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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

NAUJA POLITIKA
Siekiant bendravimo su sovietais

Vytautas Meškauskas

Prezidentas Bush ilgą lai
ką aiškinosi negalįs plačiau 
kalbėti užsienio politikos 
klausimais, iki nebus peržiū
rėta ligšiolinė ir įvertinti jos 
rezultatai. Pagaliau gegu
žės 12 d. jis prabilo ta tema 
Texaso A & M Universiteto 
pabaigtuvių iškilmėse. Sen
sacijų jo kalboje nebuvo.

Kaip jau trumpai minė
jome pereito Nr. apžvalgoje, 
jis konstatavo, kad keturias
dešimt metų JAV laikėsi so
vietų agresijos sulaikymo po
litikos, iki sovietai patys ap
sižiūrės, kad tuo keliu jau ne 

begali eiti. Dabartiniai pasi= 
keitimai visame pasaulyje ir 
pačioje Sovietijoje parodė, 
kad tikrai atėjo laikas naujai 
politikai. Šį kartą - siekiant 
Sovietija įtraukti į civilizuotą 
pasaulį. Jis tačiau įspėjo, kad 
Sovietų Sąjunga įsigijo bau
ginančius ginklus. Jie buvo 
jo, Busho, pirmtakūnų gyve
nimo faktas. Su tuo faktu tu
rėjo skaitytis sąjungininkai. 
Ir tai yra ir jo paties gyveni
mo faktas.

Dabar mes siekiame - 
sakė JAV prezidentas, - ge
resnių santykių, kurie užimtų 
anksčiau buvusių sezoninių 
pasikeitimų vietą. Atšilimas 
po šalčio, atoslūgis prieš nau - 
ją užšalimą. Dabar norima 
pastovių santykių, kurie nebū 
tų ribojami įtarimo sezono ar 
nepasitikėjimo šalnos. Tam 
tikslui sovietai turėtų suma
žinti savo karines pajėgas iki 
tokio laipsnio, kad jos atitik
tų tik protingiems saugumo 
reikalavimams.

Antra, sovietai turi lai
kytis savo karo pabaigoje pa
darytų pažadų pripažinti visų 
Rytų ir Centro Europos vals
tybių laisvo apsisprendimo 
principą.

Ir trečia - kartu su Va
karais bendrauti siekiant loka-

• DIRVA ateinančią sa
vaitę, dėl Kapų puošimo 
šventės, neišeis. Sekantis nr. 
išeis birželio 8 dieną.

• LOS ANGELES VY
RŲ KVARTETAS, kuris 
šiuo metu koncertuoja Lietu
voje, atsiuntė sveikinimą su 
daina. Pasirašė Rimtautas 
Dabšys, Bronius Seliukas, 
Raimonda Apeikytė, Emanu
elis Jarašūnas, Dalilė Polikai- 
tienė ir Antanas Polikaitis. 

linių konfliktų sprendimo. 
"Aš sveikinu," - sakė Bush, 
- "sovietų pasitraukimą iš 
Afganistano, susitarimą dėl 
Angolos, tačiau pasaulyje 
dar liko daug neišspręstų 
problemų. Mes esame tam 
uždaviniui pasiryžę. Pasirai' 
tokime rankoves ir pradėki
me dirbti".

Maskvoje netrūko dra
matiškų įvykių, - sakė prezi
dentas. Mums padarė gerą 
įspūdį dar riboti, bet su lais
vės priemaiša rinkimai. 
Mums patinka didesnė laisvė 
savo nuomonei pareikšti, di- 

sideritu tolerancija. Mums 
patinka didesnis atvirumas 
apie Stalino erą. "Mr. Gor- 
bačiov," - prašė pažodžiui 
Bush, - "nesustok dabar".

Busho kalbai ir jo atei
ties pasaulio vizijai sunku 
prieštarauti, tačiau ji nerado 
labai plataus atgarsio. Ypač 
jos gale pakartojimas prezi
dento Eisenhovverio 1955 m. 
pasiūlymo, leisti laisvai lėk
tuvams žvalgytis varžovo te
ritorijoje. Girdi, tada dar ne
buvo satelitų, nūdien tas rei
kalas nėra gyvybiniai svar
bus. Pasiruošimai puolimui 
gali būti laiku susekti kito
mis priemonėmis. Kas, žino
ma, teisinga.

Atrodo, kad prezidentą 
bent ką nors konkrečiai pasiū
lyti vertė Amerikos ir Euro
pos viešoji opinija, kuri reika 
lauja ne žodžių, bet darbų. 
Pvz. THE NEW YORK 
TIMES nurodo, kad Gorba
čiovas daug ką padarė - at
šaukė savo karius iš Afganis
tano, sumažino kiek kariuo 
menę, davė šiokias tokias 
laisves savo piliečiams.

Kaip nebūtų Gorbčiovo 
žygiai sveikintini, jie buvo 
tik dalis to, ką jis jau seniai 
turėjo padaryti. Už tai reika
lauti jam atlyginimo - kaip 
tai daro šis ir kiti Amerikos 
laikraščiai, - yra absurdas. 
Tačiau Vakarų pasaulio vie
šąją opiniją neformuoja giliai 
motyvuoti veiksmų paaiški
nimai, bet antraštės pirmuo
siuose laikraščių puslapiuo
se, ar pirmos žinios TV prog
ramose. Jos jau pagimdė rei
kalavimus būtinai ką nors 
mainais pasiūlyti sovietams, 
nors jie tik iš dalies atitaisė 
jų padarytas neteisybes.

Nusileidžiant Hitleriui, 
jis tik buvo skatiniamas kelti

Lietuvos jachtos ant jūros bangų... Detalė iš Žygio plakato

Gero vėjo žygiui per Atlantą!
Trys Lietuvos jachtos, 

prieš savaitę išplaukusios iš 
Klaipėdos, jau perplaukė Kie- 
lio kanalą ir šiuo metu buriuo- 
ja Šiaurės jūroje artėdamos 
prie La Manche kanalo, kuris 
skiria Angliją nuo Prancūzi
jos. Jei oro sąlygos bus pa
lankios, galima tikėtis, atei
nančią savaitę pasieks Cher- 

naujus reikalavimus. Patai
kaujant Gorbačiovui tik pade
dama sovietams užmiršti, 
kad jo reformas iššaukė ne jo 
asmeniškas gerumas, bet tik 
supratimas, kad atsidurta akli- 
gatvėje be išėjimo.

bourgą ir iš ten pasuks į At
lantą.

"Žygio per Atlantą" - 
iš Klaipėdos į New Yorką, - 
vadas Ignas Miniotas. Daly
vauja 52 pėdų jachta Lietuva, 
46’7" - Audra ir 46'6" Dai
lė, pakėlusios bures gegužės 
13 dieną. Atplaukiančiųjų 
įgulas sudaro 21 jūreivis. 
"Lietuvos" jachtoje aštuoni 
- Osvaldas KUBILIŪNAS,
Rimas Dargis, Seponas Kuce- 
vičius, Jonas Lymontas, Ser
gejus Mockevičius, Ričardas 
Ramanauskas, Algimantas 
Reika ir Robertas Tikuišis. 
"Audros" septyni - Ignas MI' 
NIOTAS, Algirdas Bogoševi* 

čius, Aleksandras Jankovicas; 
Darius Miniotas, Audronis 
Paulauskas, Ričardas Sartavi 
čius ir Kazys Stasiūnas. Ir 
"Dailės" šešetukas - Algir
das DOVYDĖNAS, Žvaigž- 
das Drėma, Gendrutis 
Katinas, Algimantas Patašius. 
Raimondas Sližys ir Gintaras 
Žukauskas.

"Lietuva", kaip buvo nu 
matyta, buvo sustojusi Danei 
ge pasiimti naujų, jai specia
liai pasiūtų burių. Šiuo metu 
ji jau turėtų būti išlyginusi 
dėl to atsiradusį atstumo skir
tumą.

Gero ir palankaus vėjo 
linkime mūsų buriuotojams!
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Gorbačiovas Azijoje. - Pabaltiečioi šaukiasi Jungtinių Tautų 
pagalbos. - Ar patys vokiečiai nori susivienijimo? 

------------ - Amerikiečių pažiūros į Gorbačiovą. --------------- ■■

■ Iš kitos pusės

Nors Kinijos studentai 
ir reikalavo spaudos laisvės, 
kuri yra didesnė Sovietijoje 
negu Kinijoje, Gorbačiovo 
viešnagę Kinijoje toli gražu 
negali vadinti triumfaline. 
Visų pirma - jisai patenkino 
tris Kinijos reikalavimus: su 
mažino sovietų kariuomenę 
Kinijos pasienyje, pasitraukė 
iš Afganistano, ir 'įkalbėjo' 
Vietnamą trauktis iš Kambo- 
dijos. Pagaliau jis net atsipra 
šė už visus Kinijai padarytus 
nemalonumus, nors dėl to 
yra dvi versijos. Kinijos už
sienių reikalų ministerijos at
stovas Jin Guihuan teigė, kad 
Gorbačiovas atsiprašė šiais 
žodžiais: "Sovietų vadovy
bės vardu, aš apgailestauju 
praeities įvykius. Iki tam tik
ro laipsnio mes už juos atsa
kingi". Jo sovietinis kolega 
Gerasimovas tačiau išsisuki
nėjo: "Kaltės klausimas, - 
kiek kas yra atsakingas, - ne
buvo keliamas. Nemanau, 
kad apie tai bus kalbama atei
tyje".

Kariuomenės sumažini
mas abejose sienos pusėse 
palengvins abejų valstybių 
finansinę naštą, tačiau arti
miausiu laiku neturės dides
nės reikšmės tarptautiniuose 
santykiuose.

Didesnės reikšmės galė
tų turėti pagerėję Sovietijos- 
Japonijos santykiai, bet tam 
nėra vilties, nes - kaip paaiš
kėjo per Japonijos užs. reik, 
ministro Sosuke Uno vizitą 
Maskvoje šio mėnesio pra
džioje, - sovietai nenori net 
pagalvoti apie atidavimą ke
turių salų, į Šiaurę nuo Japo
nijos Hokkaido iškyšulio 
(žiūr. žemėlapį).

Amerikiečiai, okupavę 
Japoniją, atidavė jas sovie
tams, bet Japonija iki šiol to 
oficialiai nepripažino ir nesu
darė taikos sutarties su sovie
tais. Sovietai dvejose salose 
- Kunahsiri ir Etorofu - turi 
dideles karines bazes, kurių 
tikslas yra apsaugoti Raudo
nojo laivyno išėjimą iš Vladi- 
vastoko į Ramųjį Vandeny
ną, nes kitas išėjimas - tarp 
Korėjos ir Japonijos, toliau į 
Pietus - yra amerikiečių sau
gomas. Nesutikdami atiduoti 

tas salas, sovietai verčia japo
nus daugiau šlietis prie ameri 
kiečių.

•

NY TIMES koresponden • 
tė Esther B. Fein praneša iš 
Talino, kad ten susirinkę Lie
tuvos Sąjūdžio ir Latvijos bei 
Estijos Liaudies frontų vadai 
gegužės 14 d. nutarė prašyti 
JungtiniųTautų ir Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavi
mo Konferencijos (Helsinkio 
Baigiamojo akto kūdikio) pa
galbos siekiant jų tautų lais
vo apsisprendimo ir nepri
klausomybės neutralioje ir 
nusiginklavusioje Europos 
zonoje. Tų organizacijų na
riai pareiškė, kad dar šiais 
metais Sovietų Sąjunga turė
tų paskelbti Hitlerio-Stalino 
paktą nebegaliojančiu, lygiai 
kaip Molotovo-Ribbentropo 
pasirašytus slaptus protoko
lus. Tokiu būdu Sovietiją at
sisakytų nuo bet kokių teisi
nių pretenzijų į Pabaltos vals - 
tybes.

Kartu Pabaltės atstovai 
pareiškė, kad jų tautos turin
čios turėti teisę pačiom nusta- remti abejų Vokietijų susijun

gimą į vieną demokratinę 
valstybę. Vokiečiai iki šiol 
nercikalvo tos sutarties pildy 
mo, bet ir jos visai neužmir
šo. Tačiau laikas daro savo. 
Jei 88% vyresnių vokiečių 
(virš 50 metų) nori susijungi
mo, jaunesni (tarp 18 ir 30 
metų) tam daug šaltesni - tik 
37% jų pageidauja susijungi
mo. Neoficialūs atsiklausi- 
mai, paskutinis Bild Zeitung 
liudija, kad 80% Rytų Vokie
tijos gyventojų nori susijun
gimo. Skaičiais situacija taip 
atrodo:

tyti savo ūkines santvarkas.
Būdinga, kad toje kon- 

ferencioje Taline nedalyvavo 
kompartijų vadai. Kaip ko
respondentei pareiškė Kazi
mieras Antanavičius, kuris 
yra išrinktas į Sovietijos Kon
greso deputatus, vadai šiek 
tiek bijojo, bet iš tikro to pa
ties trokšta ir partija, ir naujai 
susiorganizavusios masinės 
organizacijos. Koresponden
tė primena, kad Gorbačiovas 
iki šiol buvo griežtai nusista
tęs prieš išstojimą iš Sovietų 
Sąjungos.

Gyventojai
Plotas kv. mylių 
Apgyvenimo tankumas 
vienoje mylioje 
Pajamos (GNP) 
Vienam asmeniui
Šimtui šeimų: 
Automobilių
TV
Telefonų

Atrodo, kad skaičiai, 
liudiją ūkinį stovį Rytų Vo
kietijoje, yra gerokai perdėti.

Vokiečių laikraščiai ir 
pavieniai žmonės aiškina, 
kad jų spaudimas dėl artimos 
distancijos atominių ginklų 
yra kilęs iŠ fakto, kad niekur 
kitur tokių ginklų nėra ir, ka
ro atveju, jie visi sprogs ne 
kitur, bet tik vienos ar kitos 
Vokietijos teritorijoje.

Gorbačiovas taip pakei

Vakarų Vokietijos rei
kalavimas, kad Washingto- 
nas kuo greičiausiai susitartų 
dėl artimos distancijos atomi - 
nių raketų ir tokio pat artile
rijos sumažinimo nelaukiant 
susitarimo dėl konvenciona- j 
linių ginklų, paskatino spėlio i 
jimus, kad vokiečiai slaptai 
trokšta susivienyti, ir kad už 
tai jie sutiktų net išstoti iš 
NATO. Pradėjus tyrinėti tuo 
reikalu viešąją nuomonę atro ■» 
do, kad tokie spėliojimai yra 
be pagrindo. Tiesa, 'oficia- ; 
liai' vokiečiai visados pasisa
ko už susijungimą, tačiau dėl 
to jie nesutinka pasitraukti iš 
V. Europos Bendruomenės ir ‘ 
NATO. Jie turi vilties, kad ■ 
ilgainiui Jungtinė Vakarų Eu 
ropa pritrauks į glaudų ben
dravimą su ja Vengriją, Len
kiją ir pagaliau Rytų Vokieti
ją, bet tai būsiąs labai ilgas 
procesas, kuris gal užtruks 
šimtą metų. Kiekvienu atve
ju, labai mažai vokiečių tikisi 
kokių permainų 2000-siais 
metais.

JAV faktinai yra 1955 
m. sutartimi įsipareigojusi

J j 
i
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Į
i

Vakarų
Vokietija

67 mil.
96,000

637
$1,120 bilijonai 
$18,370

83
125
92

Rytų 
Vokietija 
17 mil. 
42,000

399
$ 207 bilijonai 
$12,500

48
118

7

tė amerikiečių nuomonę apie 
sovietiją, kad dabar du iš tri
jų mano, kad Sovietiją nesu
daro karinės grėsmės JAV, o 
trys iš keturių galvoja, kad 
atominis karas nelauktinas. 
Gorbačiovui pradėjus valdy
ti, tik kiek mažesnė amerikie 
čių pusė galvojusi, kad jis 
skirsis nuo buvusių sovietų 
vadų. Dabar taip mano jau 
79%. Aplamai imant, 50% 
amerikiečių vis dar mano,

i
i

Tautosakininkų labui galėčiau paliudyti naujo keiksmo 
- "o, kad pas tave atvažiuotų giminės iš Lietuvos" - atsiradi
mą. Sunku pasakyti, kas pirmas jį sugalvojo, bet 1988 m. jis 
buvo gerokai paplitęs, niekam neatrodė naujas ar negirdė
tas. Užplūdus giminių bangai iš Lietuvos žinoma, visko pa
sitaiko. Aplamai imant reikia pasidžiaugti tautiečių veržlu
mu. Jūros, marios - jiems iki kelių!

Iš kitos pusės žiūrint, reikia atsiminti, kad ne visi pa
suko į Vakarus, kai kurie, kaip kokie piligrimai, atsigrįžo į 
šiaurės Rytus, aplankyti vietovių, kur gyveno ir mirė tikrieji 
tremtiniai. Iš tos epochos girdisi vis naujų epizodų. Vieną 
jų atpasakojo KOMJAUNIMO TIESA balandžio 29 d. nume 
ryje.

Sekant tremtinių ešalonus į amžinojo įšalo Igarką buvo 
prisiminta, kad vienai mažytei mergaitei pasisekė iš ešalono 
pabėgti. Iškili reporterė Valė Ceplevičiūtė surinko apie ją 
daugiau žinių. Tai Aldona Mingailaitė. Jos tėvas ir vyres
nis brolis buvo išvežti darbams į Vokietiją, o mama, bijoda
ma tremties, slapstėsi. Mat, tėvas buvo vandentiekio inži
nierius Kaune ir turėjo paveldėjęs dvarą Musninkų apylin
kėje, kuriame negyveno. Atseit - tikras liaudies priešas. 
Skaitydamasi su išvežimo galimybe, mama namuose nenak- 
vodavo, o tris vaikus - 9 metų dvynius mergaitę ir berniuką, 
ir 15 metų mergaitę - vedžiodavo tai pas dėdę, tai pas tetą.

Ir taip tu man atsitik, kad 1947 m. pavasarį dėdė su 
žmona buvo suimtas ir kartu su pas jį buvusiais vaikais iš
vežtas. Gali suprasti, kad tie maži giminaičiai jam tikrai ne
buvo palengvinimas. Jis juos įkalbinėjo pabėgti. Keliems 
bandymams nepasisekus, kažkur, bet dar prieš Uralo kalnus 
sustojus traukiniui, vaikai pasileido bėgti. Vyresnę seserį ir 
brolį palydovai greitai pačiupo, bet mažytei Aldonai pasise
kė pasislėpti už krūmo. Traukinys greitai nuvažiavo be jos. 
Mažoji tremtinė pasakojo:

"Kai pradėjo temti, man pasidarė labai baisu ... Vil
kėjau suknelę trumpom rankovėm, dieną nebuvo šal
ta, bet vakare jau drebėjau, reikėjo eiti. Pirmą naktį 
mane priėmė pernakvoti į savo pirkią seni žmonės. 
Valgyti nedavė, bet ir nevijo. Paaiškinti jiems nieko 
nesugebėjau, nes rusiškai temokėjau kelis žodžius. 
Ryte senutė kėlėsi melžti ožką ir aš kartu atsikėliau. 
[ kelionę ji man įdavė virtą bulvę su lupyna." 
Prasidėjo klaidžiojimas po nežinomus kaimus. Bena

mių vaikų tada buvo gana daug. Kas duodavo bulvę, kas 
truputį duonos. Užpuolė utėlės, niežai, atsivėrė žaizdos ant 
kojų ir rankų. Iki šiol atsimena tetos išmokytą maldelę, ku
rią vis kartojo: "Angelėli saugužėlį, būk prie manęs visados, 
kad aš mažas kūdikėlis nepražūčiau niekados" ...

Ypatingai sunku buvo žiemai užėjus. Priglaudė kaž
kokia senutė prieš savo pačios vaikų valią. Pavasarėjant įso
dino į traukinį ir liepė važiuoti iki Maskvos. Sustojus dide
liam mieste išlipo,bet pasirodė, kad tai kitas miestas, dar toli 
iki Maskvos. Vėl tokia pat vasara, ir dar viena žiema ... Iš
moko vogčia įsėsti į traukinius, kurie ne visados važiavo 
Lietuvos pusėn. Pagaliau išgirdo žmones kitaip kalbant ne
gu rusiškai. Viena geriau išsilaikiusi šeima, Ukrainoje ar 
Baltarusijoje , atmaitino ir vėliau net bilietą nupirko iki Vil
niaus. Iš ten patraukė pėsčia į Kauną. Pakeliui teko nakvoti 
net šuns būdoje, kuris pasirodė svetingas ...

Jau matau, kad baigiasi mano vieta, o jausmingas Cep- 
levičiūtės reportažas dar labai ilgas. Trumpai - Aldona pa
siekė Kauną, bet ten mamos nebuvo, ji išsikraustė kažkur 
apie Ukmergę. Pagaliau rado motiną, bet ji jau sunkiai sirgo 
ir gretai mirė. Buvo rastas jos sesers gimimo liudijimas. Al
dona virto Jule. įsidarbino. Vos 18 metų ištekėjo, ne tiek iš 
meilės, bet daugiau norėdama atsikratyti savo pavardės, ku
ri jai tik nelaimes nešė. Užaugino keturius vaikus, jauniau
sias armijoje. Gyvena ji 14 kvadratinių metrų plotyje. Čia 
pat glaudžiasi duktė su šeima ir 30 metų sūnus. Kitas, vy
resnis, vedęs išsikraustė kitur. Butams gauti eilėje prieš Min- 
gailaitę yra dar keliasdešimt šeimų, štai kur tikra tremtinė, 
Prieš jos pergyvenimus mūsų dabartinės bėdos tikrai mažos.

(vm)

kad sovietai nori dominuoti 
pasaulyje ir griebs viską, ką 
tik gali, ir dar kiek daugiau. 
Jų 55% prileidžia, kad sovie
tai griebsis karo, jei tikėsis, 
ką nors iš jo laimėti.

SECURITY OFFICERS 
NOW HIRING

Security Officera needed for full 
time, and part time.
Positions — in South Philadel- 
phia, Northeast, Center City, and 
Langhorne.
We offer top wages. Vacation, 
holidays, bonuses and hospitali- 
zation. Apply in person. Only to:
DELAWARE VALLEY PATROL 

8040 Roosevelt Blvd., Room 114, 
Philadelphia, Pennaylvania 

215-332-4495
(19-23)

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

RN’S
7-3 SHIFT

REHAB EXPERIENCE PREFERRED 

CONTACT 
LORRAINE CALLAHAN 

201-736-2000
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Lietuva pakeliui į Nepriklausomybę

Prieš aušrų?

iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiii

NY TIMES balandžio
19 d. pirmame puslapyje pra
nešė, kad dieną anksčiau Lie
tuvos Aukščiausioji Taryba, 
atseit aukščiausias respubli
kos organas, 291 balsais - tik 
8 deputatams susilaikius, - 
priėmė konstitucijos pakeiti
mą, pagal kurį respublikoje 
negalioja tie Sovietijos įstaty
mai, kuriems respublika ne
pritaria; kad Lietuva turi sa
vo pilietybę, kas suvaržo jo
je įsikūrimą ne josios piliečių 
ir kt., ką estai jau anksčiau 
buvo padarę, bet Lietuvos ir 
Latvijos Aukščiausios Tary
bos, Maskvos paspaustos, su
silaikė. Tas faktas leidžia 
džiūgauti - per pusmetį pade • 
tis tiek pasikeitė, kad dabar 
jau be jokios baimės galima 
eiti prie nepriklausomybės. 
Kad ne tik mums 'susimaišė 
protas', rodo kitas faktas. Es
tai nutarė nepasiduoti. Pagal 
tą patį pranešimą, jų Aukš
čiausioji Taryba priėmė pla
ną, kuris skelbia visišką Esti
jos ūkinę nepriklausomybę 
nuo Maskvos. Jis pripažįsta 
ne tik privatinę nuosavybę, 
bet ir leidžia ją turėti svetim
šaliams.

Ir tai nepaisant balan
džio 8d. maskvinės Aukščiau 
sios Tarybos prezidiumo įsa
ko, kuriuo agitacija už įšsto- 
jimą iš Sovietijos baudžiama 
nuo 3 iki 10 metų kalėjimo! 
Tiesa, kaip nurodėm gegužės 
11d, "Iš kitos pusės" skiltyje 
tai taikoma tik tada, kai atsi
skirti norima TSRS kons
titucijai prieštarau
jančiu būdu. O čia turi
me reikalo su pačios Aukš
čiausios Tarybos nutarimu. 
Matyti, kad Kremliuje tikrai 
kairioji ranka nežino ką daro 
dešinioji.

Jei po tokio, kad ir mig 
loto įsako Lietuvos Aukščiau 
sioje taryboje niekas nedrįso 
balsuoti prieš suverenitetą, o 
tik 8 susilaikė, tai irgi parodo 
nuotaikas.

Visa tai įvyko labai di
delių įvykių Kinijoje fone. 
Kai kurie juos stebėjusieji už-

iiiiiiiiiiuiiimiiiitiiiiiiiii m

Vytautas Meškauskas

sienio žurnalistai giriasi buvę 
milžiniškų istorinių pasikeiti
mų liudininkai. Valdžia ne 
tik neišvaikė laisvės reikalau
jančių studentų demonstraci
jų, bet net pati vizitavo bado 
streiką paskelbusius. O tuo 
metu pas juos viešintį aukštą 
svečią - patį Gorbačiovą, - 
vežiojo taip, kad nesbsidurtų 
su demonstrantais akis į akį, 
nors dėl to reikėjo kas valan
dą keisti anksčiau numatytą 
dienotvarkę. Studentai reika 
lavo daugiau laisvės, demo
kratijos ir laisvų laikraščių, 
kurie iškeltų dabartinės biuro
kratijos negeroves. Tai rodo, 
kad 'proletariato diktatūra' 
jau nustojo savo patrauklumo 
Per 70 metų niekur nesukū
rusi žemėje 'rojaus', ji nusto
jo savo blizgesio ir substanci 
jos. Pats Gorbčiovas, kinų 
studentus pavadinęs 'karšta
košiais', grįžęs pareiškė, kad 
jų reikalavimai verti dėme
sio!

Visa tai leidžia tikėtis, 
kad Lietuva yra pakeliui į to
kią padėtį, kurios reikalauja 
ir raudonieji studentai. Val
džia turi atsakyti liaudžiai ir 
siekti jos gerovės. Tam ji tu
ri turėti pasitikėjimą. Lietu
vos atveju, jei valdžia nori tu 
rėti pasisekimo, ji visų pirma 
turi identifikuotis su tauta, 
turi tapti 'lietuviška' ir suve
reni ...

Bet ar iš tikro jau be
veik prieš pat aušrą? Bronys 
Raila, savo knygoje TAM
SIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ, 
pasakoja kalbėjęs Paryžiuje 
su vienu britų žurnalistu apie 
ateitį. Žinoma, kalba palietė 
ir karo galimybes. Britas jų 
greitai nepramatė. Girdi, ato 
miniam karui būdingi - staig 
mena, netikėtumas, nelaukti- 
numas, slaptumas. Jo galima 
laukti tik tada, "... kai metus 
ar net kelis metus ims atrody
ti, kad pasaulis nurimo, kad 
tie, kurie koliojasi, dabar bu
čiuojasi ir broli aujasi, kad 
ateina ilgos taikos amžius, 
kad visos galimos nepuolimo 
sutartys jau pasirašytos, pada

Š.m. gegužės 20 d. Chi
cagoje, Jaunimo Centro audi
torijoj, įvyko JAV LB Kultū
ros Tarybos tradicinė Premi
jų šventė, kurių pirmoji buvo 
1980 m. gegužės 14 dieną. 
Gražaus pavasario šventė įdo
mi tuo, kad į mūsų margų pa
rengimų programą įeina išei
vijos kūrėjai, kuriems visas 
šventės dėmesys ir skirtas.

Ši šventė buvo surengta 
naujosios Kultūros Tarybos, 
vadovaujant Dalei Kučėnie- 
nei. Ji prasidėjo D. Polikai- 
čio muzikos garsais, kurie į 
salę įvedė 1988 metų laurea
tus, publikai sutinkant juos 
garsiais plojimais. I sceną 
juos atlydėjo dvasiškiai, Lie
tuvos gen. konsulas Chicago
je, JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas, Lietuvių Fondo 
tarybos ir valdybos pirminin
kai ir visi JAV LB Kultūros 
tarybos nariai. Salės vidury
je sėdėjo eilė garbės svečių.

Iškilmingoji dalis buvo 
pradėta Lietuvos himnu. In- 
vokaciją sukalbėjo kun. A. 
Saulaitis, SJ. Naujovė šioje 
šventėje buvo kiekvienai kul
tūros sričiai pagamintos vėlia 

rytos pačios didžiausios, ab
surdiškiausios nuolaidos ir 
dar naujos pažadėtos, kada 
viena stovykla kitai stovyklai 
siuntinėja broliškiausius lin
kėjimus, dalinasi komplimen 
tais, džiaugiasi gera valia ir 
per pasaulio opiniją skraido 
tik taikos balandžiai, - tada 
aš pradėsiu tikėti, kad atomi
nis karas nebetoli".

Ar toks laikotarpis ne 
dabar? Tikėkimės, kad ne. 
Juk daug ir kitų patikimų pra
našysčių pasirodė neteisios. 
Kad ir pagarsėję Orvvelio 
"1984" metai, kuriuos tik da
bar sovietai išsivertė ir pa
skelbė savo spaudoje. Jei vė
žys po penkerių metų nepasi
rodo, žmogus laikomas išgy
dytas.

Ar taip ir su tautom? 
Prieš keliasdešimt metų Kini- 
jos-Sovietijos suartėjimas bu 
vo laikomas pavojum visam 
pasauliui. Tie du milžinai, 
atrodė, susijungę galėtų pa
diktuoti savo valią Azijai, o 
vėliau pasauliui. Nūdien, ta
čiau, ūkiškai jie turi dar tik 
'besivystančių šalių' statusą! 
Ilgiau pagyvenus, visko gali
ma patirti.

P.S. NY TIMES red. 
pasiteiravus Valstybės D-to 
pažiūros, jo informacijos pa
reigūnas Richard Boucher at
sakė: "Mes stipriai pritaria
me pabaltiečių taikingoms 
pastangoms atgauti savo li
kimo kontrolę. Jų spartą, 
kryptį ir galutinį tikslą turi 
nustatyti pačios Baltijos tau
tos. " 

vos, kurias scenoje išrikiavo 
tautiniais drabužiais pasipuo
šęs jaunimas. Šventę oficia
liai atidarė JAV LB Kultūros 
tarybos pirm. Dalia Kučėnie- 
nė, savo kalboje iškeldama 
šventės prasmę ir laureatų 
įnašą į mūsų tautos kultūrinį 
lobį.

Premijų įteikimui vado
vavo Nijolė Martinaitytė, 
JAV LB Kultūros vicepirmi
ninkė. Premijas įteikė mece
natas - JAV LB Krašto valdy 
bos pirm. dr. Antanas Razma 
ir Lietuvių Fondo vardu - 
Stsys Baras ir Marija Remie
nė.

Šiais metais mokslo pre
mija teko net dviem laurea
tams - dr. Algirdui Greimui 
ir dr. Petrui Jonikui. Marija 
Remienė pristatė laureatą dr. 
Petrą Joniką, kuriam buvo 
įteikta mokslo premija. Dr. 
A. Greimui negalėjus daly
vauti, premiją priėmė ir padė 
kos žodį tarė Birutė Drungie- 
nė.

Su muzikos premijos 
laureatu Andrium Kuprevi
čium supažindino Stasys Ba
ras.

Su teatro premija, kuri 
buvo skirta Los Angeles Dra 
mos Sambūriui, supažindino 
Edvardas Tuskenis. Premiją 
priėmė šio sambūrio pirm. 
Vincas Dovydaitis.

Žurnalisto premija ati
teko žinomam žurnalistui Vy 
tautui Meškauskui, kurį sve
čiams pristatė dr. A. Razma. 
Jam negalint dalyvauti, pre
miją priėmė Vaclovas Mažei
ka, Vilties draugijos pirmi
ninkas.

Zita Sodeikienė buvo 
apdovanota dailės premiją.

Su radijo premijos lau
reatu Juozu Stempužiu supa
žindino dr. A. Razma.

JAV LB Kultūros tary
bos pirmininkė Dalia Kučė- 
nienė visus laureatus apdova
nojo specialiai šiai šventei 
sukurtais medaliais.

Laureatai savo padėkos 
kalboje išreiškė padėką mece
natams ir visuomenei, kuri se

Uietutoož Jfonbaž
renka, leidžia ir skleidžia Mažąją Lietuvą liečian
čią medžiagą, jos istoriją^ kalbą, etnografiją, pra
eitį, parodydamas pasauliui, kad Mažoji Lietuvą 
(dabar Kaliningrad oblast) nuo amžių baltiškas - 
lietuviškas kraštas.

Tam pritardamas (s), siunčiu auką $.................
Foundation of Lithuania Minor, c/o Ramūnas Bun- 
tinas, 908 Rob Roy Place, Downers Grove, UI. 
60516.

Pavardė, vardas................................. ......................... ..

Adresas ......... .................................... ................. ........ .....

ka jų kūryba ir stiprina juos 
moraliai, teikdami jėgų kūry
biniame darbe. Sekė sveikini 
mai žodžiu ir raštu.

Meninę dalį atliko D. 
Polikaičio muzikinis ansam
blis. Dainavo Darius Polikai- 
tis, Linas Polikaitis, Audrius 
Polikaitis ir Vidas Neveraus- 
kas. Visi kūriniai D. Polikai
čio. Los Angeles Dramos 
Sambūris suvaidino K. Os
trausko "Raudonkepuraitės" 
ištrauką, režisuotą Petro Ma
želio. Vaidino: Sigutė Miku- 
taitytė, Ema Dovydaitienė ir 
Vincas Dovydaitis. Maldą 
prieš vakarienę sukalbėjo 
kun. Pranas Garšva.

Oficialioji dalis baigta 
"Lietuva Brangi". Puotos me 
tu svečiai sveikino laureatus 
ir dalijosi išgyventais įspū
džiais.

Šventės rengimo komi
tetą sudarė: Birutė Jasaitie
nė, Matilda Marcinkienė, Ha 
liną Moliejienė, Vida Mom- 
kutė, Irena Polikaitienė, Živi
lė Šilgalienė ir JAV LB Kul
tūros taryba.

IX-ji Premijų šventė 
praėjo pakilioje, iškilmingoje 
nuotaikoje. Jų eigoje jau pa
gerbta apie 70 išeivijos lau
reatų, o rodos dar tik vakar 
mano vadovaujama JAV LB 
Kultūros taryba gyveno pir
mosios šventės rengimo rū
pesčiais ...

Tikime, kad ši premijų 
šventės tradicija bus gyva tol 
kol bus gyva JAV Lietuvių 
Bendruomenė.

Train to be a Professional
•SECRETARY 

•EXECUTIVESEC. 
•WORD PROCESSOR

I
HOME STUDY /RES. TRAINING I 

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

THE HART SCHOOL
a Dfv. of A.C.T. Corp. 

Natl. hdqtre, 4699 N. Fad. Hwy. 
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MILIJONĄ PARAŠŲ

Amerikos lietuvių vei
kėjų suvažiavime, įvykusia
me 1921 m. gegužės 30-31 
dienomis Washingtone, daly
vavo apie 150 įvairių Ameri
kos lietuvių organizacijų at
stovų. Jie, su atatinkamomis 
iškilmėmis, įteikė tuometi
niam JAV prezidentui W.G. 
Hardingui peticiją, kurią bu
vo pasirašę milijonas Ameri
kos piliečių (parašai buvo 
įrišti į 138 knygas), prašant 
pripažinti Lietuvos nepriklau
somybę d e jure.

Toks pripažinimas įvy
ko sekančiais, 1922 metais ,

o Amerikos pavyzdžiu pase
kė ir kitos didžiosios valsty
bės.

Parašai šiai peticijai bu
vo pradėti rinkti 1919 metais. 
Šįmet sukanka 70 metų nuo 
to istorinio dokumento gimi
mo, liudijančio tuolaikinių 
Amerikos lietuvių susiprati
mą bei svarbias ir pažymėti
nas pastanga visokeriopai pa
dėti jaunai, nepriklausomai 
Lietuvai.

Labai vertėtų ir dabar 
paruošti naujas peticijas, rei
kalaujančias nepriklausomy
bės atstatymo Lietuvoje. Rei
kėtų vėl suorganizuoti parašų 
rinkimą - surinkti milijoną 
parašų JAV ir, kiek įmanoma

BALTIC 
TOURS

1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ
BIRŽELIS

LIETUVA, RUSIJA, ŠVEDIJA IR SUOMIJA — 18 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vilniuje, 
2 Kaune, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Stokholme, 1 Helsinkyje. Kelionė laivų 
Baltijos jūra naktį iš Stokholmo į Helsinkį.

Kelionė Nr. 827 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 17-3t $2,459 iš Bostono ir Niujorko

$2,642 iš Čikagos

RUGPJŪTIS
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 

2 Zuriche
Kelionė nr. 803 rugpjūčio 3-17 $2,299 iš Bostono ir Niujorko

$2,482 iš Čikagos
LIETUVA, AUSTRIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kauno, 2 Vienoje. 
Kelionė Nr. 810 rugpjūčio 10-24 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

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

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

$2,642 iš Čikagos

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

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

$1,982 iš Čikagos

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

$2,342 iš Čikagos

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

$1,882 iš Čikagos

GRUODIS
LIETUVA IR BELGIJA Naujų Metų kelionė, 14 dienų: 9 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 

2 Briuselyje
Kelionė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 11 $1,599 iš Bostono ir Niujorko

$1,782 iš Čikagos

BALTIC TOURS & ORBIS
PARODO VISĄ LIETUVOS IR LENKIJOS GROŽ|

16 d. kelionė: 6 d. Lietuvoje
7 naktys Vilniuje, 4 Varšuvoje, 2 Krokuvoje
Kelionė Nr. 616 birželio 16-liepos 1

Kelionė Nr. 714 liepos 14-29

Kelionė Nr. 811 rugpjūčio 25-rugsėjo 9

1 Zuriche.
$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

kituose laisvojo pasaulio kraš ■ 
tuose.

Parašų koordinuotas rin
kimas bei peticijų įteikimas 
atatinkamų kraštų vyriausy
bėms efektingai ir efekty
viai prisidėtųprie naujo tauti
nio atgimimo tėvynėje ir jos 
pastangų išsilaisvinti.

Tokios peticijos būtų 
prasmingas ir svarbus išeivi
jos lietuvių įnašas, rodąs v i - 
sos tautos gyvastingumą.

Vyt. Plukas 
Santa Monica, CA

APSIRAŠIAU !

Mano rašytame "Vietoj 
sveikinimo atviruku sukaktu
vininkui Broniui Railai (Dir. 
va, Nr. 14) pasakyta, kad Su
kaktuvininkas atvažiavo į Pa
nevėžį baigęs Ramygalos pro 
gimnaziją. Apsirašiau ir la
bai atsiprašau! Jis buvo bai
gęs Rozalimo progimnaziją.

K. Barėnas

ATSAKYMAS, 
LIEČIANTIS ČEKUOLIO

GRIMĄ

Bendrai paėmus, nemėgs
tu diskusijų ir ginčų liečiančių 
mano rašinius. Visi turi teisę 
savaip juos interpretuoti. Bet, 
kai paliečiama teisė, lietuviui 
savo žemėje šeimininku būti, 
tai, manau, būtų nuodėmė tylėti. 
Reikalas liečia mano rašinį "Kai 
veidrodyje save pamato (Dirva 
1989 balandžio 13 d. Nr. 15,-r 
8)." V. Mariūnas, žinomas vei
kėjas ir spaudos darbuotojas, ku
rį aš gerbiu, į mano rašinį sekan 
čiai atsiliepia. "Juozas Žygas 
našus žurnalistas. Mėgsta dina
miškus įvykius, dažniausiai su
geba juos drąsiai, taikliai ir ob
jektyviai vertinti, tik ne šį kartą. 
Drąsos, tiesa, ir šį kartą net per 
daug, bet objektyvumu jis taip 
toli nuo tiesos, kaip Marksas 
nuo Dievo." Ne, mielas, V. Ma 
riūnai, ir šį kart taip toli nenu- 
klydau, kaip Jums atrodo! Tik 
čia jau ne jūsų kaltė!

Jis gana plačiai cituoja ma
no rašinį. (...) "Nė klausimo ne 
kėlėme, ar jis persitvarkęs, ar 
tik nusigrimavęs. Grįžęs į Vil
nių, nusiplovė grimą, ir pasirodė 
jo tikrasis veidas." Dabar, sek
dami Žygo minties slinktį lauk
tume, kaip Cekuolis jau be gri
mo ir tikruoju veidu vėl ėmė su 
malonumu išeivius purvais drab 
styti. O esame nuvedami į teat
rą, kuriame išeivijai jokio vaid
mens nebuvo paskirta." Toliau 
yra aprašoma "Kiaulės snukio" 
istorija. Ne, mielas, V. Maria
nai, tąsa ir išeivijos rolė buvo, 
tik nebuvo "teatro". Bet čia ne 
jūsų ir ne mano kaltė! Taip pat 
nekaltinu nei gerb. Dirvos redak

toriaus, kuris per daug liberaliai 
žirklėmis pasišvaistė!

Dėl šio rašinio Dirvos re
daktorius man skambino, girdi, 
rašinys nebėra aktualus ir per 
daug ištęstas. Su valdžia nesi- 
barsi! Tad ir paminėjau, kad re
daktoriai turi teisę trumpinti - 
jeigu minties nepakeičia. Tad ir 
patrumpino! Pirma, rašinys iš
siųstas 1989.III.7, o panaudotas 
1989.IV. 13. Šiais "Telefax’ų" 
laikais, po penkerių savaičių, 
daug kas aktualumo nustoja. O 
kas liečia antrą klausimą, būtent 
"ištęsimą" - tai spaudoje randa
me daug rašinių, kurie nėra nei 
įdomūs, nei aktualūs ir net ištęs
ti. Bet čiajau redaktorių teisė ir 
dėl to ginčų nevešime.

Dabar, kas liečia "nutoli
mą nuo tiesos". Tai nebuvo taip 
toli nutolta. Mano rašinyje tilpu' 
šiame Dirvoje 1989 m. balan
džio 13 d. rašoma. "Mum nerea
gavus, jame atgimė čekisto krau 
jas, juk ne veltui Maskvoje insti
tutą baigė. Gal užuodė, kad 
Maskvoje širšynas sujudo. Tad 
pradėjo keisti kryptį. įvykiai 
ateina ir praeina..."

Čia ir yra nesusipratimo 
esmė! Mano rašinyje turėjo bū
ti. "Tad pradėjo keisti kryptį. 
Gimtajame krašte Nr. 5 1989 va 
sario 2-8 d. buvo patalpintas laiš
kas. "Gerb. A. Cekuoli, iki šiol 
jutau slaptą neapykantą tam isto 
rijos peržiūrėjimui, kuris dabar 
vyksta Tarybų Sąjungoje. O S. 
Gaubo laiškas ("G.k.", Nr. 35, 
"Žmonės, nežinantieji savo isto
rijos, yra vaikai" privertė mane 
prabilti. Pyktis atėmė net lietu
vių kalbą, kurią šiaip jau neblo
gai moku, todėl rašau angliškai 
(...) Užuot pripažinęs, kad tie 
pabėgėliai iš Lietuvos kelia tik 
siaubą. Jūs vaizduojate juos 
"šiaip jau gerais žmonėmis", ku
rių vienintelis noras yra būti Jū
sų bičiuliais. Šie naujai atrastie
ji "bičiuliai" - tai žmonės (jų 
vaikai ir anūkai), kurie žudė, 
grobė ir prievartavo, kankino ir 
šaudė Kauno IX forte, Vilniaus 
gete, pasmerkė mirčiai pažan
giuosius veikėjus, komunistus ir

partizanus. (...) L. Aleksiejū- 
nas rašo, kad Stalino rankos su
teptos lietuvių krauju. Patikslin
siu: šiuo krauju suteptos ir lietu
vių koloboracionistų rankos. 
Pats laikas demaskuoti šią naują 
politinės apgavystės bangą.” 
P.S. Reikalauju išspausdinti šį 
laišką neredaguotą. "G.k." Tai 
darome su malonumu. (...) Mes 
gyvendami demokratiniame 
krašte tikime į spaudos laisvę. 
O laisvėje pasitaiko, kad ir ne
sąmones parašo. Visai kitas rei
kalas yra tas prierašas. "G.k." 
Tai darome su malonumu." Čia 
ir nusišaipo prieš mus "Kiaulės 
snukis" !"

Tas prierašas ir iššaukė 
mano rašinį. Deja, tas "su malo
numu" iš mano rašinio kažkaip 
išnyko. Ačiū už dėmesį!

J. Žygas

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenumeratą 

ir kitomis progomis Dirvai 
aukojo:
M. Kriščiukaitis, Avon .......... 5.00
V. Janušauskas, Longueuil... 5.00
J. Reisgys, Australija ........... 5.00
M. Jankaus jūrų budžių

įgula, Cleveland .............. 50.00
I. Žernis, Bloomfield ...............25.00
Čiurlionio Ansamblis,

Cleveland ........................ 50.00
Z. Brazis, Baltimore.............. 10.00
V. Aukštuolis, Munster......... 10.00
J. Čibiras, Dayton ............... 5.00
S. Bacevičius,

Corona dėl Mar................ 15.00
A. Sciuka, rochester ............ 10.00
V. Šeštokas, Los Angeles.... 50.00
B. Ščepanavičius,

Mississauga ................... 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

TOOLMAKERS
A fully qualrfied toolmaker is needed to produce 
complex dies, jigs and fixtures from samples, 
sketehes or drawings. Ability to perform his/her 
own layout and development work, the ability to 
ūse precision measuring devices is reguired.

Our company offers a friendly atmosphere with a 
corrpetitive compensation and benefits program. 
those who are interested should send resume 
with salary history to

WHEELOCK INC.
Attention: H u man Resources

273 Branchport Avė.
Long Branch, NJ 07740

Equal opportunity employer m/f (20-26)

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei!

Baltic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

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

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

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 

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

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

ATAS 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 
!
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Lietuva, tėvynė musų
Aleksandras Merkelis

Lietuva, tėvynė mūsų, 

Tu didvyrių žemė! 
Iš praeities tavo sūnūs 
Te stiprybę semia.

Tautiškoj giesmėje Vin
cas Kudirka paskelbė lyg ir Lie
tuvai savo testamentą, kurį vyk
dydama lietuvių tauta augtų, 
stiprėtų ir amžiais išliktų gyva ir 
laisva.

Jau daug metų praėjo, kai 
lietuviai savo džiaugsmo ir 
skausmo valandose gieda Tau
tišką giesmę, Vinco Kudirkos 
parašytą Lietuvos testamentą sa- 
vo tautos vaikams, tačiau, gal 
būt, retas tcpagalvoja, ko iš mū
sų ši giesmė reikalauja, kad lie
tuvių tauta augtų, stirpėtų am
žiais išliktų gyva bei laisva, ir 
savo kūrybiniais žygiais šviestų 
ir garsėtų.

Tautiškos giesmės pra
džioje Vincas Kudirka skelbia, 
kad Lietuva, tėvynė mūsų - did
vyrių žemė. Tuo Didysis Varpi
ninkas nori pasakyti, kad Lietu
va, stengdamos išlikti, privalo 
būti didvyrių žeme. Mūsų žūt
būtinėje kovoje dėl savo egzis
tencijos didvyriškumas daugiau
sia lemia. Lietuvių tautą didvy
riška būti įpareigoja mūsų ypa
tinga geopolitinė būklė. Juk Lie
tuva tarp didelių grobuoniškų 
kaimynų, kurie nuo amžių kęsi- 
nasi į jos laisvę. Jos negina nuo 
priešų nei aukšti kalnai, nei pla
čios jūros (šiuo metu ir tai nebc- 
apgintų). Lietuva, kiek pajėg
dama, pati turi gintis, pavergta - 
budėti savo tautos gyvybės sar
gyboje.

Kas gi tas didvyriškumas, 
kurio Vincas Kudirka iš mūsų 
tautos reikalauja? Didvyriu lai
kome tą, kuris iš meilės savo 
tautai ar kuriai kilniai idėjai au
koja viską, net savo gyvybę. 
Niekas neturi didesnės meilės, 
kaip tas, kas guldo savo gyvybę 
už savo prietelius - sako šv. Jo
nas Šventame Rašte.

Vincas Kudirka viename 
savo eilėrašty sako, kad ne tas 
yra didis, prieš kurį milijonai pri
spausti retežiais žemyn galvas 
lenkia, o dvasioje keikia.

Tik tas yra didis, kurs gyvas 
tį savo • Paskyrė teikimui tik arti
mam laimės, • Kuris didžius dar
bus žmonijai aukavo • Prieš ką 
sviets klaupia su dėkui, niš bai
mės.

Didvyriškumas tautai yra 
reikalingas visais laikais, bet jis 
ypač būtinas, kai tauta pavergta 
ir naikinama. Ir Vincas Kudirka 
savo eilėraščiuose, publicistiko
je ir gausioje verstinėje literatū
roje ugdo mūsų tautoje didvy
riškumą. Savo eilėrašty "Manie
siems" skelbia, kad Lietuva, ko
vodama su įnirtusiu priešu, pri
valo tapti hidra devyngalve, "ku 
riai nukirtus galvą, tuoj kelios 
galvos vieton jos išdygsta". Jis 
pranašingai skelbia, kad Lietuva 
išliks, "tik į hidrą gyvumo pavir
tus". Kitais žodžiais tariant, tik 
nuolatinis didvyriškumas, be pa
liovos, ir besąlyginės aukos gali 
Lietuvą išlaikyti gyvą.

Priežodis sako, kad ir 

šventųjų nagai į save riesti. 
Žmogus labiau linkęs į savanau
diškumą, negu į auką, ir didvy
riškumas gyvenime ne taip jau 
dažnas. Tad Vincas Kudirka 
stiprybės ragina semtis iš praei
ties. Dabarties didvyriškumas 
ne visada pastebimas ir įvertina
mas. Dažnai jį tik laikas iškelia 
ir įamžina. Praeities didvyrišku 
mas, atsijęs nuo kasdienės pilku
mos, ryškiau šviečia, žavi ir pa
traukia. Tik pažindami savo tau
tos praeitį, semiamės iš jos stip
rybės dabarties kūrybai. Dabar
ties karta susivokia ir savo užda
vinį supranta tik tirdama tautos 
praeitį, nes dabarties prasmė ir 
ateities siekimai išryškėja tik 
praėjusių amžių šviesoje.

Savosios praeities ideali
zavimas ir gimtosios kalbos mei
lė - tai du mūsų tautinio atgiji
mo bei kultūrinio renesanso 
veiksniai. Ir vienas ir antras iš 
jų grindžiamas meile, susižavė
jimu kilnia, nekintama ir siekti
na vertybe, o tikroji meilė neį
manoma be doros, be palenki
mo savo valios vykdyti tai, kas 
kilnu ir amžina.

Dorovė - tai iš tamsos ėji
mas į šviesą, tai mažų dalykų au 
kojimas amžiniesiems, tai laiko 
akimirkos džiaugsmo atsisaky
mas dėl amžinybės. Tai amžiny
bės pėdos lakiajame laiko amžių 
smėly.

Jei mūsų tautinis atgiji
mas būtų apsiribojęs tik praei
ties idealizavimuir gimtosios 
kalbos meile, jis būtų greit su
stingęs, virtęs salioniniu, kokiu 
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TAUTIŠKA GIESMĖ

Lietuvos himnas 
V Kudirka
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Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme, 
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės, 
Tegul dirba Tavo naudai 
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj 
Tamsumas prašalina, 
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse. 
Vardan tos Lietuvos

’ Vienybė težydi!

jis daugiau ar mažiau ir buvo 
nuo Vilniaus universiteto laikų, 
o gal būt, ir išblėsęs draug su 
"Aušra". Bet gi mūsų tautinia
me atgijime buvo ir trečias pra
das - gal būt, pats stipriausias 
ir daugiausia lėmęs - dorovi
nis.

Mūsų tautinis atgijimas 
kilo iš liaudies, bet jos reiškėjas 
buvo ne pati liaudis, bet jos vai
kai, siekią šviesos. Liaudies 
konservativizmas, jos sustingi
mas savo formose, jai padėjo 
per didžiausias audras išlaikyti 
tautiškumą ir dorovę. Bet tai bu 
vo sustingęs, statistiškas tautiš
kumas, kuris, nors ir pamažu, 
bet tolydžio mažėjo ir nyko. 
Kad tas tautiškumas amžiais ga
lėtų išlik ti ir stiprėti, jis turėjo 
augti, tapti dinamiškas, kūrybiš
kas.

Darbas savo tautai jokių 
medžiaginių gėrybių nežadėda
mas, reikalavo sunkios aukos ir 
buvo kupinas didžių pavojų. 
Tad to darbo tegalėjo ryžtis tik 
tie, kurie šventai tikėjo jo būtinu
mu, ir tokių buvo nedaug. Tai 
darbas, kuriam teryžosi aukštos 
dorovės žmonės, žmonės galį 
dėl didžių dalykų išsižadėti kas
dienių patogumų. Žmonės - 
pro pilkus kasdienybės rūkus 
matą kalno viršūnėj siekiamąjį 
Laimės Žiburį, ne savosios, bet 
savo t au t o s LAIMĖS ŽI
BURĮ.

- Atrodo, kad kiekvie
nam lietuviui inteligentui turėtų 
rūpėti vieši jo tėvynės reikalai, 
ypač remiami išlikimo instinktu

Vincas Kudirka (1858-1899)

atrodo, negalėtum leisti priartėti 
minčiai, kad inteligentų tarpe bū 
tų širdžių atšalumas, matant taip 
skriaudžiamą motiną; atrodo, 
kad inteligentų aukos gelbėti sa
vo tautybei turėtų plaukti be ga
lo ir reikšti jausmus ir išrokavi- 
mą tėvynainio, o ne pirklio. Ta
čiau viso to nematyti, - 1891 m. 
Tėvynės Varpuose rašė Vincas 
Kudirka.

Pasak Vinco Kudirkos, la
bai mažai tebuvo inteligentų be
sirūpinančių savo tėvynės reika
lais ir jos labui nesigailinčių nei 
darbo, nei paskutinio skatiko. 
"Visi kiti 'inteligentai', lyg le
dais apkrovę savo krūtines, 
idant kartais, atminus Lietuvą, 
nesuplaktų širdys; o jeigu retkar 
čiais ir kas ją atsimena ir prime
ta skatiką jos 'labui', tai tik su to
kia sąlyga, idant jam už tai, lyg 
turguje, būtų atlyginta. ... Tci- 
sy bė - rūpinimasis tėvynės rei
kalais kartais neleidžia saldžiai 
išmiegoti, skaniai pavalgyti ir 
smagiai virškinti. Tai nenuosta
bu, jei kai kurie 'inteligentai' ša
linasi to rūpesčio".

Sunkūs ir skaudūs mūsų 
tautinio atgijimo laikai reikala
vo iš dirbančiųjų didelės aukos, 
aukštos doros, įstengiančios gy
venimo patogumus ir viliojan
čias medžiagines gėrybes pa
lenkti siekiamojo tikslo kilnu
mui, juo šventai tikėti ir jam 
viską aukoti.

Nuo Simano Daukanto li
gi Vaižganto, pasiekusio nepri
klausomos Lietuvos visokeriopo 
suklestėjimo laikus, daugis ne
gausių mūsų tautinio atgijimo 
veikėjų buvo riteriai be baimės 
ir priekaišto, buvo žmonės, ku
rių gyvenimas ir skelbiamos idė
jos sudarė patrauklią sintezę, ku
rie skelbė ir įvykdė tai, kuo pa
tys šventai tikėjo. Ir nenuostabu 
kad tų apaštalų balsas neliko bal 
su šaukiančiu tyruose, bet pas
kui save traukė kas kart dides
nes žmonių minias ir jas atvedė 
į visų svajojamą ir siekiamą lais
vės žemę.

Prieš rusinimą ir lenkini

mą lietuviai daugiausia galėjo 
atsispirti savo pranašumu ir, aiš
ku, atsilaikė tik pranašieji, o silp
nieji negrįžtamai nuplaukė su di
džiąja srove. Lietuvių tautinis 
atgijimas bei stiprėjimas - tai 
tautos kėlimas į kultūrines ir do
rines aukštumas. Kiekvienas 
mūsų tautinis atgijimo veikėjas 
daugiau ar mažiau sielojos lietu
vių tautos kultūriniu ir dorovi
niu stiprėjimu.

Lietuvių tautinis atgijimas 
nebūtų buvęs galimas be doro
vinio atgijimo. Lietuvos bajorai 
turėdami perteklių medžiaginių 
gėrybių ir stiprų lenkų kultūrinį 
užnugarį, buvo pasmerkti išsi
gimti ir žlugti daugiausia dėl to, 
kad jau perdaug drąsiai ėjo ne
dorybės takais, tapo žmonėmis 
be idealų ir ateities. Ir jei visa 
mūsų šviesuomenė būtų pasu
kus bajorų pramintu taku (o pa
gundų buvo daug!), tai galimas 
dalykas, kad mūsų liaudis, - 
Ūkininkų Lietuva, - nebūtų pri
sikėlus laisvam gyvenimui, kaip 
nebeprisikėlė Bajorų Lietuva.

Priespaudoj gyvenančiai 
tautai grąso ne tik kultūrinis, bet 
ir dorovinis nykimas ir jam atsi
spirti reikia didvyriškų pastan
gų. Tam teigimui pavaizduoti, 
praeitis duoda apsčiai pavyz
džių. Didvyriškumas ir doroviš 
kūmas glaudžiai tarp savęs su
sieti. Kur nėra dorovės, ten ne
gali būti didvyriškumo, pasiau
kojimo aukščiausiam gėriui. 
Tad ir didysis mūsų tautinio at
gijimo žadintojas, kurstytojas ir 
organizatorius Vincas Kudirka 
daug sielojasi tautos doriniu to
bulėjimu ir daugiausia nepaken
čia savanaudiškumo, kuris dau
giausia viso pikto neišsenkąs 
šaltinis. Sielodamąsis savo tau
tos doroviniu stiprėjimu, jis drą
siai aikštėn kėlė visas piktybes, 
nes anot jo, "Pikto nėra ko slėp
ti, nes slėpdami leisime tiktai 
jam išbujoti, o kai įleis giliai 
šaknis - jau sunku bus išrauti".

Vilkdamas švieson visą 
tai, kas mūsų tautoje pikto ir ne-

(Nukelta į 6 psl.)
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gero, Vincas Kudirka Tėvynės 
Varpuose džiaugėsi ir kiekvienu 
jos šviesos pragiedrulėliu, kiek
vienu ženklu rodančiu kultūrinį 
ir dorovinį stiprėjimą, jos didvy 
riškumo pasireiškimą.

Nė vienu klausimu Vin
cas Kudirka tiek daug nesisie
lojo ir nerašė, kaip apie lietuvio 
pareigas savo tautai. Jam buvo 
aiški tiesa, kad tauta yra tiek 
stipri ir gaji, kiek jos žmonės 
yra ištikimi jos didiesiems idea
lams, ir jiems aukoja ne tik savo 
darbą, bet, reikalui esant, net ir 
gyvybę. Kas siekia teisės ir dėl 
jos kovoja, tas turi pasiimti ir pa 
reigas, nes nėra teisės be parei
gos. Ir juo kas turi didesnę tei
sę, tam skirtos ir sunkesnės pa
reigos. Ir lietuvių tautos kovoje 
dėl savo teisių, daug lėmė tauti
nio pareigingumo stiprėjimas.

Tautai kultūriškai kilti bū
tina ne tik savo praeitį pažinti 
bei jos kultūrinį lobis pasisavin
ti, bet jai reikia ir šviesėti, nes 
tik šviesa padeda geriau pažinti 
praeitį, kurti geresnę dabartį bei 
numatyti ateitį. Lietuvių tautos 
š viešėj imas - taip pat svarbus 
mūsų tautinio atgijimo ir stiprė
jimo veiksnys. Kiek Lietuva da
rės šviesenė, tiek ji tapo tautiš
kai ir kultūriškai stipresnė. Ta
tai matydami Lietuvos pavergė
jai rusai siekė, kad Lietuva, anot 
poeto Antano Baranausko, būtų 
tamsi ir juoda. Ir Vincas Kudir
ka, ir kiti žymesnieji mūsų tau
tinio atgijimo vadai, daug dėme - 
šio kreipė Lietuvos švietimui ir 
jų skelbiamose programose švie
timas statomas pirmon eilėn. 
Tad Vincas Kudirka ir savo Tau 
tiškoje giesmėje metaforiškai 
sako, kad saulė, tas didysis švie
sos ir gyvybės šaltinis, pašalintų 
Lietuvos tamsumus, o šviesa ir 
tiesa lydėtų lietuvių žingsnius.

Vincas Kudirka šviesą gre 
tina su tiesa, nes be šviesos neį
manoma tiesa. Juo žmogus švie
sesnis, juo daugiau pažįsta tie
sos ir drąsiau už ją kovoja. Tie
są mylįs, tiesa gyvenąs, ją skel
biąs ir dėl jos kovojąs yra didvy 
ris, visuomet pasiruošęs už ją pa 
dėt savo galvą. Melagis - visuo- 
ment bailys, savim nepasitikįs, 
pataikūnas, pagal reikalą savo 
nuomones keičiąs kaip pirštines. 
Vincas Kudirka, pats būdamas 
tiesos riteris, ir lietuvius ragina 
tokiais būti.

Didvyriškumas negalimas 
ir be meilės, nes žmogus gali 
aukotis tik tam, ką labiau myli 
už save. Už tėvynės laisvę kar
žygiškai mirs tik tas, kuriam tė
vynė, anot P. Montagacca, tas 
šventas žodis, kuris ūkininką at
plėšia nuo žagrės, darbininką - 
nuo darbo, mokslininką - nuo 
knygos; kuris ištraukia jaunikai
tį ar sužadėtinį iš mylimosios 
glėbio, ir visus žmones surenka 
prie vienos vėliavos, į kurią jie 
žiūri didvyrio drąsumu ir kanki
nio meile.

Lietuvių tautos kovoje dėl 
savo šviesesnės ateities, tėvynės 
meilę Vincas Kudirka laikė svar- 
biu veiksniu ir tautiškos gies
mės paskutiniame posme sako, 
"tegul meilė Lietuvos dega mū
sų širdyse". Tėvynės, arba Lie
tuvos meilė mūsų tautinio atgi
jimo ir nepriklausomybės kovų 
metu turėjo didelės reikšmės. 
Jei ji tuomet degė lietuvių širdy 

se, tai didžiausias ano meto mū
sų poezijos, ypač tėvynės mei
lės dainiaus Marionio nuopel
nas. Nepriklausomoje Lietuvo
je tėvynės meilė jau gerokai ki
taip buvo suprantama, negu tau
tinio atgijimo ir nepriklausomy
bės kovų metu. Juk gyvenime 
dažnai taip esti, kad mes karštai 
mylime tą, ko siekiame, o siektą 
jį laimėjus, meilė blėsta. Nepri
klausomoje Lietuvoje mes varžė 
mės daugiau dėl teisių, o parei
goms buvom jautrūs tiek, kiek 
mums jas įstatymai primindavo.

Paskutiniai Tautiškos gies 
mės žodžiai skelbia, kad "var
dan tos Lietuvos vienybė težy
di". Jau pirmuosiuose savo lie
tuviškos veiklos žygiuose Vin
cas Kudirka skelbia vienybės bū 
tinumą, nes vienybėje - tautos 
galybė. Vienybė yra kiekvie
nos visuomeninės bei sutelkti
nės veiklos pirma būtinoji sąly
ga, be kurios ši veikla neįmano
ma. Tai bene geriausiai yra pa
vaizdavęs rusų rašytojas Krilo- 
vas savo pasakėčioje "Gulbė, 
lydys ir vėžys". Jie kartą tryse 
susitarė vežimą traukti. Tačiau 
tos pastangos vėjais nuėjo, nes 
gulbė skrido aukštyn, lydys plau 
kė pirmyn, o vėžys - atgal: ir 
vežimas iš vietos nė nekrust.

Vienybės galybę iškelia ir 
liaudies išmintis. Pasakojam, 
kad kartą tėvas susišaukęs savo 
sūnus, prieš išleisdamas juos sa- 
varankiškan gyveniman.

- Mano mieli vaikai, aš 
jus auginau kaip mokėjau ir ga
lėjau. Jums, išeinantiems iš ma
no pastogės, aš jokių turtų nega
liu duoti ir palydžiu jus vienu pa 
tarimu: būkite vieningi, ir būsite 
stiprūs, galingi ir turtingi. Vie
nybės pavyzdį imkite, štai iš 
šios beržinės šluotos, tokios pat, 
su kuria aš jums nekartą esu už
pakalį vanojęs, kad augtumėte 
gerais žmonėmis. Ji iš plonų 
menkučių žagarėlių sudaryta.

AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖIE |1|

UŽPOLIARES
ANTANAS ABROMAITIS

"AMERIKOS”
Mūsų šeima: Jonas Abromaitis, Baltraus, gimęs 1880 

metais — tėvas.
Malvina Abromaitienė, Stepono, gimusi 1910 metais — 

motina.
Antanas Abromaitis, Jono, gimęs 1931 metais — sūnus. 
Lina Abromaitytė, Jono, gimusi 1936 metais — dukra. 
Mes gyvenome Alytaus rajono, Likiškėlių kaime (maž

daug 7 km nuo Alytaus). Tėvelis ten mokytojavo pradi
nėje mokykloje.

Aš, Antanas Abromaitis, ištrėmimo metu dar neturė
jau net dešimties metų. Tremtis man tęsėsi 20 metų ir du 
mėnesius.

1941 metų birželio 14-ą, 4 vai. mūsų šeimą pakėlė iš 
miego ir su atkištais revolveriais paskubomis ragino (be 
jokių kaltinimų ir teismo nuosprendžio) ruoštis išvažiuo
ti.

Tėvelis reikalavo: kuo remiantis vykdoma ši represi
ja? Atsakyta buvo tik tiek, kad mūsų šeima išvežama 
amžinam gyvenimui į Sibirą ir kad mes į Lietuvą nieka
da negrįšime.

Su savimi leido pasiimti tik dvi pagalves, antklodę ir 
maisto kelionei. Sulipę į sunkvežimį, lydimi apsaugos, 
išvažiavome. O kur ir už ką?

Puikiai prisimenu, kaip susirinkę kaimynų vaikai, su 
kuriais kartu mokėmės, ganėme karves, pasilipę ant tvo
rų šluostė ašaras. Tai Juozukas Gudynas, Kazlauskų Bi
rutė ir Vytas, ir kiti. Suaugusiųjų nesimatė — matyt, bi
jojo pasirodyti.

Atvežė į Alytaus geležinkelio stotį, kur stovėjo pa
ruoštas gyvulinių vagonų ešelonas su grotomis apkaltais 
langais. Privežė prie vieno dar tuščio vagono ir liepė su-

lipti. Kadangi vagone buvome pirmieji, tai sulipome ant 
antro aukšto narų, prie vienintelio grotuoto lango.

Po kiek laiko į mūsų vagoną ėmė laipinti kitus trem
tinius.

Daugiausiai tai buvo pradinių kaimo mokyklų moky
tojai: Staniškių šeima, Kulinkevičiai, Rapkauskai, Sau- 
levičiai.

Jeigu mokytojus trėmė už tai, kad mokė vaikus rašyti 
pirmas raides, iš elementoriaus skaityti pirmuosius žo
džius, tai už ką į mūsų vagoną atvežė Bernatavičių su 
žmona ir dvejų metukų dukryte; jie neturėjo nė pėdos 
nuosavos žemės ir savos pastogės, visą gyvenimą gyve
nę ir dirbę dvare kumečiais.

Prieš pajudant traukiniui, į mūsų pilną vagoną įgrū
do Valinčių, Alytaus milicininką su šeima, kuris tikriau
siai buvo gerai išmokęs mūsų garsios poetės eilėraštį 
„Mes su Stalinu į saulę“. Visą kelią tas uniformuotas 
žmogus, susiėmęs už galvos, sėdėjo ant ryšulių, vis ne
galėdamas suprasti, už ką ir kaip čia pakliuvo?

Birželio 17-ą ešelonas pajudėjo Kauno link. Pakeliui 
tarp Alytaus ir Simno vakare paskutinį kartą mačiau 
savo kaimą, kuriame buvo praleista tiek gražių vaikystės 
pavasarių ir vasarų.

Ant geležinkelio sankasos stovėjo grupė žmonių, ku
rie laikė rankose uždegtas žv.akes ir linkėjo mums „Aukš
čiausiojo palaimos“.

Kitą dieną Kaune stumdė traukinį, prie sąstato kabi
no naujus, žmonių prikimštus vagonus. Birželio 18-ą 
ešelonas jau buvo galutinai suformuotas ir patraukė Vil
niaus link. ’

Tą pačią dieną sustojome Naujojoje Vilnioje. Per gro-

Bet stipri. Pamėginkite ją per
laužti.

Kiekvienas iš sūnų, stip
rių kaip ąžuolų, mėgino ją lauž
ti. Ji linko, bet nelūžo.

- Duokite man, aš ją per- 
laušiu.

- Ką jau tėve šneki! Jei 
mes negalim, iš kur tu imsi tiek 
jėgų, - nustebę kalbėjo sūnūs.

Tėvas paėmė šluotą, iša
rdė ją, ir kiekvieną jos žagarėlį 
sulaužė.

- Matote, vaikai, ko jūs 
jauni neįstengėte, aš senis pada
riau. Šluotą lengva sulaužyti, 
kai kiekvieną jos žagarėlį atski
rai laužome. Jei jūs būsite vie
ningi, niekas neįstengs jūsų su
naikinti.

Vienybės reikalingumas 
daugeliui aiškus ir akivaizdus, 
tačiau gyvenime daug kur jos 
trūksta ir mes dažnai didžiai
siais savo užsimojimais esame 
panašūs į Krilovo pasakėčios 
gulbę, lydį ir vėžį, ir todėl pasi
imtasis traukti vežimas įklimpęs 
nejuda, nors ir daug jėgų išeik- 
vojame.

Vienybė gyvenime yra di
delis kilnus, net šventas dalykas 
Kartą JAV. Goethe buvo paklaus 
tas:

- Was ist am heiligsten in 
der Welt (kas yra švenčiausia pa
saulyje)?

- Das, was die Menschen 
verbindet (tai, kas žmones vieni
ja), - atsakė didysis vokiečių po
etas.

Žmones gyvenime daug 
kas vienija, ir tarp tų vienijančių 
veiksnių mes rasime tokių, ku
rių nei kilniais nei šventais pava
dinti negalime, nes jų skatinama 
vienybė yr nepatvari. Stipriau
siai ir patvariausiai žmones jun
gia meilė ir idėja. Meilės ir idė
jos sutelkta vienybė yra neišar
doma, ji yra šventa ir gyvenime 
daro stebuklus. Tad ir lietuviai 
ten, kur juos vienybėn telkia tė
vynės meilė ir idėja, yra vienin
gi. Tačiau susmulkėjimas, bei- 
dėjiškumas, tesirūpinimas vien 

savais menkais reikaliukais, 
žmonių vieningumą ardo, juos 
dėl menkniekių daro vienus kitų 
priešais.

Vincas Kudirka dėl lietu
vių nevieningumo daug sielojo
si ir tuo klausimu rašė, ir daug 
karčios tiesos žodžių pasakė. 
"Tėvynės Varpuose" dėl lietu
vių nevieningumo jis pašiepia
mai rašo:

- Nuvyksta į Ameriką 
stiprus vyras ir, surinkęs vienas 
kito nepažįstančius lietuvius, ta
ria: vyručiai, susivienykite! Lie 
tuviai susivienija, džiaugiasi, 
kad gerai gyventi vienybėje ir 
stebisi, kodėl anksčiau jie taip 
nepadarė. Tik štai, kelioliktame 
susirinkime vienas narys įsižiū
rėjęs į kalbančio pirmininko kel 
nes pastebi, kad jos ne skersai 
dryžos, kaip jo, o tik išilgai dry
žos. Na, ir pradeda samprotau
ti: jo kelnės išilgai dryžos, o ma 
no skersai... Tai man nepatinka 
... Ne, su tokiu žmogumi negali
ma išvien dirbti, jis nori įvesti 
išilginius kelnių dryžius, jis mus 
pražudys! Vyrai, - pagaliau su
rinka, - kam brangūs ir ant šir
dies guli skersiniai kelnių dry
žiai, traukimės!

Valia žmonėms turėti įvai
riausius įsitikinimus ir eiti sa
vais keliais, bet ten, kur spren
džiami didžiųjų, iš kartų kar
toms paveldimų idėjų klausimai 
, vienybė būtina. Lietuviams di 
džioji idėja - Lietuva! Ir Vin
cas Kudirka įsakmiai savo tautai 
skelbia: VARDAN TOS LIE
TUVOS VIENYBĖ TEŽYDI!

Vinco Kudirkos Tautiška 
giesmė, kaip ir kiti jo eilėraš
čiai, ne jausmo, bet minties kūri
nys, kuriame jis stengės sukaup
ti pagrindines savo idėjas, per 
dešimtį metų skelbtas "Tėvynės 
Varpuose". Ir nenuostabu, kad 
ji lietuvius sužavėjo ir tebežavi 
ne tiek savo melodija, kiek min
ties gilumu ir kilniomis idėjo
mis, kurios, galima sakyti, yra 
amžinos.

Tautiškos giesmės melodi

ja, paties VincoKudirkos kom
ponuota, padedant lenkų muzi
kams, nėra visai tautiška, tačiau, 
pasak muzikologo Juozo Žilevi
čiaus, negalima jos vadinti ir vi
siškai svetima, nes vidurinėje 
dalyje esą aiškiausiai girdimi 
liaudiškųjų melodijų giminingu
mai.

Muzikas Mikas Petraus
kas, kuris 1905 m. birželio 6 d. 
Vilniaus Teatre su choru pirmą 
kartą viešai sugiedojoTautišką 
giesmę, mano, kad jos meliodija 
labai gerai išryškinanti ir pabrė
žianti jos žodžių mintį ir todėl 
nesą reikalo smerkti, kad tai ne 
visiškai savarankiškas muzikos 
kūrinys. Nuo 1905 metų Tau
tiška giesmė buvo giedama per 
įvairias lietuvių iškilmes ir virto 
oficialiu Lietuvos himnu.

Juozas Žilevičius sako, 
kad retai pasitaiką, kad teksto ir 
rmuzikos autorius būtų tas pats 
žmogus. Vincas Kudirka kaip 
tik ir esąs vienas tokių, kuris pa
jėgęs abu dalyku sukurti. Nors 
Vincas Kudirka jau buvo sukū
ręs kiek muzikos kūrinių pianui 
ir parengęs spaudai chorinių dai
nų, tačiau Tautiška giesmė esan
ti vienas svarbiausių ir reikšmin 
giausių jo kūrinių. Jei jis nieko 
kito nebūtų parašęs, tik tą vieną 
Tautišką giesmę, tai ir tuomet jo 
vardas būtų gyvas tautoje, kaip 
kad ir šiandien. Šis veikalas vai
nikuojąs visą jo muzikinę kūry
bą. (Varpas, 1958, Nr. 3-4,48 psl.)
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Bahimorėje paminėtos dvejos sukaktuvės

'Išeivija bus gyva, kol gyva bus jos spauda'
Balandžio 16 d. paminė 

tos 80 metų Baltimorės Lie
tuvių Tautinio Knygyno ir 
kartu "Varpo" 100 metų su
kaktuvės, surengtos dabarti
nės knygyno valdybos su tal
kininkais.

Iškilmė prasidėjo pamal
domis lietuvių parapijos baž
nyčioje. Mišias mirusiųjų 
knygyno steigėjų ir vaipinin 
kų intencija aukojo klebonas 
A. Dranginis. Savo ilgoka
me, abiem kalbomis pasaky
tame pamoksle (kurio gera 
dalis liko nenugirsta, nes iš
sisklaidė bažnyčios skliautuo 
se) tik intarpai, pasakyti lietu
viškai, garsiau praskambėjo. 
Ypač aiškiai buvo pabrėžtas 
renginio šūkis: "Išeivija bus 
gyva, kol gyva bus jos spau

Pokario tremtinių kapai Irkutsko srityje, Uzkij-Lug kaime (1959 m.).

tuotą langą mačiau, kaip atidarinėjo šalia esančių va
gonų duris, pagal sąrašą kvietė ir išlaipino vyrus. Va
gone liko moterys su vaikais.

Išrikiuotus vyrus grupėmis nuvarė sargybiniai su at
kištais šautuvais į atskirą ešeloną, kuris, juos,— šitai vė
liau sužinojome,— nugabeno į Krasnojarsko lagerius. Iš 
ten niekas ir negrįžo.

Ar sąrašus, ar vagonus sumaišė — neaišku, bet iš 
mūsų vagono nė vieno vyro nuo šeimų neatskyrė.

Birželio 22-ą pasiekėme Oršą, mūsų ešeloną nustūmė 
ant atsarginių bėgių ilgam. Ten ir sužinojome, kad pra
sidėjo karas.

Oršoje ešelonas išstovėjo gal 4 paras. Prasidėjo karš
tos dienos, vagone trūko oro ir vandens. Išmokę žodžius 
vozducha, vody, kas tik galėjo, visi šaukė, bet niekas į tą 
šauksmą neatsiliepė.

Keletas moterų apalpo. Į tualetą niekas nevedžiojo, 
tam reikalui buvo iš lentų sukaltas pačiame vagone ke
turkampis lovelis ir pats „žemiškojo reikalo“ atlikimas 
buvo savotiškas žmogaus žeminimas.

Vagonas tapo tikra to žodžio prasme — tualetu. Jame 
buvo apie 80 žmonių. Tokiomis sąlygomis Pakštienė gim
dė kūdikį.

Kai kuriose stotyse į vagonus duodavo po kibirą per
linės košės, sriubos, duonos.

Bado vagone nejautėme, nes daugeliui buvo leista 
pasiimti su savimi šiek tiek maisto. Labiausiai trūko van
dens. Pagrindinis patiekalas buvo pasaldintas vanduo, 
pritrupintas duonos. Kur tik ešelonas sustodavo, visur 
pribėgę apsiskarmalavę vaikai ir moterys prašė maisto.

Darėsi neaišku: kodėl tokioje turtingoje šalyje, kaip 
skelbė spauda, tiek badaujančių? O karas tik prasidėjo.

Maždaug po mėnesio mūsų ešelonas sustojo Altajaus 
krašte, Bijsko mieste. Lijo lietus, išvaryti iš vagonų su 
savo menka manta, stovėjome ir laukėme, kas bus toliau. 
Prisimenu — motina laiko ant rankų penkiametę sesutę 
ir jos veidu rieda ašaros. Aš su trumpom kelnaitėm ir 
švarkeliu kiaurai peršlapęs palindau po vagonu.

da". Pagyrė besirūpinančius 
spausdinto žodžio reikalais ir 
lietuvybės išlikimu, bet negai
lestingai smerkė tuos, kurie 
atsisako savosios kalbos, nu
tolsta nuo tautiečių ar net pa
keičia savo pavardes.

Pamaldų metu "Aido" 
ir "Dainos" sambūrių skam- 
biabalsė dainininkė, sopranas 
Janina Brazauskienė, vargo
nais palydint M. Krasauskie
nei, įspūdingai pagiedojo Šu 
berto "Avė Maria" ir Sasnaus 
ko "Apsaugok, Aukščiau
sias", pagal Maironio žo
džius.

Tolimesnė eiga vyko 
Lietuvių namų didžiojoje sa
lėje. Čia, kun. A. Dranginiui 
sukalbėjus įžanginę maldą- 
invokaciją, sugiedotas tautos 

himnas. Susirinkusieji pir
miausiai pavaišinti pietumis, 
kuriuos pagal lietuvišką sko
nį, su talkininkėmis, paruošė 
pati knygyno pirmininkė Ge
nė Auštrienė. Ji pagamino ir 
dviejų aukštų sukaktuvinį tor
tą, su skaitline "80" viršuje.

Po pietų vašingtonietis 
inž. A. Dundzila, pakviestas 
paskaitai. Svečias, šalia savo 
profesinio darbo, yra žino
mas ir platesne lietuviška 
veikme - ėjęs "Lituanus" ir 
"Mūsų Vytis" žurnalų vyr. 
redaktoriaus pareigas, taipgi 
rašęs "Skautų Aide", "Dir
voje", "Aiduose" irkt.

Knygynas - kaip pas
kaitininkas jį pavadino, bib
lioteka, - įsteigtas 1908 me
tais, esanti seniausia išeivijoj 

Po kiek laiko privažiavo daug arkliais kinkytų veži
mų, susodino po kelias šeimas į vieną ir išvežiojo po ko
lūkius. Mus atvežė į Liniovsko kolūkį, 40 km nuo Bijsko.

Varė visus į darbą, motina dirbo lauko darbuose, tė
velis tapo kalviu, vietoj paimto į frontą. Tėvukas mokė
jo šj amatą, nes, kaip jis pasakojo, mokydamasis Mari
jampolės gimnazijoje, vėliau mokytojų seminarijoje, tu
rėdavo pas savo tėvą kalvėje užsikalti mokslui litų, kaus
tydamas arklius ir darydamas vežimams ratus.

Tėvelis, palyginti su tais, kurie dirbo lauko darbuose, 
uždirbdavo gerokai daugiau, nes motina gaudavo per 
mėnesį po 10 červoncų.

Atėjo ruduo, ir vietiniai sakė, kad čia labai šaltos 
žiemos.

Tėvai, gavę iš komendanto leidimus, išvažiavo į 
Bijsko turgų, ten už uždirbtus pinigus nusipirko šimta
siūlių, padėvėtų veltinių, vatinių kelnių. Už savo vestu
vinius žiedus gavo 12 kg cukraus, nes cukrų parduodavo 
tik už auksą.

Motina nužiūrėjo lauką, kuriame buvo pasėti žirniai. 
Laiku jų nenūpjovė, todėl visi iš ankščių išbyrėjo ant 
žemės. Motinos prašomas, eidavau su maišiuku rinkti 
nuo žemės žirnių. Ir kiek už tuos žirnius esu gavęs rim
bų, tik vienas Dievas žino. Pareidavau kartais su kruvi
na nugara. Mat atjodavo brigadininkas ir, pamatęs, kad 
renku žirnius, ilgu nupintu odiniu rimbu, bizūnu, taip 
nučaižydavo — gyvenime nepamiršiu.

Tuojau pat traktorius pradėjo arti tą žirnių lauką. 
Kol neužarė, bėgau, rinkau ir rinkau ir vis gaudavau su 
tuo pačiu botagu.

Jeigu būtų sugavę suaugusius renkant žirnius, tai 
jiems grėsė mažiausiai 10 metų kalėjimo.

Žiemą motina dirbo kiaulių fermoje, po vatinuku 
parsinešdavo keletą bulvių, tai ir virdavo žirnienę su bul
vėm.

Iš kiaulių fermos išmesdavo pastipusius paršiukus, 
kuo jie sirgo — neaišku. Bet žmonės naktį paslapčiom 
parsinešdavo maišuose ir juos valgė.

tebeveikianti tos rūšies kultū
rinė įstaiga. Išlikę atskaito
mybės, įstatų nuostatai ir kiti 
dokumentai liudija baltimo- 
riečių tautinį susipratimą ir 
ankstyvą organizacinį su
brendimą. Prie sumanymo 
steigti prisidėjo 16 vietinių 
lietuvių 'draugysčių", bažnyti 
nių ir liberalinių (tada vadina 
mų "tautiškų"). Steigėjų 
"mieris" (tikslas) buvęs išlai
kyti knygyną tarnaujančiu vi
siems be pažiūrų skirtumo.

Valdinėje įstaigoje jis 
įteisintas 1908 m. balandžio 
6 dieną. Steigėjų vardu pasi
rašę trys to meto vietos lietu
vių veikėjai: J. Vasiliauskas, 
P. Lazauckas ir K. Baltrušai
tis. Kad senosios ateivijos 
tarpe knygynas yra atlikęs ne 
mažą apšvietos darbą, galima 
spręsti iš to, kad savo laiku 
yra turėjęs 200 su viršum 
skaitytojų. Deja, išmirštam 
tai kartai, knygynu besinau
dojančių skaičius nuolat ma
žėjo. Šiuo metu nuolatinių 
skaitytojų tėra vos apie 10. 
Knygynas būna atidarytas 
sekmadieniais tik vieną valan
dą. Vis papildomas naujai 
išleistomis knygomis.

Tvirtesnį piniginį pag
rindą pastaraisiais metais kny
gynas daugiausia susidarė da
lyvaudamas Baltimorės lietu
vių šventinėse-festivaliuose, 
darbščių valdybos narių pas
tangomis pagaminant publi
kai patrauklių patiekalų. Iž
dą papildo koks didesnis pali
kimas arba atskirų asmenų 
aukos. Nemokamą kambarį 
teikia Lietuvių Namai.

Šią savo temos dalį sve 
čias užbaigė primindamas pir- 
minikės G. Auštrienės ragini
mą nepalikti knygyno savo li
kimui, kad neatsitiktų pagal 

seną priežodį - "ką tėvelis 
uždirbo dūsaudamas, tą sūne
lis prarado švilpaudama".

Perėjęs prie "Varpo" su 
kakties, paskaitininkas paaiš
kino, kadjis buvęs paprašytas 
pakalbėti tik apie knygyną, o 
"Varpą" aptarti buvo sutikęs 
varpininko K. Griniaus sūnus 
Liūtas. Bet, šiam netikėtai 
mirus, jo tema atitekusi jam, 
A. Dundzilai. Susirinkusius 
jis paprašė tylos minute pa
gerbti a.a. Liūtą Grinių, buv. 
Vliko valdybos narį.

Apžvelgęs caro valdo
moj Lietuvoje sąlygas, su ku
riomis teko kovoti spausdin
tam lietuviškam žodžiui, ir 
nurodęs "Varpo" vietą ano 
laikotarpio lietuviškų laikraš
čių tarpe, paskaitininkas pa
žymėjo, kuo skyrėsi "Aušra" 
nuo "Varpo”. Pastarasis sa
vo rašyba, kalba ir jame ke
liamais to meto skaitytojams 
rūpimais klausimais gerokai 
priartėjęs prie dabartinių lai
kų lietuviškos laikraštijos ly
gio. 17-ka metų tesėjęs "Var 
pas" paliko stiprų idėjinį pag
rindą vėlesniam tautos atgi
mimo sąjūdžiui.

Baigdamas dar primi
nė paties dr. V. Kudirkos gy
venimo žiaurias aplinkybes. 
Lietuvius tuo metu engę ma
žumos, apie kurias esą dabar 
vengiama-atvirai kalbėti. 
Kai baigęs mokslus jaunas 
gydytojas, grįžęs iš užsienio, 
niekaip negalėjęs gauti išsi
nuomoti padoresnio buto, te
kę jam prisiglausti menkoje, 
žiemos metu nešildomoje pas
togėje, kur jo silpnai sveika
tai labai pakenkta.

Nors svečio paskaita 
truko tik apie 40 minučių, jis 
lengvai susidorojo su abiem 
plataus turinio temomis. 
Klausytojams patiko, kad dės
tė dalykiškai, aiškiai ir trum
pai. Turėjo pasigaminęs pa
didintą vaizdinę priemonę - 
schemą, kurioje spalvotomis 
linijomis ir datomis pavaiz
duota lietuviško žodžio kelio 
nė, pradedant nuo Napoleono 
laikmečio, per abu sukilimus, 
draudžiamąjį laikotarpį, kol 
prieita prie nepriklausomy
bės ir, pagaliau, sugrįžtant į 
Baltimorę, prie 1908 m. čia 
įsteigtojo Lietuvių Tautinio 
Knygyno. Publikos dėme
siui, minėtoji schema kabėjo 
prie kalbėtojo pulto.

Sukaktuvinio renginio 
dvigubai idėjai nušviesti bu
vo parūpinta daugiausia Til
žėje spausdintų knygų ir ketu
rių pirmutinių "Varpo" metų 
(1889 - 1892) parodėlė. Ant 
trijų ilgokų stalų išdėliotos se
nienos buvo iš paties knygy
no fondo ir B. Medelio priva
taus rinkinio. Taip paskleis
tųjų "Varpo" numerių stovė
jo padidinta dr. V. Kudirkos 
nuotrauka, kur jis matomas 
sėdintis, laikąs taip kelių vio
lončelę. Be kitų talentų, Ku- 
diika buvęs ir gabiu smuiki
ninku.

Meninę renginio dalį 
(Nukelta į. 8 psl.)
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Baltimorėje
(Atkelta iš 7 psl.) 

pradėjo solistė J. Brazauskie
nė, M. Krasauskienei paly
dint fortepijonu, padainavusi 
T. Makačino "Tėvynės dan
gus", M. Petrausko "Geismai 
ir svajonės", K. Toselli "Sere
nada", B. Gorbulskio "Žemė 
gintarinė", St. Šimkaus "Kur 
bakūžė samanota" ir ištrauką 
iš F. Lehart operetės "Links
moji našlė". Klausytojai jai 
smarkiai paplojo, o iš paverg 
tos Lietuvos atvykusi pavie
šėti pirmininkės giminaitė Jū
ratė Ališkevičienė abiems 
menininkėms įteikė po gėlių 
puokštę.

Naujove buvo, po dau
gelio metų pertraukos vėl pra
dėjusios veikti, šeštadieninės 
mokyklėlės auklėtinių pasiro
dymas. Dalyvavo patys ma
žiausieji. Kiekvienam jų bu
vo parinkta po gabalėlį pa
deklamuoti, tiksliau sakant - 
iš teksto lietuviškai paskaity
ti. Nors ir ne viskas jiems 
sklandžiai sekėsi, bet atlaidi 
publika, ypač tėveliai, nuošir 
džiai plojo.

Prisidėjo ir tautinių šo
kių sambūrio "Ratelio" nariai 
Savo vadovės V. Vaškienės 
paruošti, jie pašoko "Voverai
tę", "Kepurinę", "Ožiukus" ir 
"Kalvelį". Jų įnašas taip pat 
dėkingai įvertintas. Visi de

HOLYNAME 
HIGHSCHOOL 

144 Granite Street 
Worcester, MA 01604

Education 
With a Difference

Openings Available in 
Grades 9,10 and 11

Grant-ln*Aid money available 
for students 

from the annual Bishops’ Fund

For further information please call:
Sr. Ann Marie: 752-2981

MANUFACTURING ENGINEERING MANAGER
Walker, Division of Butler Manufacturing 
Company, a Fortune 500 Company and a 
leader in the non-residential building and 
construction materials industry is seeking 
a results-oriented individual for a Manu
facturing Engineer Manager position.
Responsibilities include the justification 
implementation of operating efficiency 
projects and the supervision of manufac
turing engineers. Manage work of manu
facturing engineers. An I.E. or M.E. degree 
and eight years experience in engineering 
reąuired. Managerįal experience helpful. 
Experience in metai rollforming a definite 
plūs.
Please send resume in confidence to:

Walker
P O Boi 1828. Parkersburg WV 26102 (304) 485-1611

A DIVISION OF BUTLER MANUFACTURING COMPANY
ATTENTION. Human Resources DepartmentAn Equal Opportunity/Afflrmative Action Employer

klamatoriai ir šokėjai buvo 
aprėdyti tautiniais drabužiais. 
Savo vaidmenis jie atliko ne 
scenoje, bet salės viduryje, 
tarp publikos stalų, todėl bu
vo gerai girdimi ir matomi.

Knygyną sukakties pro
ga pasveikino vietinės Ben
druomenės pirmininkas Vyt. 
Eringis, Lietuvių Namų val
dybos pirm. B. Brazauskas, 
vietino lietuvių muziejėlio 
vardu A. Grintalis. O Tauti
nę S-gą atstovavęs B. Mede
lis iš vienos vysk. Valančiaus 
knygos paskaitė kelis atitin
kamus, sueiliuotus posmus.

Raštu sveikinimai gauti 
iš Lietuvos atstovo Washing- 
tone S. Lozoraičio, Marylan- 
do gubernatoriaus D. Schae- 
ferio, Kongreso narės De- 
litch-Bentley. Su pinigine 
auka pasveikino buv. baltimo 
rietė G. Leonienė, dabar gy
venanti New Hampshire vals 
rijoje.

Nuo to laiko, kai knygy 
nas prieš keliasdešimt metų 
pirmą kartą buvo a.a. dr. 
Adalberto Želvio sukatalo
guotas, jis dabar jau gerokai 
padidėjęs, turįs kelis tūkstan 
čius knygų. M. Patlabaitė, 
dabartinė knygyno iždininkė, 
vėl viską iš naujo surūšiavo 
ir sukatalogavo. Jos savano
rišką triūsą ir atsidėjimą įver
tindama, pirm. G. Auštrienė 
įteikė jai dovaną - lietuvišką 
meno drožinį. Nei knyginin- 

t

kė V. Patlabienė, nei iždinin
kė jokio atlyginimo negauna.

Šiam įvykiui atžymėti 
rengėjai parūpino, skoningai 
Juozo Gailos paruoštą, ketu
rių lapų programėlę. Joje 
randame: V. Kurdirkos eilė
raštį "Varpą", pirmutinio 
"Varpo" nr. (1889 m.) pir
mojo puslapio atspaudą, kny 
gyno steigėjų Amerikos lie
tuvių visuomenei pasigarsi- 
nimą - atsišaukimą, paskelb
tą 1908 m. "Tėvynės" laikraš
čio 8-me nr., ir kitokių žinių 
apie knygyno praeitį. Atski
ru priedu dar buvo dviejų la
pų leidinėlis su A. Dundzilos 
straipsnio "Aidų" žurnale 
apie knygyno sukaktį san
trauka.

į šį kultūrinį renginį su
sirinkusieji, kurių buvo be
veik pusantro šimto, atrodė 
visi patenkinti: pasiklausė tu
riningos paskaitos, pamatė 
šimtmečio senumo retenybę 
- originalius, gerai išsilaikiu
sius "Varpo" numerius ir ki
tų spaudos draudimo metu 
spausdintų įvairių knygelių, 
pasigėrėjo meninės atgaivos 
programa ir buvo skaniai pa
vaišinti.

S. Medelienė

NEW JERSEY
LIETUVOS ATSIMINIMŲ 

RADIJO VALANDA

Dr. Jokūbo Stuko vado
vaujama "Lietuvos Atsimini
mų" radijo valanda š.m. gegu 
žės 7 d. atšventė savo 48-nių 
metų gyvavimo, ir 25-kių me 
tų "Music of Lithuania" ra
dijo sukaktį.

Minėjimas prasidėjo pa
maldomis Trinity Hali baž
nyčioje,Newarke, NJ, kurias 
atnašavo kun. dr. Petras Stra
vinskas ir kun. dr. Comelius 
Bučmys.

Vėliau salėje buvo iškil 
mingi pietūs. Po jų, solistė 
Violeta Štromienė atliko įvai
rių dainų vaidybos programą.

Radijo vedėjas Jokūbas 
Stukas pareiškė nuoširdžią 
padėką visiems, kurie vienu 
ar kitu būdu tiek metų rėmė 
ir remia šią lietuviško žodžio 
skleidėją, radijo valandą.

Po to sekė šokiai ir jau
kus pabendravimas. Šventė
je dalyvavo apie 250 svečių, 
atvykusių iš įvairių, net ir to
limesnių vietų. (eč)

• LIETUVOS ATSIMI- 
’NIMŲ radijo programa, pa
sikeitus stoties savininkams, 
nuo gegužės 22 d. transliuo
jama iš Seton Hali universi
teto stoties, WS0U-FM, 89.5 
FM banga, pirmadieniais nuo 
6 iki 7 v.v. Programai vado
vauja prof. dr. Jokūbas Stu
kas.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS
PRENUMERATĄ

Mylimai žmonai ir motinai

At A

JANINAI MAURUKIENEI

mirus, jos vyrą kolegą fil. JUOZĄ MAURUKĄ 
dukras DALIĄ GILVYDIENĘ ir DANĄ SA- 
KALIENĘ su šeimomis, svainį kolegą fil. JONĄ 
MAURUKĄ su šeima, ir kitus gimines bei arti
muosius esančius giliame liūdesy, nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

Modestų
šeimos

Mūsų Mielai

A. A.

DR. JANINAI MAURUKIENEI

iškeliavus į amžinybę, jos vyrui JUOZUI MAU
RUKUI, dukroms DANAI ir jos vyrui dr. SA
KALUI ir trims anūkėms, DALIAI ir inž. 
GILVYDŽIAMS ir anūkams, taip pat dr. HA
LINAI MONTVILIENEI ir jos šeimai, bei vi
siems artimiesiems jų didelio skausmo valan
doje reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Bronius ir Bronė
O n i u n a i

THERAPISTS
OUTDOOR REGREATIONAL 

PLAYGROUND OF 
WESTERN PENNSYLVANIA

Does your Irfestyle include country 
living?

• Hunting
• Fishing
• Skiing

Miners Hospital,

Hiking
Boating 
Golfing 

located within 2 
hours of metropolitan Pfttsburgh, is 
nearthe center of all outdoor recrea- 
tional activities. Due to expanding 
patient toad and new facility renova- 
tion in 1989, we are seeking a full- 
time Therapist to provide a wide 
variety of treatments for a 95% out- 
patient and 5% inpatient load.
Salary is negotiable from $30,000 to 
$35,000 based on experience. Bene
fits include: BC/BS, lite insurance, 
vision, dental, prescription, tuition 
reimbursement, continuing educa
tion, 3 weeks vacation to start, 7 paid 
holidays, 4 personai days, hospital 
paid retirement program with 5 year 
vesting, and relocation assistance. 
New grads and experienced thera- 
pists are encouraged to respond to:

Director
MINERS HOSPITAL OF 
NORTHERN CAMBRIA

Crawford Avenue and First Street 
Spangler, PA 15775

An Egual Opportunity Employer

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. 
PATAISYTI AR PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. 

KREIPKITĖS Į 

LATVIAM ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

kimšimo. Taip pat atliekam dailidės darbus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Oh.
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Antras kaimas Bostone
Stasys Santvaras

Iš tolimų vakarų, iš vidu
rio Amerikos, iš pačios lietu
vių sostinės Chicagos, į Bos
toną buvo atskridęs Antras 
kaimas. Atvyko jisai ne tik 
mus prajuokinti, bet ir "prieš 
plauką paglostyti" Bostono 
lietuvių, kurie gegužės 7 d. iš 
visų miesto pakraščių susirin
ko į So. Bostono Amerikos 
Lietuvių piliečių d-jos III a. 
salę pagerbti Petrą Viš
činį ir paminėti jo vadovau 
jamos radijo valandos LAIS 
VĖS VARPO 35-rius metų 
radijo tarnybos sukaktį (ne 
juoko verta pastaba: prieš 35 
-rius metus Bostone skambė
jo penkios liet, radijo valan
dos, o dabar teturime tiktai tą 
vieną Laisvės varpą). Tai 
gi renginys, kaip toj senoj pa
sakoj - "pagal Jurgį ir kepu
rė’: 53-rių metų senis Laisvės 
varpas į savo iškilmes pasi
kvietė 25 metų jaunuolį An- 
rą kaimą!...

Ne pirmą kartą Bostone 
regėjom ir girdėjom tą gyvy
bingąjį Chicagos lietuvių sa
tyros teatrą. Ir buvom susida
rę įspūdį, jog tai yra gan dide 
lė šutvė. Šį kartą pamatėm, 
kad Antras kaimas nėra dide
lis kaimas - tik aštuoni kie
mai! Savo darželius su saiku 
ir geru skoniu, su dailiai besi 
šypsančiom išmonėm ir ga
bumais, nesidrovėdamos net 
prie vyrų karštai prisiglausti, 
apsodino ir apravėjo keturios 
moterys - Vida G i 1 vy d i e * 
n ė, Jūratė J a k š t y t ė-L a n. 
d f i e 1 d, Indrė T o 1 i u š y - 
t ė ir Alida Vi t a i t ė. Kaip 
ir buvo galima tikėtis, drąsos 
ir narsumo netrūko keturiem 
vyram. Dailūs ūgiais, stiprūs 
ir melodingi balsai (kas ne 
taip dažnai vyrams pasitaiko) 
regimas įgūdis tvarkytis sce
noje. Tą kvartetą sudarė "ne
dalyvaujantis" prievaizda Al 
girdas Titus Antanaitis, 
Eugenijus Butėnas, Ed
vardas Tuskenis ir Ar
vydas Vaitkus.

Nutraukus šypseną nuo 
lūpų, dabar galime sau tokį 
klausimą kelti: kokiu stebuk
lingu vandeniu Antras kai

LIETUVOJE...
Visuotino gyventojų surašinėjimo rezultatais Sovietijo- 

je sausio 12 d. gyveno 285 milijonai 717 tūkstančių žmonių. 
Jų tarpe:

1979 m. 1989m. Prieauglis
Lietuvoje 3,398 t. 3,6901. 9%
Vilniuje 4811. 5821. 21%
Kaune 370 L 423 t. 14%
Klaipėdoje 1761. 2041. 16%
Šiauliuose 1181. 1451. 26%
Panevėžyje 1021. 1261. 25%

Moterys vyrus viršijo net 15.7 milijonais (1959 m. 
20.7 mil.). Miestuose gyvena 66% žmonių, kaimuose 34%.

Palyginimui - Latvijoje buvo 2,681 t. gyventojų, Esti
joje 1,573 L Jų gyventojų padidėjimas irgi buvo mažesnis 
už Lietuvos (6% ir 7%), Rygos gyventojų skaičius 915 t. 
Pasidalinimas tautybėmis dar nėra paskelbtas.

mas savo gyvybę palaiko? 
Stebina, net mįslingumo ap- 
stokai sukelia du to sambūrio 
bruožai: savos, lietuviškos 
medžiagos ribotumas ir An
tro kaimo ištvermingumas. 
Tad nors vieną kitą akimirką 
ir žvilgterėkim į tuos du bruo 
žus, visų pirma atsigrįžę į jo 
ištvermę.

Antras kaimas gimė 
prieš 25-rius metus. Satyros 
ir juoko teatras reikalingas 
kiekvienai visuomenei, ekolo 
ginių problemų dienom jis ne • 
gali išgelbėti gamtos, bet pra
skaidrina ir apvalo mūsų kas
dienybę, paplaka žmogišką
sias silpnybes. Kad tokio te
atro reikia lietuvių išeivijai - 
1963 m. pamatė rašytojas Ka 
zys Almenas, poetas Rimas 
Vėžys, akt. Romas Stakaus- 
kas (ilgiausiai sambūryje išsi
laikęs antrakaimietis), Regi
na Stravinskaitė, Nerija Lin
kevičiūtė ir kt. Penkerius me
tus sėkmingai dirbęs, Antras 
kaimas pradėjo pavargti, tada 
(1968 m.) atėjo Algirdas Ti
tus Antanaitis, literatūros kri
tikas, kultūrininkas, nepapras
to darbštumo vyras, kuris iki 
šiol tebėra Antro kaimo prie
vaizda. Aišku, kad upių van
duo vietoje nestovi, nesustin
go ir Antro kaimo kelionė - 
per 25-rius metus tame sam
būryje savo vaidybines jėgas 
mėgino atskleisti beveik pus
šimtis vaidintojų, satyrų 
skriptus rašė būrelis rašytojų, 
paruošta virš šimto statymų, 
apkeliauta beveik visa Ameri 
ka, išeivinė lietuvių visuome
nė negailėjo savo delnų. Vi
sa tai turbūt ir yra toji vers
mė, iš kurios Antras kaimas 
semia savo ištvermę.

Išeivinė buitis - varga
na medžiaga satyrai, taigi ir 
tokio pobūdžio teatrui, koks 
yra Antras kaimas. įsikūri
mo vargai, medžiaginių ver
tybių gaudymas, visokeriopa 
didėjanti puikybė, rezidenci
jos ir automobiliai, tautų mai- 
šymasis ir vaikų praradimas, 
visuomenės ir politikos va
dai, kurie nespėja paskui įvy
kius bėgti, tarpusavė nesan-
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Antro kaimo aktoriai su prievaizda Titu Antanaičiu.

tarvė, melas, pavydas ir de
magogija ... Visa tai - silp
niau ar stipriau - jau apdai
nuota, na, o kas dar beliko? 
Aišku, tik bendražmogiški 
silpnumai, nors ir aukščiau 
minėtieji juk yra ne asilo, o 
žmogaus dvasios nuopoliai.

Kaip skelbiama progra
moje, iki šiol Antram kaimui 
satyrinius ir humoristinius 
vaizdelius rašė "Kazys Alme- 
nas, Algirdas Titus Antanai
tis, Antanas Gustaitis, Romas 
Stakauskas ir daug vietinės 
bei sovietinės inteligentijos". 
Tai labai daug ir labai mažai! 
Man regis, kad Antram kai
mui turėtų stoti į talką stam
bėlesnis išeivijos rašytojų bū
rys, ypačiai tokių, kurie gerė
liau pažįsta vaidybos meno 
specifiką, kuriem humoras ir 
satyra nėra svetimi dalykai. 
Neabejotina, kad tada toji pil
ka, vargana ir nuobodi išeivi
nė buitis sužėrėtų įvairesnėm 
ir linksmesnėm spalvom. 
Bet, kaip nesunku nujausti, 
tas turbūt irgi yra tik smagi 
svajonė.

į Bostoną Antras 
kaimas atvežė naują ir čia 
dar neregėtą programą. Jos 
nugarkaulį sudarė šie veika
lai: įstatymo sargyboje - 7 
aktų ir epilogo pjesė, Radijo- 
video programa, kuri buvo 
supinta iš trijų gabalų - plokš
telių muzikos, Gyvo pasikal
bėjimo, Žinių ir kt. Po per
traukos ėjo Tėvai ir vaikai, 
Evoliucija ir Lituanistinė mo
kykla 199X. Minimas Antro 
kaimo dramas ir komedijas 
sudarė trumpėlesnė ar ilgėles* 
nė atskirų vaizdelių pynė. 
Aišku, buvo scenų, kurios 
mažai juoko tekėle, buvo ir 
tokių, kurios žiūrovų tarpe 
įžiebė mišraus cAoro juoką.

Bendražmogiška pjesių 
tematika, kaip buvo galima 
spėti, rūpinosi pats prievaiz
da A.T. Antanaitis, o poetas 
satyrikas Antanas Gustaitis 
davė dvi mūsų išeivinio gyve 
rūmo dramas - Romano kon
kursą ir Lituanistinę mokyklą 
199X. Bendražmogiški daly 
kai - kietesni riešutai. Štai 
vienas stipresniųjų Antro kai 
mo vaizdų: jauna moteris kaž 
ko laukia, ateina jaunas vyras 
rodo savo darbus. Moteris, 

kartu ir žiūrovai, ima galvoti, 
kad vaikinas kėsinsis į mo
ters dorybę, o pasirodo, kad 
čia tik fotografas savo darbus 
reklamuoja! ... Iš savęs juok
tis smagiausia, tai vadinama 
liet, tematika žymiai greičiau 
juoką sukelia. įvairumo ir 
linksmybės, kaip man regis, 
Antro kaimo programai nesto
kojo.

Antro kaimo vaidinto
jai vardais ir pavardėmis jau 
paminėti šių įspūdžių pradžio
je. Moterim ir mergaitėm 
netrūko moteriško gudrumo, 
gaivaus juoko, grakštumo, o 
kartais ir ašaringo atodūsio. 
Vyrai savo valtis sėkmingai 
ir smagiai perirklavo ir per 
gana atkaklias bangas. Buvo 
jaučiama vieningo ir darniai 
susidainavusio ansamblio 
dvasia. Ir kas itin malonu tar
ti - tai kad visų Antro kaimo 
vaidintojų burnose lietuvių 
kalba, jos tartis ir muzika - 
grynas auksas. Kiekvienu at
veju, visokiose sąlygose sce
ninė kalba turi būti pavyzdi
nė. Lietuvių kalba, dar ir dėl 
to, kad yra tariama jaunų 
žmonių, yra džiaugsmą ir pa
guodą keliantis Antro kaimo 
aktorių laimėjimas.

Antro kaimo tragedijų 
ir dramų atskiri vaizdai vie
nas nuo kito buvo atskiriami 
rūpestingai ir gerai parinkta 
muzika. Deja, teko išgirsti ne 
vieną aimaną, kad vaidinimo 
muzika buvusi per garsi. Tie 
sa, ji buvo trenksminga, ją ir 
kurčias galėjo girdėti. Bet ar 
tos mūsų aimanos neparodė, 
kad mes esame baisūs konser
vatoriai? Tik paklausykite, 
kokia dabar yra estrados mu
zika, kartais žmogus stebiesi, 
kaip iki šiol nuo to riksmo ir 
kauksmo salių lubos negriū- 
na. Tuo požiūriu Antras kai
mas buvo modemus. Tačiau 
ne čia slypėjo bėda - ir prie
vaizda A.T. Antanaitis, ir jo 
asistentė Alida Vitaitė nepa
jėgė mūsų salės aparatūros 
iššifruoti ir muzikos garsus 
sumažinti. Čia turbūt mes 
kalti, kad nepakvietėm į talką 
žmogaus, kuris moka ta apa
ratūra žaisti.

Petras Viščinis, 35-rius 
metus mum skambinęs Lais
vės varpu, nusipelno mūsų 

sveikinimų ir pagarbos. Pa
garba jam už tai, kad į savo 
šventę jis pakvietė Antrą kai
mą iš Chicagos. Buvo malo
ni staigmena, kad šio rengi
nio proga LB Kultūros tary
ba prisiminė ir pagerbė Lais
vės varpo bendradarbį - ži
nių anglų kalba redaktorių ir 
pranešėją Joną Giedrai- 
t į. Žinoma, tai stiprina, o ne 
silpinina Laisvės varpo veik
lą, o Jonas Giedraitis to pa
gerbimo tikrai nusipelnė. 
Tegu Laisvės varpo balsas su 
tom smagiom ir viltingom 
nuotaikom ir į ateitį skrieja!

NAUJOS KNYGOS
• PO AUKŠTAISIAIS 
KALNAIS, Bernardo Braz
džionio 192 psl. poezijos rin
kinys. Viršelį ir skyrių ilius
tracijas piešė Paulius Jurkus. 
Išleido "Lietuvių Dienų" lei
dykla, 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90029, 
1989 metais. Kaina 12 dol., 
kietais viršeliais 20 dolerių. 
Gaunama pas knygų platinto
jus ir leidykloje.

Už šį veikalą, kaip už 
geriausią 1985-1986 metų 
knygą, paskirta Lietuvių Ben 
druomenės Literatūros pre
mija.

• EPIGONAI, Anatoli
jaus Kairio 214 psl. politinis 
romanas. Viršelis M.B. Stan 
kūnienės. Spaudė Draugo 
Spaustuvė Chicagoje. Kaina 
10 dol.

• LIETUVA IR KRIKŠ
ČIONYBĖ. Keturios paskai
tos 600 metų sukakčiai - Al
girdo Budreckio, Rasos Ma
žeikaitės, Juliaus Slavėno ir 
Vytauto Vardžio. Redagavo 
kun. dr. Pranas Gaida ir Čes
lovas Senkevičius. Spaudė 
Litho-Art spaustuvė Toronte.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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CLEVELANDO 
PARENGIMAI
BIRŽELIO 4, DLK Birutės 

Clevelando skyriaus gegužinė.
• BIRŽELIO 10, Lietuvos tele
vizijos ir radio dainininkų ir instru
mentalistų ansamblio "Armonika" 
koncertas D. M. parapijos salėje. 
Rengia LB Clevelando ap. valdyba.
• BIRŽELIO 11, Birželio mi
nėjimas. Ruošia Estų Taryba, Lat
vių Sąjunga ir Amerikos Lietuvių 
Taryba.

• BIRŽELIO 18 D. ALTS 
S-gos Clevelando skyriaus ge
gužinė prie ežero.
• BIRŽELIO 23-25, Susivieji- 
nimo Lietuvių Amerikoje Seimas 
Clevelande.
• LIEPOS 16,12 vai. Žalgirio 
Šaulių kuopos gegužinė prie ežero, 
Canterbury Rd.
• LIEPOS 30, 12 vai. Ramo
vės Clevelando skyriaus gegužinė 
prie ežero, Canterbury Rd.
• RUGSĖJO 3, Prezidento 
Antano Smetonos 45 m. mirties 
paminėjimas

• RUGSĖJO 9 Clevelando 
vyrų okteto išleistuvių balius.

• RUGSĖJO 10 D., Tautos 
šventės minėjimas ir Tautos 
Fondo popietė Lietuvių Na
muose.
• RUGSĖJO 15 Abiturientų 
balius.
• RUGSĖJO 30, Pabaltiečių 
vakaras.

• SPALIO 15 D. Tėvynės 
Garsų radijo 40 metų sukak
ties minėjimas Lietuvių Namų 
salėj.e
• LAPKRIČIO 11, Lietuvių 
Namų metinis balius.
• LAPKRIČIO 12, Kultūrinė 
Popietė - prelegentė prof. dr. Mari
ja Gimbutienė. Rengia Skautinin
kių Draugovė Lietuvių Namų salėje
• LAPKRIČIO 25, Kariuome
nės šventės minėjimas Lietuvių Na
muose. Rengia Ramovės Clevelan
do skyrius.
• GRUODŽIO 31, Naujųjų 
Metų sutikimas Lietuvių Namuose. 
1990 m.
• VASARIO 25, Lietuvių Na 
mų ir klubo narių metinis susirinki
mas
• KOVO 4, 'Taupos" kredito 
kooperatyvo narių metinis susirin
kimas

WANTED
Nanny - housekeeper. Mature woman 
to help professional couple with child 
care and light hausekeeping in Beach- 
wood. Mušt love children. Full time, 
good salary and benefits. Mušt drive. 
References req'd. 581-0470

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
TOOL AND DIE MAKERS 

to work & live in a small congenial 
community. Centrai Kentucky manu
facturer needs experienced toolmakers 
for building and maintaining progres- 
sive dies. Modern shop with EDM and 
CAD. Growth company with major 
companies as customers. Send resume 
with details of experience to: 

Contiriental Metai Specialty 
Personnel Dept., PO Box 725, 

Richmond, Kentucky 40475 
Eaual Opportunity Employer 

(19-28)

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

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

GIRDIMA SEKMADIENIAIS
8:00 — 9:30 RYTO

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

Radijo studijos tel. 397-4438

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

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

Tel. (216) 382-9268

SHORGATE SHOE REPAIR
288 Shorgate Shoping Center 

Tel. 944-8114
Batų ir odos dalykų taisymas. 

Gerai pataisoma - prieinamos kainos.

Ten pat 
priimami taisymui 

maži elektriniai namų apyvokos prietaisai 
ir galandymui įrankiai 

ALS ELECTRICAL
Tel. 585-1809

Geriausias dovanas, kai keliausite | savo se
nąją tėvynę, rasite mūsų krautuvėje:

— Didelis pasirinkimas VCR, comcorders 
PAL SECAM 220 voltų sistemos,

— Video kasetes tuščias ar užrekorduotas,
— Didelius lagaminus,
—Telefono aparatus,
— Auksinius papuošalus, parduodami gramais,
— Kosmetikos,
— Naujausius modelių JEANS, 

mėlynus jeans ir marškinius,
— Didelis pasirinkimas rūbų, diržų, 

kaklaraiščių, laikrodžių ir kt.
Pas mus gausite už pigiausia kainą visame mieste.

Mes siunčiame ir į visus pasaulio kraštus.

BUDGET FASHION
Tel. (216) 281-0928 arba 281-8068 

4828 Lorain Avė., Cleveland, Ohio 44102
Atidaryta: Antr.-šeštad. 10:30 iki 7 vai. vak., 

sekmad. 11 iki 5 vai. vak.

PRINTING
Opportunity for the right person if you are 

expd in contact processes such as: 
FILM NEGATTVE

WASHOFF - MYLAR 
PAPER PRINTS

& ARE SELF-STARTER 
EQUITABLE BLUEPRINT & PHOTO 

PRINT CO., INC. - W*ntaYoul 
We are an equal oppty employer.

ALL UNION SHOP

Mušt be U.S. Citizen or have a greencard.
Call Lori at (212) 962-5672 

for an appointment for an intervievv.
(15-24)

STRUCTURAL STEEL 
DETAILER & ESTIMATORS 
ARE YOU TIRED OF THE COLD? 

Qualico Steel an established structural steel 
fabrication company located near Dothan AL 
(90 miles from Gulf Coast) is presently accep- 
ting applications for Structural & Miscellane- 
ous Detailers, Checkers & Estimators. A mi
nimum of 3 years experience required. Good 
Salary & Benefits, Send resume and sample 
of work to Mr. W.R_ Thomas.

QUALICO STEEL CO..INC 
P.O. BOX 149

Webb, AL 36376
(15-25)

EXPERIENCED 
MACHINISTS

Need (4) immediately for rapidly expanding 
company. Experienced on Lathes & Mills. 
Mušt be able to work from prints, setup & 
operete. Exellent company paid bcnfits & 
vacation. Starting wage based on experience. 
Apply in person between the hrs. of 9-3 pm.

or call Bruce at (215)443-7517
Diek Moli & Sons, Ine.,

415 Constance Dr., 
Warminster, PA. 18974

(15-24)

SECURITY OFFICERS
Requirci itate certification, Act 235 or security 
experience with eligibSity for certification. Mušt be 
physically able to patrol campus on foot for 8 hr shift. 
Ability to read and ivrite legibly to complcte icports. 
Rcquires valid drivers lic.

4pm to 12 am or 12 am to 8am.
Apply: Human Resources Dept,

St Joscphs Univ., 5600 City Avė., PL.1. t PA 
EOE/AA (20-22)

PLASTIC INJECTION MOLDING 
Large injection molding & assembly 
company specializing in automotive 
parts has immediate opening for expe- 
rienced molding technician .75 ton 
machine & larger. Excellent growth. 
Potential salary plūs benefits.

Send resume/request application 
INJEX INDUSTRIES 
30559 San Antonio St.
Haywood, CA 94544

Tel. (415)487-4960 po-23)

NAT1ONW1DE 
INSURANCE 
N>t>onwide IS on you' MM

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

• LB Clevelando Apylin
kės metinis susirinkimas 
jvyks gegužės 28 d. 11:45 
vai. ryto Dievo Motinos pa
rapijos svetainėje.

Be įvairių pranešimų, bus 
renkama dalis valdybos, 
kontrolės komisija ir atsto
vai į apygardos suvažiavi
mą.

TOOL & DIE MAKER
Manufacturer of key blanks and key 
eutting machines seeks a journeyman 
Tool & Die Maker with minimum 5 
years exp.

Ideal candidate will have:

• Set-up and operation exp on Tool 
Room and manufacturing epuipment.

• Ability to design and build jigs, fix- 
tures and dies (blank, form and 
progressive).

• Precision grinding exp.

• Own tools.

For confidential consideration, send 
resume to:

Employment lnterviewer
CURTIS INDUSTRIES 

34999 Curtis Blvd. 
Eastlake, OH 44094 

Equal Opp Employer WF/V/H

i

jjjcc hurning incense 
[et mgyrager rišt ty
CLOISTERED CONTEMPLATIVE LIFE -
A Call to direct one's whole being 

.and activity in a llfe-style aimed 
totaily at God. The 'Dominican Way' 
accents liturgy, prayer, and 
ascetical dlscipline within the 
warmth and support of sisterly unity 
and through the vowed gi ft of self. 
The woman is ordlnary; the Call 
is not!
For further information about our 
life please contact:

Monastery of the Blessed Sacrament 
29575 Hiddlebelt Road
Farmington Hills, Michigan 48018

CHIEF DRAFTSMEN
Structural Steel, minimum 10 years 
experience working for structural 
steel fabricator or structural steel job 
shop. Benefits: 2 weeeks vacation, 
paid major medical, siek time, eara 
time, profit sharing, salary $40,000 
plūs. Send resume or call John Denton 

STEELTECH
105 Old Windsor Rd., 
Bloomfield, CT 06002 

203-242-7769
(18-22)

‘Taupa
Lithuanian Credit ‘llnion 

Lietuvių (Kredito (Kooperatyvas 

767 (East 18Sth Street

ChveCand, Ohio 44119

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

JAKUBS AND SON
■>

Laidojimo įstaiga
Delta E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, CleveM, Olio 44119
Tel. (216) 531 7770

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

liams pastatyti.
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• CLEVELANDO RA- 
MOVĖNAI, kviečiami Šv. 
Jurgio veteranų posto 617, 
pirmadienį, gegužės 29 d. 8 
vai. ryto, dalyvauja mirusių 
ir žuvusių karių minėjime 
Šv. Jurgio parapijos bažny
čioje. Visuomenė kviečiama 
minėjime dalyvauti.

• EMANUELIS ZINGE
RIS, lituanistas, Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio na
rys, Lietuvos Žydų Kultūros 
D-jos pirmininkas, birželio 1 
dieną 12 vai. p.p. - Universi- 
ty Club, 3813 Euclid Avė., 
Clevelande, - padarys prane
šimą apie įvykius Lietuvoje.

Norintieji priešpiečiuo
se dalyvauti, prašomi iš anks 
to rezervuoti vietą tel. 781- 
6035 iki 4 v. p.p., ar vakarais 
631-5179. Kaina 10 dolerių.

Kviečia Ohio Helsinki 
Accords Council.

• TAUTYBIŲ FESTI
VALIS įvyks Clevelande - 
Mali C, Lakeside Avė., - bir
želio 14-17 dienomis. Bus 
šokiai, loterija, parodos, tau
tiniai valgiai. įžanga nuo 11 
vai. iki 4:30 vai. veltui. Vė
liau 1 doleris. Dėl smulkes
nių informacijų skambinti 
486-0046.

CABINET MAKER
Exp. necessary. Full time. Wood 
& plastic laminate from prints. 
Send resume or apply Wood 
Dimensions, Ine., 1295 W. 78th, 
Cleveiand, OH 44102. (18-^4)

Ansamblį 'Armonika’ 
pasitinkant

Lietuvos TV ir radijo 
pramoginės muzikos ansam
blis "Armonika" atvyksta 
koncertams į Ameriką ir bir
želio 10 d. girdėsime jį Cleve
lande, Dievo Motinos parapi
jos salėje.

Šį ansamblį aš pažinau 
svečiuodamasis Lietuvoje. 
Pirmą kartą jo koncertą girdė
jau Vilniaus sporto rūmų di
džiojoje auditorijoje, kur virš 
5000 žiūrovų jam pritarian
čiai plojo ir šaukė 'Valio'! 
Tai buvo pernai rudenį, tuoj 
po Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio steigiamojo suvažia
vimo. Kitą kartą drauge su 
Ansamblio dalyviais vykome 
į Alytų, kur Armonika turėjo 
du koncertus - vieną Kultū
ros rūmuose, o kitą Punoje. 
Abi koncertų salės buvo pil
nos klausytojų, kurie su pasi
gėrėjimu klausėsi koncertų, 
nepagailėdami 'katučių' ir gė
lių. Visai neužtarnautai, tik 
kaip palydovas ir 'ameriko
nas', gavau gėlių ir aš. Ir čia 
pat 'išpyliau sparnuotą žodį’ 
išreikšdamas pagyrimą Armo
nikai ne tik už gražų koncer
tą, bet taip pat ir už jų ryžtą 
ir vargą bekeliaujant plačiai 
po Lietuvos provincijos mies 
tus-miestelius su labai įdo-
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Clevelando Skautininkių sueigoje, draugininkės s. Irenos Gedrienės namuose gegužės 10 d., buvo 
jaukiai pabendrauta ir išklausyta Vyr. Skautininkės v.s. Stefos Gedgaudienės pasidalinimo Lietuvos 
Skautijos Atkūrimo Suvažiavimo Vilniuje nuotaikomis, bei kelionių Tėvynėje įspūdžiais.

mia programa.
Po šių koncertų, vos 

kavos puoduką spėję išgerti, 
skubėjome į Vilnių. Kelionė 
atgal ilgai užtruko, nors maži 
'Žirguliai', besikraipydami į 
šonus, pilnu greičiu veržėsi 
pirmyn, nes sniego pūgos vie * 
tomis buvo užvertę plentą. 
O pirmadienio rytą visų an
samblio narių laukė eilinis 
savaitės darbas...

Šį rudenį "Armonika" 
švęs 20-ties metų sukaktį. 
Daugumas kolektyvo narių 
yra Valstybinės konservato
rijos auklėtiniai. Vadovas 
Stasys Liupkevičius. Reper^ 
tuaras labai platus ir įvairus. 
Tai liaudies dainų ir šokių 
harmonizacija bei originalūs 
liaudiško stiliaus masinio žan
ro kūriniai. Kolektyvui kuria 
žymūs lietuviai kompozito
riai. Dainų žodžiai pagal J. 

ŪMI /uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 

/uperior /hvingz
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta.
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00. FSL1C

Marcinkevičiaus, V. Bložės 
ir kitų poetų eiles. "Armoni
kai" talkina daug žymių artis
tų, k.a. G. Apanavičiūtė, G. 
Kaukaitė, J. Stasiūnas, E. 
Kuodis, solistai D. Sadaus
kas, R. Vasiota ir daugelis 
kitų.

"Armonika" šiandien 
Lietuvoje bene populiariau
sias pramoginės muzikos an
samblis, tęsiantis liaudiško 
muzikavimo tradicijas, kon
certuojantis be dirbtinio salės 
įgarsinimo. Po mano suminė 
tų koncertų Alytuje ir Punoj, 
turėjau progos šnektelėti su 
klausytojais. Jie man tvirti
no, kad Lietuvoje būtų sunku 
įsivaizduoti radijo bangomis 
atkeliaujančios muzikinės 
programos be smagių "Armo 
nikos" ritmų. Tikiu, kad šie 
"Armonikos" ritmai užliū
liuos ir clevelandiečius, ir 

svajingais dainų žodžiais jie 
neš mus prie Nemuno ir prie 
Neries, į tą mūsų visų numy
lėtą šalį, kurioje dabar vyksta 
tikrai nuostabūs dalykai.

Antanas Butkus

GRINDER
Opening for exp'd ID/OD and/or Jig Grinder. 

Established growing shop with 30+ people in 
easily accessabla westside location by W 117 & 
1-90. Air Cond. shop>, 401K savings plan with 
co. contributions.

Apply in person between 9am-530pm or 
send resume to:

Albrecht Systems
12201 ElmvvoodAve. Cleveiand, Ohio 44111 

Equal Opportunity Employer (21)

TOOL & DIE DESIGNER
5 yrs. experience, metai stamping 
company in Cleveiand. Dies (prog- 
ressive and deep draw). FEE PAID 
by employer. Excellent salary with 
benefits. Contact: Personalized 
Career Services, 5970 Heisley Rd., 
Suite 240, Mentor, OH. 44060

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



DIRVA
• DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSUI gautos dar 
šios novelės: "Seno vėjo įra
šas" (Šermukšnis), "Žalčio 
ainis" (Vėpūtė) ir "Krištolas 
ir knygos" (Nr. 22102)

Primename, kad rank

raščiams atsiųsti terminas bai 
giasi š.m. birželio 15 dieną.

• LMF NEW YORKO 
KLUBAS, per ižd. Sofiją 
Skoveikienę, Dirvai paremti 
atsiuntė auką 50 dol. Ačiū.

A. A.

JANINAI ARAŠKEVlClŪEI -
MAURUKIENEI

po žemiškų rūpesčių ir skausmų į Amžiną 
Tėviške išėjus, skausme ir liūdesyje liku
sius jos mylimą vyrą, mūsų bendros idėjos 
kolegą neolituaną JUOZĄ, dukras bei jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime.

Tebūnie Tau, Miela Janina, 
amžina ramybė svečių šalies žemėje!

Jadvyga ir Vytautas
Didžiuliai

Florida

Mylimai žmonai, motinai ir močiutei

At A

JANINAI MAURUKIENEI

užbaigus šią žemišką kelionę, atsiskyrimo 
sielvarte palikusius, jos vyrą JUOZĄ, dukras 
DALIĄ GILVYDIENĘ, DANĄ SAKALIENĘ, 
jų šeimas ir gimines, nuoširdžiai užjaučiame 
dalindamiesi liūdesiu ir maldomis, netekę 
artimos draugės..

Halina ir Antanas
Mil akniai

A. A.

JANINAI ARAŠKEVlClŪEI - 
MAURUKIENEI

Svečių šalyje baigus žemiškąją kelionę, mūsų 
mielus, jos vyrą JUOZĄ dukras ir jų šeimas, 
skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame.

Bronė ir Ferdinandas 
Liktoriai

Florida

A. A.

Dr. JANINAI MAURUKIENEI

žemišką kelionę užbaigus, giliame skausme 
likusi vyrą JUOZĄ MAURUKĄ dukteris 
DANĄ SAKALIENĘ ir DALIĄ GILVYDIE
NĘ su šeimomis ir kitas gimines nuošir
džiai užjaučiame.

Aleksandra ir Petras
Mate kūną i

Virginija ir Evaldas
R e m e z a i

su sūnumis

Ateinančiais metais Dirva minės 75-rių metų sukaktį. Clevelande reziduoją Vilties Valdybos vice
pirmininkai, dr. Danielius Degėsys ir dr. Vladas Bložė, gegužės 17 d. sukvietė grupę asmenų pasitarti 
minėjimo reikalais ir buvo sudarytas komitetas, kuriam pirmininkauti sutiko Tėvynės Garsų radijo vedėjas 
ir Lietuvių Namų pirmininkas Juozas Stempužis, o vicepirmininkės pareigas priėmė Jadvyga Budrienė, 
ALT S-gos Clevelando skyriaus pirmininkė. Iš kairės: Vilties draugijos vykd. vicepirm. d r. D. Degėsys, 
Dirvos red. V. Gedgaudas, komiteto vicepirm. J. Budrienė, komiteto pirmininkas J. Stempužis. Stovi: 
komiteto narys dr. V. Maurutis ir Vilties d-jos vicepirm. dr. VI. Bložė. į komitetą įsijungti sutiko keliolika 
clevelandiečių veikėjų. V. Bacevičiaus nuotr.

• CEZARIS MODES
TAS, St. Petersburg Beach, 
FL, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

• GEDIMINAS BALAN 
DA, Warren, MI, atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, pri
dėjo auką 25 dol. Ačiū.

• ELENA DAMIJONAI 
TIENĖ, Singer Island, FL, at • 
naujindama Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

• MILDA ir ALGIRDAS 
SPERAUSKAI, Pomona, 
NY, atnaujindmai Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

• WALTER SIMANAS, 
Spring Hill, FL, atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, pri
dėjo auką 20 dol. Ačiū.

• S. MARTIŠAUSKAS, 
Brockton, MA, užprenume
ravo Dirvą Kaziui Tamošai
čiui, Bostone. Sveikiname 
naują skaitytoją.

DETROIT

POPIETĖ SU POETE 
RAMUTE SKUČAITE 

Mūsų lietuviškoje pa
dangėje pakilios literatūrinės 
valandėlės tapo retenybė. La 
bai džiugu, kad poetė, drama
turge Ramutė Skučaitė, kuri 
augo, mokėsi ir kūrė Palango
je, tolimame Irkutske ir Vil
niuje, atvykusi trumpai vieš
nagei Amerikon, lankysis ir 
Detroite.

Su poete ir jos kūryba 
susipažinsime Dievo Apvaiz
dos parapijos Kultūros Cen
tre gegužės 28 dieną 12:15 
vai. p.p. Visus maloniai kvie - 
čia Akademinio Skautų Sąjū
džio Detroito skyrius.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

PADĖKA

A. A.

STASYS MAČYS

Mūsų mylimas vyras, tėvas ir sene
lis iškeliavo amžinybėn 1989 m. balandžio 
29 dieną.

Nuoširdžiai dėkojame:

Kunigui Gediminui Kijauskui, SJ, už 
velionies lankymą namuose, maldas laido
tuvių namuose, gedulingas šv. Mišias šven
tovėje ir palydėjimą t kapus.

Organizacijų atstovams už tartus atsi
sveikinimo žodžius.

Karsto nešėjams už atliktą velioniui 
paskutini patarnavimą.

Jakubs & Son laidotuvių namams už 
pavyzdingą laidotuvių tvarką.

Radio "Tėvynės Garsai" vedėjui Juozui 
Stempužiui už prisiminimą velionies ir 
užuojautą radijo valandėlės programoje.

Visiems, pareiškusiems mums užuojau
tą mūsų skausmo ir liūdesio valandose, da
lyvavusiems atsisveikinime, prisiminusiems 
maldose, palydėjusiems l Visų Sielų kapus.

Liūdintys

žmona Stasė, dukra Aurelija ir 
sūnūs Nerijus ir Ginius 

su šeimomis

A. A.

JANINAI MAURUKIENEI

apleidus ši pasauli, nuoširdžią ir gilią užuo
jautą reiškiame vyrui JUOZUI MAURUKUI 
dukroms su šeimomis: DALIAI ir JAUNIUI 
GILVYDŽIAMS, DANUTEI ir ROMUI SA
KALAMS, ir anūkams: RIMUI, DANUTEI, 
RIMAI, DAINAI ir VYDAI, taip pat velionės 
seserims ir visiems giminėms bei artimie
siems.

Aldona, Klaus, 
Matas ir Monika 
Pintsch 
Giedrė, Jonas, 

Darius, Nida ir Rytas 
Stankūnai
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