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LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY 
February 16, 1990

There are winds of change blovving across the Baltic. In the 
streets of Vilnius, the viord on everyone's lips is "freedom." No longer 
is Lithuanian independence merely a uhispered dream, discussed in 
secret. Now, Lithuanians wave the tricolor flag proudly: Yellovi — for 
the fields of ripening uheat, representing freedom from want; Green — 
for the lush forests, symbolizing hope; and Red — the color of flovners, 
standing for love of country.

Pennsylvania is proud of its many Lithuanian and Lithuanian-American 
men and uomen. Lithuanians have resided on these shores since the 17th 
century, and Pennsylvania was the first statė in the nation to have a 
fully-established Lithuanian community, vnhen four Lithuanian men settled 
in Danville, Montour County, in 1869. Over the past 130 years, 
Pennsylvania has been home to over a half-million people of Lithuanian 
descent.

This year, Lithuanians around the xvorld vvill celebrate the 72nd 
anniversary of the restoration of Lithuanian independence. As we look 
over the history of our Commonuealth and country — from Father 
Demetrius Gallitzin, the first Roman Catholic priest to take his vows in 
the United Statės and founder of the tovn of Loretto in Cambria 
County, to Victor Brenner, who designed the Lincoln-hea'd penny -- vve 
can see that Lithuanians have made significant contributions to our 
society.

There f ore, I, Robert P. Casey, Governor of the Commonvvealth of 
Pennsylvania, do hereby proclaim February 16, 1990, ąs LITHUANIAN 
INDEPENDENCE DAY in Pennsylvania. I urge all Pennsylvanians to 
reflect upon the spirti of the Lithuanian people as they strive to see 
their aspirations for freedom become a reality.

GIVEN under my hand and the Seal of 
the Governor, at the City of 
Harrisburg, this second day of 
February in the year of our Lord 
one thousand nine hundred and 
ninety, and of the Commonvealth the 
two hundred and fourteenth.

Robert P. Casey 
Governor

Tai ne prakalba nepri
klausomybės paminėjimui. 
Nūdien jos nereikia. Užten
ka tik prisiminti metų pra
džios įvykius. Gorbačiovas 
Lietuvoje! Atkalbėti nuo 
nepriklausomybės siekio. 
Pasaulinė spauda, kurią tiek 
ilgai įtarėm 'tylos sąmokslu' 
prieš mus, dabar visai nesi
gaili vietos mūsų bylai.

Nieko Lietuvoje nepešęs 
Gorbačiovas ją perduoda 
kompartijos Centro Komite
tui. Bet jo 249 nariai suva
žiavę į Maskvą turi kitų rū
pesčių. Kas ketvirtas jų jau 
virš 70 metų amžiaus, kada 
norima daugiau ramybės ne • 
gu veiksmo. Posėdžiai slap
ti, nors daugelio kalbų teks
tai vėliau paskelbiami. Jie 
pilni susijaudinimo, praei
ties ir perestroikos kritikos, 
bet šykštūs pasiūlymų atei
čiai. Po posėdžių įvykusio
je spaudos konferencijoje 
A. I. Lukianovas, vienas iš 
Aukščiausios Tarybos vice
pirmininkų, atsakydamas į 
klausimą paaiškina, kad Lie
tuvos kompartijai bus duota 
proga apsvarstyti savo pasi
šalinimo iš visasąjunginės 
kompartijos klausimą ir grįž 
ti į pastarosios glėbį. Toks 
paraginimas sustiprintas grą- 
sinimui nutraukti paramą iš 
visasąjunginės partijos iždo, 
kuris, suprantama, yra labai 

turtingas.
Kadangi posėdžių metu 

nieko konkretaus neatsiliko 
jie buvo slapti, pasaulinė 
spauda vėl - didesnį negu 
buvo galima laukti - dėmesį 
skyrė Lietuvai. Algirdas 
Brazauskas buvo filmuoja
mas, fotografuojamas ir ci
tuojamas. Privačiai naujieji 
lietuvių politikai buvo pa
tenkinti. Žodžiais jie buvo 
išbarti, tačiau logika kalbėjo 
jų užimtų pozicijų naudai. 
Gorbačiovas paskutinės sa
vo viešnagės Lietuvoje die
ną sutiko, kad konstitucijos 
kompartijai atiduota vadova 
vimo teisė iš tikro nieko ge
ro neduoda. CK suvažiavi
me jis pats pasiūlė panaikin
ti tą teisę duodantį 6-tą 
straipsnį, ką jau padarė Lie
tuvos Aukščiausioji Taryba, 
kur praktiškai jau pradėjo 
organizuotis kitos partijos. 
Kaip nežiūrėsi, tai jau žings
nis prie didesnės apsispren
dimo teisės.

Iš toliau žiūrėdamas N.
Y. TIMES Maskvos biuro 
šefas P. Kellcr galvoja, kad 
stipriausias Gorbačiovo prie' 
šas yra ne koks asmuo ar 
grupė, bet bendras chaosas. 
Zbignicv Brzczinski netiki, 
kad tas chaosas greitai pasi
baigtų. Skilimas partijoje ir 
visuomenėje turėtų didėti.

(Nukelta į 3 psl.)
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Gaisras Kaukaze. - Kurstytojai iš Maskvos. - Ugniagesiai 
- - __  Rygoje. - Tolimesnės perspektyvos.

Įvykiai Kaukaze - Ar
mėnijoje, Azerbaidžiane ir 
Gruzijoje - mus domina, 
nes ir tos tautos yra paverg
tos kaip mes ir lygiai taip 
pat stengiasi atgauti savo tei
ses. Neseniai tos tautos pasi
darė mums dar įdomesnės, 
atėjus žinioms iš Rygos, kad 
ten Pabaltiečių taryba bandė 
nustatyti sąlygas paliaubom 
tarp armėnų ir azerų. Jų 
Liaudies frontai yra labai įta 
kingos organizacijos, kurios 
faktinai kontroliuoja tuos 
kraštus, nors neseniai Gorba
čiovas įsakė savo kariuome
nei numalšinti kovojančius. 
Kaip dažnai pasitaiko, ban
dą sutaikyt patys gauna muš
ti iš besipešančių. Gorbačio
vo įsikišimas susilaukė smar 
kios kritikos iš azerų, armė
nų ir net pačių rusų. Armė
nuose ir azeruose net viešpa
tauja įsitikinimas, kad riau
šes sukurstė KGB, nes susi
skaldžiusias tautas lengviau 
valdyti.

Apie tikrą padėtį sunku 
susigaudyti, nes neturime 
pakankamai žinių. Apie pa 
dėtį Kaukaze visai nedaug 
rasi ir Lietuvos spaudoje. 
Ją skaitydamas iš viso nerasi 
informacijos apie kitus So
vietijos kraštus. Pasiteira
vus man buvo atsakyta, kad 
tam nesą reikalo, nes žinias 
apie kitas Sovietijos vieto
ves gali rasti lengvai prieina 
muose rusų kalba laikraš
čiuose. Malonią išimtį pada 
rė ATGIMIMAS, pasiųsda
mas į tą pusę savo korespon 
dentą Audrių Ažubalį ir fo
tografą Audrių Zdanavičių.

Prieš smulkiau nagrinė
jant ten susidariusia padėtį 
reikia atsiminti, kad azerai 
oficialiuose Sovietijos pa
suose iki 1936 m. buvo mi
nimi kaip Azcrbaidžiano 
tiurkai. Tie giminiuojasi su 
uzbekais, kazachais, kirgi
zais, Pavolgio totoriais, turk 
menais, baškirais ir kitom 
mažesnėm tautelėm. Dabar 
tinį Azerbaidžianą iš Irano, 
kur šiuo metu gyvena dar 
13 milijonų azerų, atėmė 
Rusijos caras 1828 melais.

Po pirmojo D. karo Azer- 
baidžianas pasiskelbė nepri
klausoma respublika, bet - 
kilus nesusipratimui su ar
mėnais dėl Kalnų Karaba- 
cho srities, - ten buvo pa
siųsta Azcrbaidžiano kariuo
menė. Tuo pasinaudodami 
vietos bolševikai, sovietų 
11-tos armijos padedami, 
1920 m. balandžio mėn. 
Azerbaidžianą pavertė so
vietų respublika.

ATGIMIMO korespon
dentui vienas iš Azerbeidžia- 
no Liaudies Fronto, ideolo
gų Mokslų Akademijos ben-

The New York Times/Jan 28.1990

dradadarbis Gamidas She- 
risti štai ką pareiškė:

"Tiurkų musulmonų 
veiklos taktika Sovietų Sąjungoje 
skiriasi nuo Pabaltijo respublikų 
taktikos. Mes žiūrime į SSSR kaip j 
dualistinę - krikščionių ir musulmo
nų - valstybę. Ir visų pirma kaip į 
tiurkų ir slavų valstybę. Todėl mums 
būtų labai naudingas trijų Pabalti
jo respublikų išėjimas iš Sąjungos, 
čia mes jus palaikome, nes tokiu 
atveju Sąjungoje bus trimis krikščio
niškomis respublikomis mažiau, 
taigi sustiprės musulmonų įtaka 
šalyje. Mes patys neketiname iš
stoti, nes tai reikštų, jog paliekame 
savo kraujo brolius tiurkus: uzbekus, 
kazachus, kirgizus, Pavolgio toto
rius, turkmėnus, baškirus, Siaurės 
Kaukaze gyvenančias tiurkų tau
teles. Juk visa tai - tiurkų žemės, o 
mes nusiteikę niekam jų neužleisti. 
Tiurkai-Imperijos pagrindas,irrusai 
tą jau supranta. Jie suvokia, kad 
gruzinai, armėnai, Pabaltijo vals
tybės - visai kas kita nei mes. Tik 
mes ir galime jiems padėti išlaikyti 
Imperiją. Visa centrinė spauda rašo 
apie mus, neva tuoj imsime ir pas

Kaip mums pasa
kojo Liaudies Fronte, ir garsusis 
Azerbaidžano rugsėjo 23d. priimtas

kelbsime džihadą (šventąjį karą. - 
A.A.). Tarsi neturėtume kitųpolitinių 
ginklų. Ji aiškiai neįvertina LF. Juk 
mes puikiausiai galime “šaudyti" 
smulkaus kalibro ginklais: orga
nizuoti geležinkelių karą, kelių blo
kadą, streikus, mitingus... Belo, sti
prūs ir mūsų ryšiai su kitų respub
likų tiurkų visuomeninėmis organi
zacijomis... Štai 93 proę. mūsų pra
monės priklauso Maskvai, bet 
mums dėl to tik geriau. Nes kas 
bus, kai tos įmonės pradės strei
kuoti? Juk vien tik tepalų į Sąjungos 
rinką teikiame apie 95 proc., karinio 
aviacinio benzino komponentų - 70 
su viršum proc. Mūsų nafta yra 
aukščiausios kokybės. Tiekiame jos 
ne tiek daug - apie 13 min. tonų per 
metus (Azerbaidžanui už 1 toną 
naftos mokama 34 rb, kai tuo tarpu 
pasaulinėje rinkoje viena jos tona 
kainuoja vidutiniškai 120 dolerių. - 
A.A.), tačiau šis kiekis prilygsta 60 
min. tonų prastos kokybės Tiume- 
nės naftos. Gandai, kad naftos at
sargos senka - pasaka, tiesiog kai 
kurie gręžiniai iki tam tikro laiko 
užkonservuoti... Per metus tiekiame 
600 tūkst. tonų medvilnės, o Ivano- 
Frankovske dirba 11 tūkst. audėjų. 
Kas botų, jei mes ir uzbekai susi
vienytume? Neseniai važinėjau po 
Uzbekiją, Kirgiziją... Tiurkų tautos - 
tragiškoje padėtyje ir jų gelmėje jau 
bręsta pyktis! Armėnai be galo 
sureikšmino Karabacho problemą, 
o kas atsitiks, jei tą patį padarysime 
ir mes? Jau nekalbu apie ekonominį 
sureikšminimo aspektą, bet jei glo- 
balizuosime šią problemą kaip 
krikščionybės ir musulmonų tikėji
mų konfliktą, kas bus tada? Armėnai 
jau pralaimėjo šį konfliktą, tačiau jų 
vadai tai slepia nuo savo žmonių".

■ Iš kitos pusės
Jei dėl ko nors visi sutinkame - kaž kur slypi klai

da. Taip pagalvojau, skaitydamas aimanas dėl dabarti
nės Washingtono administracijos - nuo paties prezi
dento žemyn - nepalankumo, kiekvienu atveju - per 
mažo entuziazmo Lietuvos laisvės bylos palaikymui. 
Net ir tik žodžiais.

To entuziazmo sukėlimui siūloma išeivijai ‘sutelkti 
Jėgas ir labai aktyviai veikti’. Taip ATGIMIME iš Chica
gos ar Lemonto rašė Bronius Nainys dar prieš Maltos 
susitikimą. Veikti reikėjo taip, kad Bush’as būtų pri
verstas pasisakyti... už nepriklausomybę.

Išprievartauti prezidento nepasisekė. Šiuo metu 
daugiau puolami mažesni, nerenkami Valstybės D-to 
pareigūnai ir ‘nepalankūs’ žurnalistai. Po truputį ta
čiau ateina mintis, kad tas administracijos santūru
mas kol kas dar nepadarė žalos.

Iš tikro įvykiai po Maltos susitikimo taip paspartė
jo, kad iš dėmesio centro buvo išstumtas ten trumpai 
pabuvęs Pabaltijo klausimas. Kas bus su susijungu
sia Vokietija? Ar ji nesudarys pavojaus savo mažes
niems kaimynams? Ir dar platesnis klausimas - ar ver
ta grįžti prie Centro ir Rytų Europos susiskaldymo į 
uždaras tautines valstybes, kas privedė prie antrojo 
pasaulinio karo. Eilinis amerikietis ir Vakarų europie
tis tam nepritaria, iš to ir administracijos nusistaty
mas.

Naujas Europos susijungimas turėtų įvykti laisvu 
noru ir tam, mūsų nuomone, pirmiausiai reikalinga 
nepriklausomybė, kad turėtumėm ką nors atiduoti 
viršvalstybiniam susijungimui. Toks aiškinimas sve
timtaučiams tačiau tuojau susidurs su klausimu, ar 
negalima prie to eiti evoliucijos keliu?

Kaip ten būtų, nepaisant visuotino administracijai 
papeikimo, dabartinė padėtis nesumažino vilčių. Pvz. 
Juozas Žygas DRAUGE taip Ja džiaugiasi. Girdi, lie
tuviai -

“Ne tik sėkmingai polemizuoja (su pačiu Gorba
čiovu), bet ji pastato i tokią situaciją, kad Jis reikalų 
išsiaiškinti - net i Vilnių turi atvažiuoti."

O JAV krašto bendruomenės vicepirmininkas Pet
ras Kisielius parašė laišką N.Y. TIMES, pagirdamas Jo 
vedamąjį už palankumą lietuvių nepriklausomybės 
bylai ir palygino su kai kurių pareigūnų privačiai pa
reikšta baime, kad lietuvių veiksmai sudaro riziką so
vietų stabilumui, gale pareikšdamas: “In spirit Lithu
ania is already free”.

Jei taip - lieka išlyginti tik techniškus klausimus, 
(vm)

Konstitucinis įstatymas dėl respub
likos suvereniteto buvo “išreika
lautas" panašiu bodu. Kai vy
ko respublikos AT sesija, minios 
žmonių apsupo Prezidiumą ir ne
dviprasmiškai įspėjo savo depu
tatus... Skaitant šį įstatymą, susi
darė įspūdis, kad Lietuvoje priim
tos Konstitucijos pataisos - vaikų 
žaidimas. Azerbaidžaniečių įstaty
me tiesiai šviesiai pasakyta, kad tik 
respublika, ir niekas kitas, spren
džia visus klausimus, susijusius su 
politiniu, ekonominiu, socialiniu- 
kultūriniu respublikos gyvenimu. 
Jame taip pat griežtai konstatuota, 
<ad visi žemės gelmių turtai, miškai, 
vandenys ir t.t. yra Azerbaidžano 
nuosavybė, pabrėžta, kad vidaus 
reikalų ir saugumo organai pavaldūs 
tik respublikai. Akcentuota teisė 
išstoti iš Sąjungos, respublikos 
valdžios prioritetas palaikyti politi
nius ir ekonominius ryšius su už
sieniu. 2inoma, neapeita ir Kalnų 
Karabacho problema: įstatyme 
konstatuota, kad tik pati respublika 
turi teisę kurti savo teritorijoje au
tonomines respublikas ir sritis, taip 
pat ir jas panaikinti, sušaukusi vi
sos respublikos gyventojų referen
dumą.

Tuo tarpu pačiame Kara- 
bachc jo Nacionalinės Tary
bos prezidiumo narys Ro
bert Kočiarin štai ką pareiš
kė:

"Neseniai Azerbaidžiane 
priimtas įstatymas dėl jo su
vereniteto mūsų neliečia. 
Mes savo klausimą jau iš- 
sprendėm 1988 m. vasario 
mėn. srities deputatų sesijo
je, kurioje paskelbėm išeiną 
iš Azerbaidžiano TSR sudė
ties. Ir dabar savo visuome 

ninį-politinį gyvenimą grin
džiame tos sesijos sprendi
mu. Net nereikalaujame, 
kad kas nors mūsų sprendi
mą tvirtintų, reikalaujam tik 
leisti mums gyventi taip, 
kaip norime. Maskva sąmo
ningai suvedė šį mūsų nuta
rimą į vienos respublikos 
reiškiamas teritorines preten
zijas kitai. Nors nė viena 
Armėnijos įstaiga tokių rei
kalavimų nekėlė. Maskva 
tarsi pjudė mus su Azcrbai- 
džianu, teigdama pastara
jam, kad pažeidžiamas jo 
suverenitetas.”

Kalnų Karabacho autono
minė sritis užima pietrytinę 
Mažojo Kaukazo dalį. Plo
tas 4 tūks. 392 kv. km.. Iš 
šiaurės į pietus jos teritorija 
driekiasi 120 km., iš rytų į 
vakarus 35-60 km.. Gyve
na 162,000 žmonių, jų tar
pe 123,000 armėnų.

Rygos pasitarimuose Kal
nų Karabacho klausimas ne 
buvo visai nagrinėjamas. 
Norėta susitarti dėl smulkes
nių klausimų, įkaitų paleidi
mo, laisvo susisiekimo.

Komplikuotos derybos - 
abejų šalių delegatai oficia
liai nesusitiko, kalbėtasi per 
tarpininkus, - iš pradžių at
rodė sėkmingos. Bet pas
kutinėmis žiniomis - iširo, 
prasidėjus naujiems teroro 
veiksmams.
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VASARIO 16 proga 
varpams skambant švento
vėse ir širdyje, po ilgų ty
los ir abejonių metų, užtik
rintu didingumu jau aidi ir 
LAISVĖS LIETUVAI sklan 
denimai. Mažytis žemės 
lopinėlis, tarp plotų didelių, 
sužibo gintaro žibintu ir 
'tūkstančiai šviesos taškų' 
nebeuždengiamai sušvito 
visame krašte. Vasario 16- 
simbolis ir būsimos Laisvos 
Lietuvos!

Su pasididžiavimu sveiki 
name savo ryžtingus seses- 
brolius Tėvynėje, šiandieną 
kalbančius jau ir už mus! 
Tebūnie lygūs ir begrums- 
čiai keliai, tiesiami visam 
krašte, kad žvilgsnis aukš
tumų ir tolių vis ieškotų, 
nepasitenkinant vien duona 
kasdienine. Kaip bičių avi
lys tedūzgia sutartinis dar
bas, tarytumei žadėdamas 
medum pripildytus korius. 
Tebūnie vartai atviri iš viso 
plačiojo pasaulio grįžtan
tiems namo.

Girdėsime varpų gaudi
mą ir čionai, laisvam pasau
ly, su nauja ir realia viltimi! 
Metų metais sekta Tėvynės 
pasaka grįžta gyva į mus, at 
versdama naują, erdvų ir 
reiklų galimybių lapą. Te
lieka atsakyti jai kartotais 
pažadais. Esame pajėgūs, 
kai dirbame kartu!

Ir čia taip pat svarbu, 
kad valandos veltui neding
tų, kad rezultatai būtų užtik
rinti visų dedamų pastan
gų. Yra svarbu, kad kiek
vienas savo indėlį įdėtume į 
tą Tėvynės atstatymo ‘korį’. 
Tėvynei laisvės siekyje ir 
tęstinumas mūsų įnašo labai 
svarus yra, kurs sistematin- 
gai vis turėtų progresuoti.

Čiurleną, lyg žaidžiantys 
kalnų upeliai susilieję virsta 
galinga, putojančia upe, sku
bančia į jūros tolumas. Be 
krantų - ji jūros niekad ne
pasiektų ...

Nostalgija, ilgesiu, ryžtu 
ir viltimi dabinta Vasario 16 
tebūnie papuošta naujais pa 
žadais - vieną dieną iš septy
nių skiriant bendrojo darbo 
tarnybai! Laiku, lėšomis, 
patirtimi ir idėjomis pratur
tinti kylančios Tėvynės krai 
čio skrynią neturėtų būti 
sunku.

Būkim jaunesniu ar vy
resniuoju sese-broliu bent 
vienam Tėvynėje, kuris nie
ko čia neturi, kad nelikt nė 
vieno užmiršto, bedalio. 
VASARIO 16 tebūnie gimta
dienis visos lietuviškos šei
mos.

Zf- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AMERIKOS LIETUVIŲ

TAUTINĖS SĄJUNGOS VALDYBA 
sveikina visus šios Sąjungos narius Lietuvos 

Nepriklausomybės šventėje.
Skatina gausingą dalyvavimą, rėmimą aukomis. 

Linki ir toliau vieningai ir nepailstamai siekti 
mūsų visų, Tėvynėje ir išeivijoje, bendro tikslo - 

LAISVOS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS.

ALT Sąjungos Valdyba:
Dr. Leonas Kriaučeliūnas, pirm. 

Petras Buchas, vicepirm. 
Vida Jonušienė, vicepirm. 
Eleonora Valiukėnienė, sekr. 
Ona Daškevičienė, ižd.

LIETUVIŲ FONDO PRANEŠIMAS

Pranešame lietuvių visuomenei ir organizacijų va
dovybėms, kad Lietuvių Fondo paramai gauti, nusta
tytos formos prašymai turi pasiekti Lietuvių Fondo 
būstinę:

Bendrai paramai iki ko v o 1 5 d . ir
Studentų stipendlj oms lklbalandžio 1 5d
Prašymų formos gaunamos Lietuvių Fondo raštinė

je darbo valandomis. Adresas: Lietuvių Fondas, 3001 
West 59th Street, Chicago, IL 60629. Tel. (312) 471- 
3900. Formas galima užsisakyti raštu ar telefonu.

Po nustatyto termino gauti prašymai šių metų 
skirstyme nebus svarstomi.

Šios sąlygos taikomos visiems prašytojams.
LIETUVIU FONDAS

Vasario Šešioliktoji
(Atkelta iš 1 psl.) 

įvairias grupes ir sroves jun
gia jų neapykanta nomen
klatūrai, t.y. labai išsiplėtu
siam valdančiajam sluoks
niui. Saugodamas savo po
zicijas, jis priešinasi peres- 
troikai.

Kaip tą nomenklatūrą pa
keisti? Rytų Europoje tai 
padarė gatvės minia. Mas
kvoje ji demonstravo CK 
suvažiavimo išvakarėse ir 
... išsiskirstė. Pabaltijo kom 
partijos, paties Gorbačiovo 
raginimu, ieškojo liaudies 
pritarimo ir jį rado, atsimi
nusios savo krašto p a t r i o 
t i z m ą, kurį lydėjo prak
tiškas sumetimas galimai 
greičiau pabėgti iš Sovieti
jos, kuri, anot Jelcino, atsi
dūrė ant ugniakalnio viršū
nės. Gorbačiovas laimėtų ir 
čia, pasekdamas Pabaltijo 
pavyzdžiu. Bet tai jau būtų 
Rusija, o ne Sovietija. To
kios minties dar niekas ne
kelia, bet jos laikas ateina.

Pasisakiusi už suverenu
mą mūsų kompartija staiga 
pasidarė populiari, kuo pasi 
džiaugti ji per visą savo is
toriją negalėjo. Sekančio sa 
vaitgalio rinkimai tai patik
rins. Bet jau dabar galima 
konstatuoti, kad tai ilgainiui 
neišgelbės tos partijos. AT
GIMIMO redaktorius, parli 
jos politbiuro narys Ozolas 
tai drąsiai pareiškė N.Y. 
TIMES:

"Mūsų partijos tikslas 
yra palaikyti santykius su 
Maskva. Komunizmas yra

Maskvos vartojamas jerog- 
lifas. Ji nesupranta kitų 
politinių jeroglifų. Todėl 
derėdamiesi su Maskva tu
rime turėti savo komparti
ją. Ir dėl to aš esu joje. 
Kai nepriklausomybės 
klausimas bus išspręstas - 
iš partijos išstosiu."

Ar tai pavyzdys pačiam 
Gorbačiovui? xxx

Tačiau yra ir antroji me
dalio pusė. Vasario 11 d.
N.Y. TIMES praneša iš Ry
gos, kad mėnesiui praėjus 
po vadinamos respublikų 
ūkiskaitos įvedimo, jos kas
dien susiduria su centrinių 
įstaigų pasipriešinimu kiek
vienam savarankiškam žin
gsniui. Latvijos ir Estijos 
pareigūnai skundžiasi, kad 
Maskvos tvarkytojai apkir
po žaliavų pristatymą res
publikos įmonėms, užšaldė 
sąskaitas bankuose ir paskel - 
bė neteisėtais bandymus ne
silaikyti nustatytų kainų.

“Kiekvieną kartą, kai 
mes bandome mažą ekono 
mijos dalį paimti į savo 
rankas, jie sako, kad tai 
prieštarauja kokiam nors 
įstatymui'” - skundėsi Lie
tuvos vyriausybės ekono
mistė Laimė Andrikienė. 
Jos nuomone, nėra jokios 
abejonės, kad tai pradžia 
’eko nominės blokados', ku
ri yra bausmėuž norą atsi
skirti nuo Maskvos!

Vis tiek, koks yra moty
vas. Ar noras paremti Gor
bačiovo teigimus, jog res
publikos nepajėgs vienos 
išsiversti. O gal tik biuro
kratijos pasipriešinimas jo 
reformom. Kiekvienu at
veju, Baltijos respublikų 
pareigūnai choru aiškino

LITUANISTIKOS KURSAI IŠEIVIJOS
LIETUVIAMS

%

Pasaulio lietuvių kultūros, 
mokslo ir švietimo centras 
organizuoja 1990 metų vasa
rą Kaune LITUANISTIKOS 
KURSUS prie Vytauto 
Didžiojo universiteto. Kur
sai vyks rugpiūčio mėn., tuoj 
po Vilniaus universitete ren
giamų lituanistikos kursų ir 
tęsis 4 savaites.

Šiokiadieniais, pirmoje 
dienos pusėje, vyks lietuvių 
kalbos pratybos. Užsiėmi
mai bus pravedami keliose 
grupėse, priklausomai nuo 
dalyvių žinių lygio. Po pietų 
kursų dalyviai turės galimy
bę susitikti su įdomiais žmo
nėmis, pabendrauti su Lietu
vos jaunimu.

Savaitgaliais numatytos 
išvykos į Vilnių, Trakus, 
Baltijos pajūrį, kitas žymias 
istorines vietas, reto grožio 
gamtos kampelius kuriais 
didžiuojasi Lietuva.

Kursų dalyviai bus apgy
vendinti lietuviškose šeimo- 

korespondentui, toks spau 
dimas tik sustiprino norą 
atsiskirti.

Visi ūkinio gyvenimo 
tvarkytojai gali papasakoti 
apie įvairiausius trukdymus. 
Sausio pabaigoje Užsienio 
prekybos banko skyriams 
Pabaltėje buvo uždrausta at
likti bet kokias transakcijas 
su užsieniu be centro leidi
mo, kas paraližuoja mišrių 
su užsienio įmonių veiklą.

Maskva pasmerkė Latvi
joje ir Estijoje pradėti prak
tikuoti laisvą, bet aukštesnė
mis kainom alkoholinių gė
rimų ir rūkalų pardavimą. 
Parduotuvių lentynos lūžta 
nuo siūlomų gėrimų. Net 
prancūziškas konjakas atsi
rado. Prekyba labai gyva. 
Pačios Rusijos gyventojai, 
kur tų prekių pardavimas 
yra normuojamas, kažkaip 
gavę degtinės atveža ją par
duoti į Pabaltę.

Latvijos ir Lietuvos eko
nomistai teigė koresponden 
tu i, kad Maskva pati nori už 
savo produktus gauti pasau
linės rinkos kainas, tačiau iš 
respublikų reikalauja prista
tyti už jos nustatytas kainas. 
Andrikienė sakiusi, kad Lie 
luva turi laukti keturis-pen- 
kis kartus didesnių kainų už 
naftos produktus, tuo tarpu 
centras reikalauja mėsos ir 
pieno produktų mažesnėm 
kainom už savikainą.

Jau anksčiau buvo pra
nešta, kad Latvijos Jūrmalos 
miesto tarybai įsakius sustab 
dyti vielos kartono fabriko 
gamybą iki nebus sumažin
ta jo oro tarša, Latvijos laik
raščiams buvo dvi dienas su 
stabdytas laikraščių popie
rių tiekimas.

Žodžiu - viską turi išsi
kovoti. Šį kartą bent pasi
skųsti galima.

se. Tai padės jiems artimiau 
susipažinti su vietiniais žmo
nėmis, pažinti jų svetingumą, 
perprasti sparčiai kintančio 
mūsų gyvenimo problemas.

Smulkesnę informaciją 
apie Lituanistikos kursus prie 
Vytauto Didžiojo universite
to teiks ir prašymus vykti 
į kursus priims prof. 
Dalia Katiliūtė-Boydstun, 
7014 S. Camptbell Chicago 
III 60629, USA D-48OO 
tel. (312) 434-0298

Maloniai kviečiame lietu
vių jaunimą į atgimstančią 
Lietuvą, į savo tėvų jaunys
tės miestą - Kauną.

* VYTAS IR STELLA 
PAULIONIAI Chicago, III., 
atnaujindami Dirvos prenu
meratą, atsiuntė auką 25 dol. 
Ačiū.

* DR. A. KONCĖ, St. 
Francisco, Ca., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, at
siuntė auką 25 dol. Ačiū.
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■ laiškai Dirvai
Atsakymas Į J.P. Lenktaičio laišką

Lito organizacija pa
prastai nereaguoja į gandus, 
šmeižtus, pamokymus ar 
įvairių asmenų fantazijos pa
darinius.

Tačiau į Dirvoje (vasario 
8) atspausdintą laišką, kuriuo 
mėginta dokumentuotai įro
dyti Lito bendrovės nesėk
mę, jaučiu pareigą ir būtiną 
reikalą atsakyti.

Pirmiausia norėčiau paste
bėti, kad straipsnis, kuris pa
sirašytas J. P. Lenktaičio, spė 
ju, kad parašytas grupės kuri 
prieš ketverius metus siekė 
sugriauti Lito organizaciją 
savais pasipelnymo tikslais. 
Tad peržvelgus kai kurias 
straipsnio mintis peršasi se
kančios pataisos bei pasta
bos.

Pirmiausia turiu pareikšti, 
kad aš Vytautas Vebeliūnas 
nesu ir niekad nebuvau ILS 
bendrovės pirmininku. ILS 
bendrovė yra pirkusi iš Lito 
organizacijos afilijato, Sca 
View Construction Co., Club 
Regcncy projektą 1984 m. už 
$10,3000,OCH). ILS bendrovė 
įmokėjo 1/2 mil. dol. grynais 
ir perėmus banko skolas, Li
to organizacijai pasirašė 3 
mil. dol. morgičių. Taigi nei 
Litas, nei V. Vebeliūnas šio 
viešbučio vardu iš banko nie
ko nepasiskolino, bet tik pirk 
damas perėmė skolas ir vė
liau visą projektą pardavė 
ILS bendrovei.

Taigi, kaip matome J. P. 
Lenkaitis jau pirmom straips
nio eilutėm suklaidina skai
tytojus ir apsukąs faktus sten 
giasi pakenkti Lito organiza
cijai.

Ištikrųjų nuosavybių perė
mimo byla buvo pradėta Lito

KELIONĖS 

į LIETUVĄ 
7^%^ 1990

/ Išvykimo datos:

Gegužės 6 (Finnair)
Gegužės 19 (Lufthansa) 
Gegužės 30 (Air France) 
Birželio 17 (Finnair) 
Liepos 1 (Finnair) 
Liepos 2 (Air France) 
Liepos 3 (Lufthansa) 

Grįžimo datos - Įvairios.
Kelionių trukmė grupėms - 10, 15, 20 ir 25 dienos.

Kelionės vykstantiems privačiai - pagal pageidavimą 
(norintiems užsakome viešbučius).

Kelionių kaina su privačiais kvietimais ....nuo S1034.00 
grupėms....nuo $2100.00

Visos kelionės užsakytos per Maskvą. Vyksta derybos dėl tie
sioginių skridimų į Vilnių. Deryboms pavykus ir surinkus pakan
kamai keleivių, visi skridimai bus tiesiogiai < Lietuvą. Todėl keleivių 
skaičių turime žinoti iš anksto.

Kviečiame nedelsti ir užsakyti keliones kuo anksčiau. 
Registraciją pradedame 1990 m. sausio 2 d.

Smulkesnių žinių teiraukitės
tel. (416) 769-2500, TELEX 06-967812, FAX (416) 763-6279 

2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6S 1M7 
Registracijos numeriai 2559030 ir 2475066

organizacijos, kadangi pirkė
jas ILS Corp., nesumokėjo 
nustatytų mokesčių. Šis pir
kėjas taip pat nemokėjo 
Naples Federal, dabartiniam 
Bank of Florida, savo ben
drovės skolą. Teismui besi
tęsiant, bankas, turėdamas 
pirmą morgičių, iškėlė ieški
nį. Bylos tesėsi virš trijų me
tų. Galų gale antrasis morgi- 
čiaus savininkas, Litas, susi
tarė su banku išpirkti juos, 3 
milijonais mažesne suma 
negu banko ieškinys. Tad, 
kaip matome šiuo metu Litas 
turi sutartį, atpirkti viešbutį 
už mažiau negu 8 mil. dol., 
kai tuo tarpu ieškinys siekia 
11 mil. dol. Taigi Litas šiuo 
atveju ne pralaimėtojas, bet 
laimėtojas!

Matome, kad J. P. Lenk- 
taitis sumaišo kitas Lito nuo
savybės su Club Regency 
projektu, teigdamas, jog ten 
vyksta konferencijos. Tiesa 
prieš Litui parduodant šią 
nuosavybę, ten būdavo ren
giamos konferencijos, o šiuo 
metu jos vyksta toje pačioje 
saloje, tik kitose Lito patalpo
se.

Taigi melas seka melą. Į 
garantuotojų sąrašą autorius 
įtraukia ir Kasos Federalinę 
Kredito Uniją, kai tuo tarpu 
Kasa niekad nei Naples Fc- 
dcral, nei kokiam kitam ban
kui nėra garantavusi jokių 
morgičių. Tiesa, kad šiuo 
metu Naples Federal turi 
teismo sprendimą 11—kai 
mil. dol. Tuo sprendimu re
miantis ir bus parduodamas 
viešbutis. Tačiau nutylima, 
kad Lito grupė jau yra nupir
kusi tą sprendimą ir varžyti
nes skelbs ne kas kitas, o Li

Liepos 4 (Air France) 
Rugpjūčio 5 (Finnair) 
Rugpjūčio 13 (AF ir LH) 
Rugsėjo 7 (Air France) 
Spalio 2 (Lufthansa) 
Gruodžio 21 (Finnair) 

tas. Tad toks dabartinis šios 
nuosavybės faktinis stovis. 
Antrą kartą įtraukiant Kasą į 
tą patį melą, aiškiai norima 
šiai organizacijai pakenkti, 
nes ir ši organizacija buvo 
mano įsteigta.

Gaila, kad žmonės nori 
sugriauti ar net pakenkti šiai 
vienintelei mūsų žmonėms 
tarnaujančiai viešai bendro
vei. Mūsų spaudai nereikėtų 
spausdinti netikslias žinias, 
nes blogas žodis daro žalą vi
siems.

Ši negatyvi grupė taip pat 
mėgina sumenkinti Lito pas
tangas atkurti Lietuvos eko
nomiją bei ūkį. Juk Lito in
tencija yra pajungti Ameri
kos lietuvių kapitalą į pelnin
gą sritį čia Amerikoje ir Lie
tuvoje. Kas liečia tėvynei 
ekonominę pagelbą, tai jau 
pirmieji žingsniai padaryti ir 
eilė sutarčių pasirašyta. Taip 
pat reikia spaudoje paminėti, 
kad Lito organizacija gyvuo
ja jau 29 metus. Ir štai stam
biais įnašais į mūsų išeivijos 
gyvenimą pasireiškusi.

Juk Lito bendrovė faktinai 
dovanojusi 4 mil. dol. Pasau
lio Lietuvių Centrui Lcmon- 
tc. Litas yra paėmęs tik 
$800,000 už šį pirkinį, kai 
tuo tarpu objektas vertas virš 
5 mil. dol. Be to Litas kas
met moka dividentus jau nuo 
1983 metų.

Išvadoje norėčiau dar pas
tebėti, kad stebint išeivijos 
tarpusavio santykius ir kivir
čus ir lyginant juos su šios 
grupės piktais siekiais atro
do, kad čia kaltas mūsų tau
tos charakteris. Mat ilgą lai
ką buvome svetimų prispaus
ti ir svetimiems vergavome, 
todėl savų autoritetų negali
me pripažinti. O svetimus 
taip.

Kai savieji išeina lygia
grečiai su kitom pasaulio or
ganizacijom visuomet atsi
randa kažkokia aistra naikinti 
vienas kitą. Tad su šiuo mū
sų tautos charakteriu reiktų 
kovoti ir jį šalinti iš gyveni
mo.

Tik vienybėje laimėsime 
savo tikslų Lietuvoje ir pa
saulyje.

Dėkoju Dirvos redaktoriui 
už atspausdinimą šių mano 
pastabų.

Jus gerbiąs, 
Vytautas Vebeliūnas 
Litas Intemational Ine. 
Prezidentas.

• DIRVAI adresuojant 
laiškus į pašto dėžutę, pra
šom pridėti skaičių 6. Pagal 
pašto nurodymus, dabarti
nis adresas yra:

DIRVA,
P.O. Box 603206, 

Cleveland, OH 44103

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS
PRENUMERATĄ

Lietuvos Raudonojo Kiyžiaus atstovas 
lankosi Amerikoje

Pereitą mėnesį Amerikoje 
lankėsi Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Draugijos atstovas 
Saulius Černiauskas. Jo atvy
kimo pagreitinimui daug pa
dėjo Valdas Adamkus, priei
damas prie atsakingų Statė 
Dcpartment pareigūnų.

Sauliaus Černiausko apsi
lankymas sukėlė daug naujų 
vilčių labdaros bei šalpos rei
kalams Lietuvoje suaktyvin
ti. Žadama surasti naujų bū
dų aukų persiuntimui bei do
vanų pervežimui. Daromi žy. 
giai gauti pripažinimą bei pa
ramą ir iš Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus.

Mėginimas sudominti Va
karų Apygardos bendruome
nę Los Angeles buvo nesėk
mingas, dėl jų per didelio ap- 
sikrovimo kitais darbais.

Balfas, ir Los Angeles ir 
Chicagoje, net nereagavo į 
mėginimus užmegsti ryšius 
ar paklausyti ką atstovas tu
rėtų pasakyti.

Didžiausia paslauga buvo 
gauta iš Bendruomenės atsto
vės Astos Banionytės Wash- 
ingtone. Ji išrūpino atstovo 
priėmimą Valstybės Depar
tamente ir Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus centre, pasirū
pino jo pragyvenimu Wash- 
ingtone. Tai tikrai pasišven
tusi asmenybė dirbanti visos 
Lietuvos naudai.

Amerikos Raudonas Kry
žius labai palankiai priėmė 
Lietuvos RK atstovą ir paža

WEB GRAPHICS 
TRISTAR WEB GRAPHICS, a subsidiary of Tristar 
Holdinge Incorporated announces the vacancy for: 
ProMroom Supervisor — Reųuires previous super- 
visory experlence and "hands-on" knowledge of 
the Goss Community 4-High Press and supporting 
equipment.
Four (4) Color Stripper — reauires previous table 
experience with B/Cand 4-color.
Tristar offers competitive wage scales and an 
atšovė average benefits package, including: 401K 
retirement, major medical, dental, life, short and 
long term disability, and credit union. Those who 
wisn to participate vvith a dynamic concern, please 
contact Jesse Ray.

Tristar Web Graphics 
4010 Airline Drive 
Houston, Tx. 77022 

(713) 691-0001

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

dėjo ateityje visokiais būdais 
remti atsikuriančio Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus veiklą. 
Valstybės Departamente irgi 
buvo teigiamai išklausyta ats
tovo pranešimo ir buvo paža
dėta jų parama reikalui esant. 
Tad dabar telieka laukti dau
giau informacijos iš Lietu
vos. Šiemet turėtų būti su
šauktas LRK Draugijos suva
žiavimas ir suaktyvinta lab
daros veikla.

V. Juodvalkis

ATTENTION - HIRING! Government 
jobs - your area. Many immediate open
ings without waiting list or tęst. $17,840 - 
$69,485. Call 1-602-838-8885. Ext 
R1753
<60

ATTENTION: EARN MONEY READ- 
ING BOOKSI $32,000 / year income po- 
tential. Details. (1)602-838-8885 Ext. Bk 
1753
(6-8)

ATTENTION: EARN MONEY TYPING AT 
HOME! $32, 000 / yr income potential. 
Details. (1) 602-838-8885 Ext.T-1753 
(6-8)

NURSES RNs LPNs
Progressive SNF hos the 

, ,™|o'*'ng positions ovoilable:
RN SUPERVISOR OAYS
RN SUPERVISOR EVENINGS
LP&CHARGE NURSES EVES

Good locolion. Pgrking available 
Good Solarv i Benefits Package

, CLIFFSIOE NURSING HOME 
Flushing, NY 718 886 0700

CT Technologist
Mobile Technologe Ine., a national 
mobile imagine company, is seek
ing a mofivated technologai to oer- 
form CAT sean procedures in El- 
kins Park. PA. This bari time 
position includes 10 to 1S hours of 
weeklv scheduled vvork and'or 
emergency call rolalion. Inleresled 
applicants mušt be ARRT regtstrv 
eiigibie. CAT sean experience is de- 
sirable. specificallv in GE 9800 
eouipmenl. For more information 
please contact

Mobile Technologe Ine
510 Heron Driee, Unit 309 

PO 8ox 334 
Bridgeporl, NJ 08014 

(609) 467-1350
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Skuryba ir mokslas
Pirmoji prof. dr. Mykolo 

Rocmcrio "Lietuvos sovieti
zacijos" laida išėjo 1949 m. 
Augsburge. Ją išleido Vo
kietijoje po karo įsisteigusi 
Lietuvos teisininkų tremti
nių draugija. Nors prof. M. 
Roemeris jau buvo miręs 
(1945 m.), leidėjai, matyt bi
jodami bolševikų grėsmės 
jo šeimai (žmonai ir trims 
mažametėms dukrelėms), 
nenurodė autoriaus tikro
sios pavardės: vietoje jos 
įrašė "XY". Tačiau paskelb
tosios studijos teisinė logi
ka, rocmeriškai tikslus sąvo
kų formulavimas, kiek gra
mozdiškas, bet labai nuosek
lus (periodiniais sakiniais) 
minčių dėstymas išdavė tik
rąjį autorių akylesniam skai
tytojui, ypač jo mokiniams 
teisininkams, pažinusiems 
savo mokytojo gilų mintiji
mą ir pasakojimo būdą iš 
universitetinių paskaitų, ko
liokviumų ir egzaminų.

Antroji "Lietuvos sovieti
zacijos" laida išėjo 1989 m. 
Vilniuje. Ją spaudai paren
gė Juozas Bulavas ir Min
daugas Maksimaitis, o išlei
do Akcinė spaudos bendro
vė "Lituanus".

Kaziui Janutai savo 
straipsniu "Prof. M. Roeme- 
rio Lietuvos sovietizacija" 
apžvelgus jos vilniškę laidą, 
o ypač dar iškėlus pagrįstų 
priekaištų augsburgiškei lai
dai (1989 m. gruodžio 21 d 
"Dirva" Nr. 48), neiškenčiu 
neįkišęs ir savo trigrašio, ka
dangi šitie dalykai yra nuo 
seno man šiek tiek žinomi.

1. PAŽINTIS
SU PROF.ROEMERIU

Kaip žinia, prof. Roeme
ris labai gerai pažindavo sa
vo studentus, tuoj įsiminda
vo jų pavardes, atkreipdavo 
dėmesį ypač į tuos, kurie bu - 
vo kilę iš Bagdoniškio apy
linkės. Gimiau Narvydišky- 
jc, augau Pakriaunyje. Abi 
šios vietovės randasi tik 2-3 
klm. nuo Bagdoniškio, kur 
Roemeris gimė, augo ir ne
priklausomos Lietuvos lai
kais praleisdavo vasaras. 
Be to, dar vieno mano dė
džių, pasirodė, bernauta pas 
prof. Roemcrio tėvą. Taigi 
gyvenamas artis ir dar ši 'gi
minystė' atkreipė į mane 
profesoriaus dėmesį, pačią 
pirmąją diena atėjus į jo 
konstitucinės teisės paskaitą, 
ir užsimezgė jauki mokyto- 
jo-mokinio pažintis, kuri 
tvėrė ir po mano studijų. 
Kai vokiečių okupacijos me - 
tu gyvenau su šeima Rokiš
kyje, profesorius, atvykęs iš 
Bagdoniškio, pas mus už
sukdavo, ir prie kavos puo
duko pasišnekėdavome ne 
tik apie savo, bet ir apie Lie
tuvos bėdas.

Kartą (tatai buvo 1944

Pafrizuota Lietuvos sovietizacija’
Dr. Bronius Nemickas

m. balandyje) eidami su ad
vokatu Petru Glcmža, Basa
navičiaus gatvėje sutikome 
profesorių. Visi trys susto
jome. Pasisveikinęs tariau;

- Ponas Glcmža yra taip 
pat tamstos studentas.

Profesorius, paduodamas 
jam savo ranką, pareiškė:

- Ponas Petras Glemža - 
blogas studentas.

Glcmža tuojau atkirto:
- Pone profesoriau, kons 

titucinės teisės egzaminą pas 
tamstą išlaikiau labai gerai.

Profesorius tęsė:
- Žinau, kad tamsta labai 

gera išlaikei egzaminą, bet 
gyveni Rokiškyje ir nieka
dos neaplankai savo profe
soriaus.

Rytojaus rytą sėdome 
abu su Glemža ant dviračių 
ir išdūmėme Bagdoniškin sa k>o ligoninę sunkiai susirgu 
vo profesoriaus aplankyti. 
Nuvykę radome jį, apsikūtu 
lojusį keistu chalatu, šaltam 
(turbūt nekūrentame) kam
baryje prie rašomosios ma
šinėlės.

2. POKALBIS
SU PROF. ROEMERIU 

BAGDONIŠKYJE

Susėdus prie stalo kalba 
užsimezgė apie profesoriaus 
neprasmingą laiko gaištį - 
baksnojimą į rašomąją maši
nėlę vienu pirštu. Profeso
rius mums dėstė, kad užbai
gęs studiją apie Lietuvos so
vietizaciją, dabar iš savo 
rankraščio ją pats (sekreto
riaus neturįs) perrašąs rašo
mąja mašinėle, ilgai užtruk
sią, rašas tris egzempliorius: 
vieną laikysiąs Bagdonišky- 
je, antrą duosiąs savo asis
tentui Patackui (jis advoka
taująs Trakuose) ir trečią de 
ponuosiąs Vilniaus universi
teto bibliotekoje; gal bent 
vienas išliksiąs karo nesu
naikintas.

Toliau šnekantis profeso 
rius labai apgailėjo Lietuvos 
aukštųjų mokyklų uždary
mą. Mums užsiminus vokie - 
čių priekabes prie profeso
riaus, jis nusiskundė, kad ir 
sovietams buvęs persona in- 
grata: bolševikinis prarėkto 
rius Bulavas (jį profesorius 
vadino šarlatanu), kuris pats 
dar neseniai išlaikęs egzami 
ną, pačiomis pirmomis savo 
prorektorystės dienomis jau 
atėjęs į auditoriją tikrinti, ar 
jis tinkamai dėstąs konstitu
cinę teisę. Toliau profeso
rius kalbėjo apie prof. M. 
Biržiškos vadovaujamos ta
rybos sunkius uždavinius, 
aiškino, kad veltui tikimasi 
1918-1919 m. istorinės ana 
logijos: anuometiniai įvy
kiai, jo nuomone, šiuokart 

vargu bau pasikartosią.

3. PASKUTINIS 
ATSISVEIKINIMAS 
SU PROF. ROEMERIU

Paskutinį kartą profeso
rių mačiau 1944 m. liepos 
15 d. Rokiškyje. Bolševi
kams artėjant žmonės trau
kėsi iš miesto, kur kas išma
nė. Ir mes ruošėmės tą va
karą išvažiuoti į Vokietijos 
pasienį, į Tauragę, kur gyvo 
nome prieš bolševikams 
okupuojant Lietuvą , ir tikė 
jomės tenai laikinai prisi
glausti pas savo bičiulius. 
To pabėgio metu pamačiau 
profesorių, važiuojantį Kau 
no gatve gležinkelio stoties 
link. Pribėgęs prie vežimo, 
patyriau, kad profesorius su 
žmona buvo atvežę į Rokiš- 

šią dukrelę ir labai nusiminę 
grįžta namo su ligone, nesu 
teikta jokios pagalbos, nes 
gydytojai ir kitas medicinos 
personalas jau išsilakstę. Pa
sisakiau, kad mes traukia
mės į Vokietijos pasienį, ir 
paklausiau, ką jis mano da
ryti. Paskutinį kartą atsisvei • 
kindamas, profesorius tarė:

- Kas bus, tas bus - iš 
Bagdoniškio niekur nesi
trauksiu.

4. PRIEŠ PASIRO
DANT "LIETUVOS 
SOVIETIZACIJOS" 
AUGSBURGIŠKEI 

LAIDAI
Su Roemerio "Lietuvos 

sovietizacijos" turiniu susi
pažinau 1949 m. pavasa
riop Vokietijoje. Pfullingc- 
ne, kur buvo įsikūręs Vlikas 
ir aš turėjau progos sutikti 
kitus jo bendradarbius, kar
tą advokatas Liudas Šmulkš
tys davė man paskaityti stu
diją apie Lietuvos sovietiza
ciją, berods, norėdamas pa
tirti mano nuomonę, kas ga
lėtų būti to rašinio autorius. 
Niekieno nepasirašytas ma
šinraštinis studijos tekstas ne 
turėjo jokių rankraštinių pa
stabų ar pataisų. Taigi apie 
autorių tebuvo galima spręs
ti tik iš studijos turinio ir jos 
teksto struktūros. Rašinio 
sakinių sąranga, minčių dės
tymo būdas, teisinių sąvokų 
tikslumas, mintijimo gylis 
mane neabejotinai įtikino, 
kad studija priklauso didžio
jo mūsų teisininko prof. M. 
Roemerio plunksnai.

5. "LIETUVOS SOVIETI
ZACIJOS" AUGSBUR
GIŠKEI LAIDAI PASI

RODŽIUS

Kai vėliau (1949 m.) išė
jo šios studijos augsburgiš-

kė laida, ją skaitydamas pa
stebėjau, kad jos turinys sky
rėsi nuo to teksto, kurį prieš 
pusmetį buvo davęs man pa 
siskaityti Liudas Šmulkštys: 
buvo gerokai paredaguota, 
kai kas patikslinta, priderin
ta prie vėlesnio meto, papil
dyta ir, man atrodė, šis tas 
išleista. Dabar (1989 m.) 
išėjusi vilniškė "Lietuvos so 
victizacijos’ laida patvirtina 
augsburgiškės laidos (1949 
m.) nuokrypas nuo prof. 
M. Roemerio tikrojo teksto. 
Tatai jau nurodė minėtame 
savo straipsnyje Kazys Janu
ta*. Betgi jis, gretindamas 
abi "Lietuvos sovietizacijos" 
laidas, iškėlė pagrįstų prie
kaištų tiktai augsburgiškei 
laidai, o vilniškės, išskyrus 
vieną mažą užuominėlę, lie
čiančią miglotą redaktorės 
uždavinį, nė kiek kritiškiau 
nepakratė. Taigi išeitų, kad 
vilniškė laida yra parengta 
rūpestingai, sąžiningai ir 
moksliškai. Deja, ir ji, ma
no nuomone, neišvengia 
priekaištų ir iškelia kai ku
rių abejonių.

įjungus į TSRS sudėtį, M. 
Roemeris buvo naujai san
tvarkai lojalus žmogus". 
Bolševikinei santvarkai loja
lūs žmonės betgi nerašė to
kių objektyvių, bet ano me
to sąlygomis labai rizikingų 
mokslinių studijų, kaip prof. 
M. Roemerio "Lietuvos so
vietizacija". Jie, prisilaižyda
mi sovietų okupaciniam re
žimui, 'kūrė' nepriklausomą 
Lietuvą dergiančius bolševi
kinės propagandos’ 'mokslo 
veikalus', kaip Juozo Bulo
vo ir Mindaugo Maksimai
čio. (J. Bulavas vertas pa
garbos, kad, po dešimtme
čio atsigodėjęs, ryžosi ir drį
so rektoriaudamas apvalyti 
Vilniaus universitetą nuo ru 
sų alkoholikų). Atrodo, 
kad parengėjai ir šiuo atviru, 
mo metu dar tebesisuka ta
me pačiame sovietinės pro
pagandos smagratyje: ir 
šiandieną Lietuva jiems dar 
tarybinė', nors iš esmės joje 
nebuvo jokių tarybų, ir da
bar jie tebeteigia "tapus Lie
tuvai tarybinei", gerai žino
dami, kad ją smurtu ’sutary- 
bino' Sovietų Sąjungą, pade 
dama saujelės Lietuvos ko
munistų ir 'naujai santvar
kai' lojaliųjų.

Toliau rašoma, kad prof. 
Roemeris savo studijos ma
šinraštinį egzempliorių ir 
"Autoriaus žodžio" origina
lą, dar tebevykstant karui, 
patikėjęs J. Bulavui, kuris 
"juos išsaugojo iki šios die
nos ...". Neįtaigus ir šis tvir
tinimas, nes sunku įtikėti, 
kad prof. Roemeris taip dis
kretišką savo darbą būtų pa • 
tikėjęs žmogui, kurį laikė 
šarlatanu. Reikia manyti, 
kad prof. Roemerio Vil
niaus universiteto bibliote
koje deponuotasis studijos 

egzemliorius pateko į paren - 
gėjų rankas. Tatai iš dalies 
patvirtina ir prof. M. Roe
merio originalinio lydraščio 
tik pabaigos atspausdinimas 
knygelėje. Pradžia nukniau 
kiama turbūt dėl to, kad ne
simatytų, kam iš tikrųjų 
prof. Roemeris buvo patikė
jęs saugoti savo studijos eg
zempliorių.

"Paaiškinimai" vienur 
klaidina, antrur iškelia abe
jonių, bet joms pagrįsti ne
nurodo konkrečių duome
nų, trečiur bando aiškinti 
studijoje pakankamai aiškiai 
išdėstytus dalykus, ketvirtur 
šį tą patikslina. Pav.: teigia
ma, kad prof. Roemeris ne
galėjęs žinoti Vokietijos - 
Sovietų Sąjungos slaptųjų

(Nukelta į 6 psl.)

6. VILNIŠKĖ "LIETU
VOS SOVIETIZACI

JOS' LAIDA

Taip, vilniškės laidos ke
valas iš paviršiaus perdėm, 
sakyčiau, perdėtai moksliš
kas. Ją parengė mokslu ti
tuluoti vyrai; LTSR Moks
lų akademijos narys kores
pondentas Juozas Bulavas ir 
teisės mokslų daktaras, pro
fesorius Mindaugas Maksi
maitis, redagavo net dvi re
daktorės - Dalia Vorobėjie- 
nė ir Birutė Adomaitienė, 
"išdailino" dailininkė Roma
ną Kungytė. Neaišku, kokį 
'mokslinį' uždavinį atliko ti
tuluotieji moklinčiai, jei pri
sireikė net dviejų redaktorių 
kurios nė kiek nepastilizavo 
prof. M. Rocmcrio lietuvių 
kalbos, nepataisė nei sintak
sės, nei gramatikos; nesima
to ir dailininkės darbo jokių 
pėdsakų. Parengėjų ‘moks
linės kūrybos ‘liūto dalį’ su 
daro: "Nuo rengėjų" (1 1/2 
pusi.), "Paaiškinimai" (1 1/2 
pusi.) ir prof. M. Roemerio 
biografija, nurašyta iš sovie
tinės Lietuvos enciklopedi
jos (1/2 pusi.).

Parengėjai savo žodyje 
"Nuo rengėjų" (68-69 pusi.) 
nepagrįstai teigia, kad "Ta
pus Lietuvai tarybinei bei ją

* Kazys Januta klysta, pravardžiuodamas J. Bulavo ir M. 
Maksimaičio apdorotąjį prof. Rocmcrio studijos tekstą. Iš tik 
rųjų tai buvo mašinraštis: pats prof. Roemeris savo paaiškina
majame lydraštyje jį vadina mašinraščio nuorašu, o vilniškės 
laidos paruošėjai - mašinraštiniu egzemplioriumi. Tiktai aiš
kinamasis lydraštis buvo parašytas paties prof. M. Roemerio 
ranka.
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'Lietuvos sovietizacija’..
(Atkelta iš 5 psl.) 

susitarimų apie Pabaltijo pri
skyrimą Sovietų interesų sfe 
rai. Betgi Vokietijos užsie
nio reikalų ministerijos vals
tybės sekretoriaus Emst Frei- 
herr von Weizsacckcr'io 
slaptuose 1939 m. spalio 5 
d. užrašuose, liečiančiuose 
Lietuvos Įgalioto ministerio

ir nepaprasto pasiuntinio 
Vokietijai pulk. Kazio Škir
pos vizitą, yra toks sakinys: 
"Būdinga, kad ponas Škir
pa tiksliai žinojo mūsų slap

tu protokolu su rusais sutar 
tą liniją ir ją nurodė prieš 
mudu pripuolamai esančia 
me Lenkijos žemėlapyje" 
(mano pabraukta /Br. N.).

Jei žinojo Škirpa slapta su
tartą vokiečių-rusų interesų 
sferų pasidalinimą, tai nea
bejotinai jis buvo žinomas 
ir Lietuvos vyriausybei, iš 
kurios prof. Roemeris taip 
pat galėjo patirti. Arba vėl: 
V. Krėvės pokalbio su V. 
Molotovu turinys, dėstomas 
pagal E. Galvanausko pasa
kojimą, nesutampąs su pa
ties V. Krėvės to pokalbio

aprašymu, bet nenurodoma 
net pagrindinių tos nesu- 
tarties skirtumų; toliau - au 
toriaus nurodytieji rinkimų 
rezultatai esą abejotini, bet 
nepasakoma, kokie gi buvo 
tie tikrieji (neabejotini) duo 
menys.

Paskutiniame knygelės 
viršelyje vietoje prof. Roc- 
merio biografijos spausdina 
mas iš sovietinės Lietuvos

1990 METU 
LIETUVIU 

TAUTINIU DAINŲ 
ir ŠOKIU FESTIVALIUI 
LIEPOS 5-8 DIENOMIS

BALTIC TOURS
siūlo septynias išskirtinas 7, 10 ir 13 dienų 

keliones į Lietuvą!

LIETUVA, RUSIJA ir SUOMIJA
15 dienų kelionė, iš jų 7 dienos Lietuvoje:
7 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade ir 2 Helsinkyje. 
Finnair linija, viešbutis “Lietuva”.

Kelionė #629 birželio 29 - liepos 13,
$2,459.00 iš Bostono ir New Yorko 
$2,659.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir VOKIETIJA
18 dienų kelionė, 13 dienų Lietuvoje: 14 naktų Vilniuje, 2 Vakarų 
Berlyne. KLM linija ir Aeroflot tiesioginis skrydis j Vilnių iš 
Berlyno.

Kelionė #702L liepos 2-19, "Lietuvos” viešbutis.
$2,269.00 iš Bostono ir New Yorko 
$2,369.00 iš Chicagos

Kelionė #702T liepos 2-19, "Turistų” viešbutis.
$2,049.00 iš Bostono ir New Yorko. 
$2,149.00 iš Chicagos.

LIETUVA
13 dienų kelionė, 10 dienų Lietuvoje (11 naktų Vilniuje). Pan 
American linija, "Lietuvos” viešbutis.

Kelionė#703A liepos 3-15
$2,049.00 iš Bostono ir New Yorko 
$2,249.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir SUOMIJA
14 dienų kelionė, 10 dienų Lietuvoje: 11 naktų Vilniuje, 1 
Helsinkyje. Finnair linija.

Kelionė #703B liepos 3-16, "Turistų” viešbutis.
$1,949.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,149.00 iš Chicagos.

Kelionė #703C liepos 3-16, “Trinapolis”-žaliam ir ramiame 
Vilniaus "Žirmūnų" priemiestyje keturių aukštų viešbutis su 
restoranu ir baru. Tinkamas pavieniams arba grupėms.

$1,749.00 iš Bostono ir New Yorko 
$1,949.00 iš Chicagos.

Kelionė #703 D liepos 3-16, "Composers” 
apartamentai, netoli Vingio parko, norintiems privatumo. Yra 
tiktai 14-kai asmenų. Duodama kaina padengia tiktai apartamento 
nuomą. Kelionės, maistas, apžiūrėjimai ir Festivalio programos yra 
asmeninis rūpestis.

$1,649.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1,849.00 iš Chicagos.

1990 METŲ 
PAPILDOMOS KELIONĖS 

1 LIETUVĄ

SV. VELYKOS LIETUVOJE-12 dienų kelionė.
10 naktų Vilniuje. Finnair linija.

Kelionė #405 balandžio 5-16:
$1,799.00 iš Bostono ir New Yorko,
$1,999.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir VOKIETIJA -12 dienų kelionė.
8 naktys Vilniuje, 2 naktys Vakarų Berlyne. KLM Linija ir 
Aeroflot tiesioginis skrydis j Vilnių iš Berlyno.

Kelionė #507B gegužės 7-18:
$1,699.00 iš Bostono ir New Yorko,
$1,769.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir VOKIETIJA-19 dienų kelionė.
15 naktysVilniuje, 2 naktys Vakarų Berlyne. KLM Linija ir 
Aeroflot tiesioginis skrydis į Vilnių iš Berlyno.

Kelionė #507A gegužės 7-25: 
$2,079.00 iš Bostono ir New Yorko,
$2,149.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir SUOMIJA - 14 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje. Finnair linija.

Kelionė #510 gegužės 10-23:
$2,109.00 iš Bostono ir New Yorko,
$2,309.00 iš Chicagos.

LIETUVA, RUSIJA Ir SUOMIJA - 15 dienų kelionė.
2 naktys Maskvoje, 7 naktys Vilniuje, 2 naktys Leningrade, 2 
naktys Helsinkyje. Finnair linija.

Kelionė #515 gegužės 15-27:
$2,159.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,359.00 iš Chicagos.

Kelionė #813 rugpiūčio 13-27: 
$2,459.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,659.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir VOKIETIJA - 15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Hamburge. Lufthansa linija 

Kelionė #522 gegužės22-birželio5:
$2,299.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,499.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 11 dienų kelionė.
7 naktys Vilniuje, 2 naktys Prahoje. ČSA linija.

Kelionė #608 - birželio 8-18:
$2,099.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,299.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir ŠVEICARIJA - 15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Zuriche. Svvissair linija. 

Kelionė #614 - birželio 14-28:
$2,269.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,469.00 iš Chicagos.

LIETUVA, SUOMIJA ir ESTIJA —15 dienų kelionė.
10 naktų Vilniuje, 1 naktis Taline, 2 naktys Helsinkyje Finnair 
linija.

Kelionė #801 - rugpiūčio 1-15 : 
$2,389.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,589.00 iš Chicagos.

LIETUVA Ir AUSTRIJA-15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Vienoje. 
Austrian Airlines linija.

Kelionė #808 rugpjūčio 8-22: 
$2,399.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,599.00 iš Chicagos.

LIETUVA - 10 dienų kelionė.
8 naktys Vilniuje. Finnair linija.

Kelionė #943 rugsėjo 13-22:
$1,809.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,009.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir SUOMIJA - 14 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje. Finnair linija. 

Kelionė #913 rugsėjo 13-26:
$2,209.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,409.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Prahoje. ČSA linija.

Kelionė #105 spalio 1-15:
$2,159.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2.359.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 12 dienų kelionė.
9 naktys Vilniuje, 1 naktis Prahoje. ČSA linija.

Kelionė #106 lapkričio5-16:
$1,699.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1,899.00 iš Chicagos.

ŠV. KALĖDOS ir NAUJIEJI METAI LIETUVOJE
15 dienų kelionė. 12 naktų Vilniuje, 1 naktis Prahoje. ČSA linija.

Kelionė #1225 gruodžio 21-sausio 4,1991: 
$1,799.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1,999.00 iš Chicagos.

NAUJIEJI METAI LIETUVOJE - 15 dienų kelionė.
12 naktų Vilniuje, 1 naktis Prahoje. CSA linija.

Kelionė #1280 gruodžio29-sausio 11,1991: 
$1,799.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1,999.00 iš Chicagos.

*
Visų kelionių, išskyrus #703D, kainose įskaitoma bilietai j 

Festivalio programas, tris pamaitinimus kasdieną, pusryčius, 
pietus ir miesto apžiūrėjimą West Berlyne ir Helsinkyje, perve
žimą ir asmeninį BALTIC TOURS palydovo patarnavimą visoje 
kelionėje.

Smulkesnėms informacijoms ir brošiūrai, kreipkitės j 
BALTIC TOURS • 77 OakSt., Suite 4 • Newton, MA 02164 

Tel. 617/965-8080 • Fax 617 - 332 - 7781

enciklopedijos nurašytas 
buržujų apibūdinantis stere
otipas. Tokiu būdu studijos 
parengėjai, neįstengę išsiva
duoti iš bolševikinės propa
gandos apsėsties, iš didžiojo 
mūsų teisininko padarė so
vietinei santvarkai lojalaus 
buržujaus iškamšą. Negana 
to - jį ir perkrikštijo į Rėme 
rį. Perkrikštijimas yra gal 
daugiau redaktorių dalykas. 
Tačiau ir parengėjai neturė
jo pro jį praeiti negirdomis 
ir nematomis. Kaip gi jie 
jaustųsi, jei kas, "rūpestingai 
lietuvindamas" ir trumpinda 
mas jų pavardes, nei iš šio, 
nei iš to savivališkai imtų va 
dinti Bulavą Bulium, o Mak 
Simaitį - Maksu.

Prof. M. Roemerio "Lie
tuvos sovietizacijos" abidvi 
laidos gerokai skiriasi viena 
nuo kitos ir savo forma, ir 
stiliumi, ir turiniu. Augsbur- 
giškė laida yra dvilypė: susi 
deda iš dviejų atskirų dalių 
(istorinės apžvalgos ir kon
stitucinio įvertinimo); be to 
daugiau pastilizuota ir "palo 
pyta" mintimis, kurios šiek 
tiek atšviečia ir kai kuriuos 
porocmcrinius įvykius. Vil
niškė laida yra vientisa, jos 
stilius rocmcriškesnis, saki
nių sąranga redaktorių ma
ža liesta. Sunku spręsti, ar 
ir kiek jos turinys paveiktas 
sovietų propagandos, ku
rios pėdsakai vis dėlto dar 
ženklu studiją apžvelgian
čioje jos parengėjų "moksli
nėje kūryboje".

PATIKSLINIMAS

Straipsnyje "Ką studijuo
ti, kokią profesiją rinktis" 
(Dirva, 1990.II.8) praleista 
dviejų prelegentų pavardės, 
būtent dr. Audronės Karalic 
nės ir inž. Vaclovo Mažei
kos. Atsiprašome.

FLORIDOJE PERKANT 
AR PARDUODANT 

namus Fort Lauderdalc ir At
lanto apylinkėse, kreipkitės 
pas EDMUNDĄ ČEPĄ. 
Dienos metu ar vakarais - 
skambinkite

(305) 943 - 0946 
Century 21, Choice Realty

MANUFACTURING
PLATINO SUPERVISOR 

Hofmann Induslnes Ine, I? mi, VVesl 
of Reading). a leading manufaclur- 
er of welded steel tubing currenllv 
has an opening for an exper’d 
hands-on individual lo supervise 
our Plaling Deol The individual we 
are seeking mušt have 2-3 vrs ex- 
perience in iinc pialing Chemistrv 
background a plūs. VVe offer excel- 
lėni benefils covering vou & vour 
familv, Salary commensurafe with 
oualifications & experience. Please 
send resume & saiarv hislorv in 
confidence lo:

HOFMANN INDUSTRIES INC.
3145 Shillington Road

SinkingSpring, PA 19608 
EOE

MANUFACTURING 
SUPERVISOR

POVVDER COATING PAINT 
Hofmann Industries Ine, <7 mi. VVesl 
o< Reading), a leading manulaclur- 
er of weided sleel lubino currenllv 
has an opening for an exper'd Pow- 
der Coaling/Paini Supervisor. The 
individual we are seeking muši be a 
self-siarfer, mechanicallv inclmed, 
have knovveldge of automafed pow- 
der coaling & paini processes & 
work vvilhin elose coaling toler- 
ances. VVe offer excelleni benefits 
covering vou & vour familv, Saiarv 
commensurafe wilh qualificaiions 
& experience. Please send resume 
& saiarv historv in confidence lo: 
. HOFMANN INDUSTRIES INC.

3145 Shillington Road 
SinkingSpring. PA 19608 

EOE.
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Vieno tautinio išgamos likimas
Bronys Raila

Gal ir per stiprų pavadini
mą parinkau?.. Pernai tą te
mą buvau pavadinęs kukliau: 
"Šis tas apie Kapsuką ir jo 
vietovardžius". Tokia buvo 
mano radijo paskaitėlė klau
sytojam Lietuvoje apie per
nai Čikagoje išėjusį veikalą, 
kur 19-jo amžiaus Lietuvos 
istorijos etiudam papildyti 
buvo pridėti pakamantinėji- 
mai apie Vinco Kapsuko 
vaidmenį jau 20-jo amžiaus 
pradžioje.

Ta proga jaunuosius radi
jo klausytojus Lietuvoje nore 
jau kiek supažindinti su istori
ku ir žurnalistu Vincu Trum
pa (vyresnieji jį be abejo dar 
patys prisimena), su kuriuo 
mane rišo jau kelių dešimt
mečių pažintis. Ji prasidėjo 
Kaune, berods 1933-34 me
tais, kai jis čia atvyko nuo 
Kėdainių studijuoti istorijos 
VD Universiteto humanita
riniame fakultete. Kiek vė
liau prieš karą dar papildo
mai lavinomės Paryžiuje, tik 
jau skirtingose srityse: jis ten 
ieškojo dokumentų Lietuvos 
istorijai, o aš tarptautinės tei
sės įdomesnių paslapčių... 
Po karo gi vėl netikėtai susi
tikom jau pačiuose Amerikos 
Vakaruose, Los Angeles 
mieste. Ir nors jis greit iška- 
ko ilgam laikui dirbti Ameri
kos Kongreso bibliotekoje 
Washingtone, bet žilstančio 
plauko sulaukęs pensinin- 
kauti vėl atsikėlė netoliese 
prie Ramaus vandenyno. Ir 
teisingai pasirinkta vieta to
kiame amžiuje!

KAPSUKINĖ LEGENDA...
Tik nebūtina tinginiauti ar 

atostogauti. Vincas ir toliau 
tebesisieloja Lietuvos istori
jos problemomis, anksčiau 
rašė ir teberašo tos srities po
litinių ir kultūrinių apybraižų 
bei straipsnių lietuvių žurna
lam arba ir gyvu žodžiu per 
įvairius minėjimus nešykšti 
čia kai ką papasakoti.

Štai pernai Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fon
das Čikagoje išleido jo an
kstyvesnių istorinių apybrai
žų ir essays stamboką (280 
psl.) rinkinį apie "LIETUVĄ 
XIX AMŽIUJE". Tai įdo
mus rinkinys gyvai ir sklan
džiai parašytų essays apie to 
mūsų istorijoje reikšmingo 
amžiaus reiškinius ir veikė
jus, apie politikos sąmaisčių 
ir kultūros skersvėjų dvelks
mą, - visa, kas skatino mūsų 
tautinį atgimimą ir jau grindė 
pamatus pakeliui į valstybi
nės nepriklausomybės atkū
rimą šio šimtmečio pradžio
je-

XIX amžiaus panoramoje 
prieš mūsų akis prabėga 
daug šio raibo filmo paveiks
lų, kuriuos palydi dar kelios 
jaukiai nupieštos mūsų kul
tūros veikėjų biografinės apy 

braižos: pav. istoriko Simono 
Daukanto, vyskupo Motie
jaus Valančiaus, rašytojo Tu
mo-Vaižganto ir kitų. Nieko 
negalėčiau atmesti ir maža ką 
pridėti, ką apie šį veikalą Dir 
voje jau rašė Balys Gražulis, 
išsamiai suminėjęs temas, 
duomenis ir kritiškas išva
das.

O ką norėčiau pridėti, tai 
paskatinimą susipažinti su 
šio rinkinio pabaigos auto
riaus pavadinta studija apie 
Vinco Kapsuko jaunystę. 
Nors tai būta irgi labai se
niai, šio šimtmečio pradžioje, 
bet vis savaip aktualu ir da
bar, "tarybiniais laikais" Lie
tuvoje.

Trumpos studija apsiribo
ja tik Vinco Kapsuko "revo
liucinės ir kultūrinės veiklos" 

jaunyste, 1903-1911 metų 
laikotarpyje. Tačiau ji ilgiau 
nei per keturis dešimtmečius 
vis buvo savaip aktuali ir gro ■ 
testiškai kvaila, kai pataikau
dami sovietinės politikos inte
resam, mūsų tarybinio laiko
tarpio "istorikai" propagan
distai bei visa sovietinė spau
da pernelyg tvankiai tą Kap
suką vilko aikštėn ir kėlė į so 
vietų okupuotos Lietuvos res 
publikos korifėjus. Jie ypač 
jungė jo vardą neva su tarybi 
nės santvarkos "atkūrimo" 
Lietuvoje tuščia ir paika le
genda. Ir tatai buvo palydi
ma tiesiog to vardo infliacija 
gatvių, premijų, kolūkių, net 
miestų ir pagaliau Vilniaus 
universiteto pavadinimuose.

"SOCIALPATRIOTO" 
LIKIMAS

Kapsuko drumstai dvasi
nei ir ideologinei formacijai 
nušviesti istorikas Trumpa 
parinko jo jaunystės metų 
laiškus žinomam Lietuvos 
diplomatui, anuomet jo drau
gui varpininkui Jurgiui Šau
liui, kurio korespondencijų 
rinkinį velionio našlė parda
vė Pensilvanijos universitetui 
Amerikoje.

Tų laiškų gausios citatos 
aiškiai parodo Kapsuką jau
nystėje dar nebuvus nei mark 
sistu, nei leninistu, tuo labiau 
nė kokiu Lietuvos komparti
jos organizatoriumi "nuo ne
atmenamų laikų", kaip lig 
šiol vis stengėsi jį vaizduoti 
kompartijos istorikas Romas 
Šarmaitis bei kiti mūsų sovie - 
tologijos šventikai. Iš tiesų, 
Kapsukas gal tik nuo 1914 
metų ėmė persiversti į komu
nistą, vėliau beatodairiškai 
pasišventusį raudonosios 
Kremliaus imperijos tarny
bai. Kaip sprendžia istorikas 
Trumpa, pirmoji Kapsuko iš
gyvenimų kaitra caro kalėji
muose ir jo revoliucingumo 
šaknys daugiau išaugo iš lie
tuvių anų metų tautinio sąjū
džio, negu iš tada dar menko 

jo marksizmo ir neaiškaus le
ninizmo. Juk ir Kapsuku jis 
pasivadino, gerbdamas anų 
laikų didįjį Kapsą - Dr. Vin
cą Kudirką...

Ir apie savo jaunystės pa
žiūras vėliau jis pats prisipaži
no, kad buvęs "SOCIALPA- 
TRIOTAS, kaip ir kiti anų 
laikų lietuviai socialdemokra
tai". O 1901 metų Varpo 
žurnale, prisimindamas Mo
tiejaus Valančiaus šimto me
tų gimimo sukaktį, jis tiesiog 
aukštino vyskupo nuopelnus 
lietuvybei ir lietuvių kultūrai.

Štai keli jo pasisakymai 
kiek senoviška ano meto mū
sų kalba: "Pasibaigus 1863 
metų maištui, gudų (t.y. rusų 
mano pastaba) valdžia nus
prendė apmaskolinti mūsų 
kraštą. Kad lengviau tas jai 
eitų, tūkstančius lietuvių ištrė
mė į Siberiją ir Gudiją, o į jų 
vietą atgabeno kelis šimtus 
maskolių šeimynų... Masko
liaus ateivius padarė ponais 
mūsų krašto, o lietuvius jų 
bernais; lietuviams katali
kams neleido net išpažinti 
liuosai tikėjimo, uždraudė 
bažnyčias statyt, savaip Die
vą garbint, varu pradėjo ver
sti į pravoslaviją. Pagaliau 
uždraudė lietuviams savaip 
knygas spausdint ir ėmė bruk 
ti jiems savo "graždanką"... 
Bet nepasisekė apmaskolint 
lietuvių. Stipriausiu fakto
rium iš lietuvių pusės buvo 
tikėjimas (p. 237).

Ar ne panašūs vyko proce 
sai ir ryškėjo jų pasekmės da
bar, per vėliausius dešimtme
čius? Gi Kapsukas, kol dar 
nebuvo nutrūkęs savo tautos 
kelią, šitaip rašė pačioje šio 
šimtmečio pradžioje. O prof. 
Vaclovo Biržiškos liudijimu, 
anasai "socialpatriotas" Mic- 
keviČius-Kapsukas buvo dar 
gi autorius tais laikais pagar
sėjusios dainos itin kovingų 
žodžių:

Baimė nespausk mums 
krūtinės,

Leisk mums gint nuo gu
dų

Lietuvą mūsų tėvynę,
Garbę ir laisvę žmonių...

Savo studijos įžangoje ta 
proga Vincas Trumpa ne be 
taiklios ironijos pastebėjo, 
kad nepaisant visokios bolše
vikinės adoracijos Kapsuko 
vardui ir nuopelnam, ligšiol 
dar niekas neparašė jo išsa
mesnės biografijos. Tai tur
būt dėl to, jis spėja, kad ven
giama savu didvyrius ir revo
liucingumo stabus numenkin 
ti, sužmoginti, iŠ legendų per
kelti tikrovėn, parodyti jų ti
krą kasdieninį, asmeninį ar ir 
šeimyninį gyvenimą.

Ir ne be šypsnio dar prime
na, kad panašiai esą buvę ir 
per kito iškelto Lietuvos revo- 
liucininko Antano Sniečkaus 
laidotuves, kuriose "...dalyva-

‘Taupa
Litfiuanian Credit- Union 

Lietuvių 9(redito ‘Kpoperatijvas 

767 Lašt 185th Street

Cieveiand Oftio 44119

(216) 481-6677

įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

Skoliname Geriausiomis Išsimokėjimo Sąlygomis:
Asmeniniams Reikalams, Automobiliu 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.

K

vo daugybė savų ir svetimų 
dignitorių, ir tik vienas vie
nintelis Lenkijos komunistų 
partijos atstovas savo kalboje 
prisiminė Sniečkaus šeimą ir 
pareiškė jai užuojautos" (p. 
235).

IR SOVIETINIO KVIS- 
LINGO LIKIMAS...

Neturiu aiškios nuomo
nės, tik abejočiau, ar šiandien 
dar būtų kam reikalinga ko
kia nors plati, išsami istorijos 
šiukšlių dėžės užsipelniusio 
mūsų pačio bukiausio ir ver- 
giškiausio stalinisto biogra
fija. Per ilgai jo vardas buvo 
brukamas, nuodijant ir ter
šiant- lietuvių tautos laisvės 
kelio sampratą, keliem apgai 
lėtiniem kvislingam fabrikuo
jant patrakėliškas teorijas 
apie kapsukinį tarybinės san
tvarkos "įkūrimą" 1918 me
tais, jos "atstatymą" 1940 me
tais, ar apie "tikrosios Lietu
vos nepriklausomybės įsikū
nijimą maskolių sovietinės 
meškos nasruose.

Bet gal visiškai dar nepa
mirškim ir krikščioniško atlai - 
dūmo pareigos. Prisiminus 
senus Kapsuko laiškus ir 
straipsnius apie Lietuvos "ap- 
maskolinimą", apie Siberiją, 
pravoslavijos pavojų, o ypač 
tą dainą, kaip reikia nuo 
"gudų" gint Lietuvą tėvynę, 
jos garbę ir laisvę žmonių, - 
gal jo vardas perestroikos lai
kui dar galėtų pasilikti ko
kiam labiausiai nutriušusiam 
kolūkiui ar Suvalkijos bažnyt
kaimio šunkeliui vadinti.

Bet tik ne šauniam mies
tui Mariampolei! Ir ne Vil
niaus universiteto garbingai 
šventovei! Tokius begėdiš
kus užmojus jau ėmė valyti 

net patys mūsų komunistai. 
Atrodo, kad tai gana nebloga 
pradžia.

P.S. Los Angeles Santaros 
-Šviesos Sambūrio padalinys 
š.m. Kovo 25d. Tautiniuose 
Namuose ruošia visuomenei 
Vinco Trumpos "Lietuva 
XIX amžiuje" veikalo prista
tymą. Vertėtų pasidomėti.

* KELIONĖS Į TURKIJĄ 
šią vasarą rengia Turkų tauti
nės kultūros turizmo įstaiga 
ir Borą Ozkok, išvykų laikas 
nuo balandžio 11 iki rugsėjo 
4. Iš New Yorko skrendama 
tiesiai į Istambulą.

Pirmos klasės viešbučiai, 
patogūs autobusai ir geras 
turkų virtuvės maistas su
teiks kelionėj malonumo ir 
poilsio. Be to pažintis su an
tikiniu pasauliu ir civilizaci
jos lopšiu neįtikėtinai praplės 
istorines žinias.

Smulkesnei informacijai 
ir brošiūrai skambinkit tel. 
(216) 486-2111 arba rašykil 
adresu: H. Stasas, 18112 
Windward Rd., Cleveland, 
OH 44119.

Skaitykit ir platinkit
DIRVA

c

KURSE

ANESTHETIST
CRNA

Full-lime position available in 7 
M.D., 9 CRNA proup supplyins an- 
esthesia services at Underwood- 
Memorial Hospital, VVoodbury, NJ. 
Anesfhesia services include all ser
vices excepl open beari sursery. 
Competitive salary. Frinpe benefits 
include oension, health care, lite in
surance, & disabilitv insurance. 
Persons inferested in Ihis position 
Please send C. V. to:

ARG Anesthesia Assoc, P. A. 
P.O Box 745, VVoodbury NJ 08096 
or call Anthonv R. Giorpio, M.D. 

1-609-845-0100 ext 2357
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ŠVĘSKIME VASARIO 16-LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ!

Išyvename nepaprastą Tautos atgimimo ir kovos istorinį momentą! Mūsų visų 
pareiga aktyviai prisidėti prie atgimstančios tautos siekių ir kartu nepamiršti 
kultūrinių ir švietimo darbų čia gyvenančių lietuvių tarpe.

Tautos didvyriškumo kovoje už laisvę nepalaužė 50 metų trukusios okupaci
jos. Tautos kančių tragedijos išaugino narsų, patriotišką lietuvių jaunimą, kuris 
su vyresniąja karta, reikalauja valstybinės nepriklausomybės. Pasaulis pastebėjo 
lietuvių siekius ir jų kraštui okupanto daromą žalą, šiandien Lietuvos vardas 
didžiojoje spaudoje ir televizijos programose minimas su pagarba.

Išeivijos lietuviai esame įpareigoti pagelbėti atgimstančiai Lietuvai.
Šių metų Vasario 16 yra mūsų visos tautos naujo atgimimo šventė, jungianti 

ir uždeganti mus vienybės ir ryžto liepsna.
Švęsdami Vasario 16, sujunkime visas kūrybines, organizacines ir finansines 

jėgas tautos laisvės atstatymui. Jos atneš nepriklausomybę Lietuvai ir sutvirtins 
lietuvybės išlaikymą išeivijoje.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
XII-TOJI TARYBA

BOSTONO APYGARDA
pirm. Česlovas Mickūnas

VAKARŲ APYGARDA
pirm. Angelė Nelsienė

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

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

KONTROLĖS KOMISIJA 
pirm. Česlovas Mickūnas 
Alfonsas Petrutis
Marius Žiaura

Bostono apylinkė 
pirm. dr. Romas Bevydas

Brockton apylinkė 
pirm. Stasys Eiva

Cape Cod apylinkė 
pirm. Alfonsas Petrutis

Kennebunkport
Rev. Rafaelis šakalys

Providence apylinkė 
pirm. Aldona Kairienė 

Worchester apylinkė 
pirm. Stasys Rudys

Arizona apylinkė 
pirm. Antonija Petrulienė

Los Angeles apylinkė 
pirm. P. Jurgis Joga

Portland apylinkė
pirm. Algimantas Tekorius

San Francisco apylinkė 
pirm. Danutė Janutienė

Santa Monica apylinkė 
pirm. Juozas Kojelis

Seattle apylinkė 
pirm. Ina Bartulytė-Bray

Las Vegas apylinkė 
pirm. Mary Yanauskas

Hawaii
ryšininkė Elena Aglinskienė

Vytautas Alksninis 
dr. Kazys Ambrozaitis 
Adolfas Armalis
Linas Balsys 
dr. Vytautas Bieliauskas 
Rima Binder
Arūnas J3itėnas 
Rimantas Bitėnas 
dr. Zigmas Brinkis 
Romualdas Bublys 
Gintaras Čepas 
Asta Banionytė 
Algis Danta
Danguolė Didžbalienė 
Zina Dresliūtė 
Mykolas Drunga 
Eglė Dudėnienė 
Alfonsas Dzikas
Gailė Eidukaitė

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

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

MICHIGAN APYGARDA
pirm. Vytautas Kutkus

Detroit apylinkė Lansing apylinkė
pirm. Nijolė Zelwinder pirm. dr. Romas Kriaučiūnas

Grand Rapids apylinkė 
pirm. Gražina Kamantienė

VIDURIO VAKARŲ APYGARDA 
pirm. Birutė Vindašienė

XII-TOJI KRAŠTO VALDYBA

NEVY JERSEY APYGARDA 
pirm. Rasa Juškienė

Elizabeth apylinkė 
pirm. Julius Veblaitis

Jersey City apylinkė 
pirm. Antanas Gražulis

Newark apylinkė 
Danguolė Didžbalienė

Paterson apylinkė 
pirm. Angelė Stankaitienė

Kearny-Harrison apylinkė 
dr. Stasys Skripkus

OHIO APYGARDA
pirm. Kazys Žiedonis

Aurora apylinkė 
pirm. Domicėlė Vizgirdienė

Beverly Shores. LB įgaliotinė
Roma Dambrauskienė

Bridgeport apylinkė

Brighton Park apylinkė 
pirm. Salomėja Daulienė

Cicero apylinkė
pirm. Raimundas Rimkus

East Chicago apylinkė 
pirm. Birutė Vilutienė

E. St. Louis apylinkė 
pirm. Zigmas Grybinas

Hot Springs apylinkė 
pirm. Stepas Ingaunis

Indianapolis apylinkė 
pirm. Rimantas Guzulaitis

VVisconsin apylinkė 
pirm. Vytautas Janušonis

Lemont apylinkė 
pirm. Kęstutis R. Sušinskas

Marquette Park apylinkė 
pirm. Jonas Levickas

Melrose Park apylinkė 
pirm. Algis Sinkevičius

Waukegan-Lake County apylinkė 
pirmininkės Regina Narušienė ir 
Rima Kašubaitė-Binder

dr. Antanas Razma 
pirmininkas

Linas Norušis
vykdomasis vicepirmininkas

Birutė Jasaitienė 
vicepirmininkė organizaciniams ir 
administraciniams reikalams

Pranas Joga 
sekretorius

Kostas Dočkus 
vicepirmininkas 
finansų reikalams

Regina Kučienė
Švietimo tarybos pirmininkė

Dalia Kučėnienė
Kultūros tarybos pirmininkė

Arvydas Barzdukas
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas

Birutė Jasaitienė
Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė

Kun. A. Saulaitis, S.J.
Religinių reikalų tarybos pirmininkas

dr. Petras Kisielius 
vicepirmininkas specialiems 
reikalams

Ramunė Kubiliūtė 
vicepirmininkė informacijos 
reikalams

Darius Sužiedėlis
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkas

Rimantas Dirvonis 
vicepirmininkas sporto reikalams

Vladas Sinkus 
iždininkas

Danutė Korzonienė 
reikalų vedėja

Buffalo Lietuvių klubas 
pirm. Milda Neuman

Cincinnati apylinkė 
Jonas Matulaitis

Cleveiand apylinkė 
pirm. Vytautas Brizgys

Ramona Steponavičiūtė 
vicepirmininkė ryšiams su jaunimo 
organizacijomis

Asta Banionytė 
atstovė VVashingtone

Pittsburgh apylinkė 
pirm. Vytautas Yucius

Rochester apylinkė 
pirm. Danguolė Klimienė

JAV LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS VALDYBA

Darius Sužiedėlis—pirmininkas Laurynas Vismantas
Paulius Mickus Vija Bublytė
Algirdas Šilas Rasa Raišytė

Rita Zakarkaitė
Dayton 
ryšininkas kun. Vaclovas Katarskis

PIETRYČIŲ APYGARDA 
pirm. Algimantas Gečys

Baltimore apylinkė 
pirm. Vytautas Eringis

Philadelphia apylinkė 
pirm. dr. J. Meškauskas

So. New Jersey apylinkė 
pirm. Vytautas Volertas

VVashington apylinkė 
pirm. Audronė Pakštienė

APYLINKĖS NEPRIKLAUSANČIOS APYGARDOMS

Centrinė apylinkė 
pirm. Jonas Urbonas

Colorado apylinkė 
pirm. Julius Bulota

Sioux City apylinkė 
pirm. kun. Simas Morkūnas

Omaha apylinkė 
pirm. Algis Antanėlis

Kansas City apylinkė 
pirm. Kazys Žemaitis

Hartford apylinkė 
pirm. Zina Dresliūtė

New Britain apylinkė 
pirm. Romas Butrimas

New Haven apylinkė 
pirm. Vaiva Vėbraitė-Gust

CONNECTICUT APYGARDA 
pirm. Jaunutis Nasvytis

Bridgeport-Stanford apylinkė 
pirm. Sigitas Liaukus

New London apylinkė 
pirm. Stasys Miknius

Putnam apylinkė 
pirm. Albina Lipčienė

VVaterbury apylinkė 
pirm. Linas A. Balsys

Atlanta apylinkė 
pirm. Rimas Česonis

Daytona 
pirm. Juozas Paliulis

FLORIDOS APYGARDA 
pirm. Povilas Jančauskas

Floridos Auksinis krantas 
pirm. Jonas Paškus

Miami apylinkė
Petras Griškelis

Palm Beach apylinkė 
oirni. Algis Augūnas

St. Petersburg apylinkė 
pirm. Kostas Aras

Sunny Hills apylinkė 
Ona Adomaitienė

NEW YORKO APYGARDA
pirm. Vytautas Alksninis

Bushwiok apylinkė
pirm. Rev. Pranas Giedgaudas

Great Neck apylinkė 
pirm. Vytautas Žukas

New York apylinkė 
pirm. Juozas Kazlas

Maspeth apylinkė 
pirm. Kazimieras Vainius

New York 1-oji apylinkė 
pirm. Apolonija Radzivanienė

Ūueens apylinkė 
pirm. Romas Kezys

A/oodhaven apylinkė 
oirm. Vladas Sidas

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖJE JAV LB
KRAŠTO VALDYBOS PASTANGOMS IŠLAIKYTI LIETUVYBĘ
IR PAREMTI BESILAISVINANČIĄ LIETUVĄ skiriu S_____________________

Vardas, pavardė__________________________________________________

Adresas _______________________________________________________

Čeki prašome rašyti LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY. INC. vardu. Aukos gali būti 
nurašomos nuo mokesčių (ID No. 36-3625439). Jūsų grįžęs čekis atstoja kvitą, bet jei 
pageidaujate atskiro kvito, prašome pažymėti [~Į

LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY, INC. 
c/o Kostas Dočkus
1901 S. 4Sth Court
Cicero, IL 60650

ELIZABETH
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Šiais melais visi stengiasi 
kuo iškilmingiau paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybę. 
Nežiūrint to, kad lietuvių 
skaičius Elizabcthe yra gero
kai sumažėjęs, rengėjai sten

giasi, kad viskas įvyktų pri
deramai geriau ir iškiliau.

Laimingu atveju LB Eliza - 
betho apylinkės valdybai pa
sisekė gauti jauną ir energin
gą kalbėtoja Darių Sužiedėlį 
iš Washingtono, D.C. Jis ku
lį laiką lankė Vilniaus univer
sitetą, o čia Amerikoje bai
gęs politinius mokslus Wash 

ingtono universitete, atidžiai 
seka įvykius Lietuvoj. Šiuo 
metu jis su Asta Banionyte 
yra LB ryšininkai su Ameri
kos politikais ir Valstybės de 
partamentu.

Vietoj meninės dalies ir 
šiemet bus rodomos vaizda
juostės apie Lietuvą ir jos ryž 
tą už savo laisvę. Taip pat 

bus išstatyta spaudos paroda 
apie šiuometinius įvykius Lie 
tuvoj. Minėjimas įvyks sek
madienį, Vasario 18 dieną. 
Prasidės mišiomis 11 valan
dą Šv. Petro ir Pauliaus lietu
vių bažnyčioje Elizabcthe. 
Po pamaldų, parapijos salėje 
vyks minėjimo programa. 
Viskam pasibaigus bus ben

dri užkandžiai už prieinamą 
kainą. Kviečiam visus iš arti 
ir toli dalyvauti šioje svarbio 
jc šventėje, kur bus galima 
daugiau patirti kas šiandien 
vyksta nepaprastų ir stulbi
nančių pasikeitimų sraute 
mūsų tėvynėje.

L.B. ELIZABETHO 
APYLINKĖS VALDYBA.
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Lietuvos konsulato Chicagoje rūpesčiai
Jurgis Janušaitis

Kada tik sugrįžtame į lietu 
vių sostinę Chicagą, visada 
turime malonią progą aplan
kyti Lietuvos generalinį gar
bės konsulą Vaclovą Kleizą.

Dabartinį Lietuvos genera 
linį garbės konsulą teko pa
žinti dar Hanau lietuvių sto
vykloje, Vokietijoje, pokario 
metais. Tada jis buvo gimna 
zistas, bet jau reiškėsi jauni
mo lietuviškoje veikloje. Vė 
liau likimas lėmė mus vėl su
vedė jau lietuviškoje Chica- 
goje.

Vaclovas Kleiza veiklus 
ateitininkų organizacijoje, 
Amerikoje baigė aukštuosius 
mokslus. Studijų metais, o ir 
vėliau jis buvo aktyvus jauni 
mo organizacijose, eidamas 
įvairias pareigas ir drauge įsi 
jungęs į Lietuvių Bcndruome 
nės veiklą. Buvo PLJ Kon
gresų organizatorius, LB ėjo 
įvairias pareigas, įskaitant 
darbą ir PLB valdyboje.

Taigi Vaclovas Kleiza gy
venimui gerai pasiruošė, jau
nystės metus atidavė jauni
mo, LB organizacijų veiklai 
ir darbams.

Prieš ketveris metus iš Lie 
tuvos generalinės konsulės 
pareigų pasitraukus garbinga 
jai Juzei Daužvardicnci, mū
sų diplomatinei tarnybai reko 
menduojant, Valstybės depar 
tamentas priėmė Vaclovo 
Kleizos kandidatūrą ir jis ta
po Lietuvos generaliniu gar
bės konsulu Chicagoje.

Bet diplomatinei tarnybai 
taip pat reikia patirties. Ir čia 
buvusi konsule Juzė Dauž- 
vardienė jaunam diplomatui 
nuoširdžiai telkino įsigyventi 
į diplomatinės tarnybos dar
bus.

Aplankę konsulą Vaclovą 
Kleizą turime progos nuošir
džiai ir atvirai pasikalbėti 
apie nuskubėjusius lietuviš
kos veiklos metus, apie dabar 
tinį išeivijos lietuvių visoke
riopą gyvenimą, problemas ir 
apie patį konsulo darbą.

VLIKo Valdybos posėdžio įvykusio 1990 m. sausio 28 d. VLIKo įstaigoje VVashingtone dalyviai: 
pirmoje eilėje iš k.: dr. Jonas Stiklorius, dr. Elena Armanienė, dr. Domas Krivickas, dr. Kazys Bobelis, 
Algis Regis, Janina Cikotienė. Antroje eilėje: Vilius Bražėnas, Pilypas Narutis, Juozas Vitėnas, Jo
nas Bobelis, dr. Leonas Kriaučeliūnas, Vytautas Jokūbaitis, Algis Vedeckas, Juozas Giedraitis.

Konsulas Vaclovas Kleiza 
paprastas, nuoširdus, atviras 
pokalbiuose, įžvalgus lietu
viškojo gyvenimo ir Lietuvos 
problemose.

Jis pažymėjo, kad diplo
matinis darbas jam arti šir
dies, nors daug yra rūpesčių 
ir problemų. Pasidžiaugė, 
kad lietuviškoji visuomenė 
supranta konsulato svarbą ir 
vis daugiau ir daugiau skiria 
šiam diplomatiniam postui 
dėmesio.

Kaip žinia, Lietuvos gene
raliniai garbės konsulai iš 
JAV iždo jokios paramos ne
gauna. Konsulatą tenką išlai 
kyti savomis, asmeninėm lė
šom. Kas sudaro dideles, pa
lyginant, išlaidas. O darbų 
daug.

Konsulato įstaiga kukli. 
Vienas jų rezidencijos Bcvcr 
ly Hills namo kambarys. Tas 
pat stalas, už kurio sėdėjo ir 
dirbo šviesios atminties vals
tybininkas, Lietuvos genera
linis konsulas dr. Petras 
Daužvardis, o vėliau konsule 
Juzė Daužvardienė. Saky
čiau gana kukli biblioteka in
formaciniais apie Lietuvą lei
diniais.

O, anot Konsulo, kreipiasi 
į konsulatą universiteto profe 
šoriai, studentai, rašą dizerta- 
cijas, draugingų kraštų kon
sulatai vis prašydami infor
macijų apie okp. Lietuvą, jos 
istoriją.

Minėjome, kad konsulato 
išlaikymas pareikalauja ir lė
šų. Konsulas Vaclovas užsi
minė apie išlaidas, beveik 
pilno laiko darbą konsulate, 
tačiau abu su žmona pelno 
pragyvenimą dirbdami kitur. 
Atseit konsulato parama ne
daug kas rūpinasi. O vistik 
mūsų fondai turėtų padėti. 
Turime gi milijoninį fondą 
Lietuvos vadavimo reika
lams. To fondo administra
vimui, jeigu tiesa, esą išlei
džiama didelės sumos pinigų, 
apmokant gerai tarnautojus 

įstaigoje. O gi Lietuvos ge
neraliniai konsulatai argi nė
ra mūsų laisvės kovos didieji 
ramsčiai užsienyje. Tad kaip 
tik derėtų ir jiems teikti finan 
sinę išsilaikymui paramą.

Iš pokalbio buvo galima 
suvokti, kad ir mūsų organi
zacijos, turinčios kasose ne
mažas sumas, Lietuvos gene
ralinio konsulato Chicagoje, 
o gal ir kitur, neprisimena, 
kad ir su menkesne auka.

Iš Lietuvių Fondo para
mos susilaukiama, bet, atro
do, ji taip pat nėra didelė, o 
be to LF juk turi ir kitus 
projektus remti.

Ir štai nuskardeno žinia, 
kad ir šiais metais Lietuvos 
generalinis Konsulas Vaclo
vas Kleiza, vasario 16 d. Bal 
zeko kultūros muziejuje, ruo
šia priėmimą Lietuvai drau
gingų šalių konsulams, diplo 
matams ir įtakingiems Ame
rikos politikams. Tai vienas 
iš prasmingiausių minėjimų. 
Konsulas tvirtina, kad tokiuo 
se priėmimuose būna proga 
atvirai, nuoširdžiai išsikalbėti 
su įvairių šalių diplomatais ir 
drauge pristatyti Lietuvos rei 
kalus, dabartinius įvykius 
Lietuvos siekius ir dabartinę 
politiką. Gerai, kad Konsu
lui talkina lietuviškų organi
zacijų specialus, darbingas 
komitetas, vadovaujamas vi- 
suomeninkės Birutės Jasaitic 
nės. Būtų labai gražu, kad 
tokiame diplomatiniame pri
ėmime gausiai dalyvautų mū 
sų visų organizacijų atstovai, 
pirmininkai, veiksnių atsto
vai, ypač organizuotas lietu
viškas jaunimas. Ateikime 
drauge ne tuščiomis, vien tik 
pažmoniui, bet ir su konkre
čia, didesne parama ir pa
čiam Lietuvos generaliniam 
konsulatui.

Tokie diplomatams ruošia 
mi Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimo proga, 
priėmimai pasitarnaus Lie
tuvai daugiau, nei mūsų gau-

Dirvos bendradarbis Jurgis Janušaitis sveikinasi su Lietu
vos gen. konsulu Chicagoje Vaclovu Kleiza.

sūs minėjimai savųjų tarpe.
Sveikintina, kad ir Nevv 

Yorkas ruošiasi suruošti di
plomatams priėmimą.

Pokalbį su konsulu Vaclo
vu Kleiza baigiant, palinkėjo 
me ir toliau taip gražiai reprc 
zentuoti Lietuvai ir taip pat 
gražiai reikštis ir lietuviško
sios išeivijos tarpe.

Gi jo didysis rūpestis, kad

Oktavos ansamblio koncerto metu St. Petersburge, buvo su
ruošta plakatų iš ok. Lietuvos paroda, kuriuose matėsi Lietuvos 
atbudimas, kova dėl laisvės ir nepriklausomybės. Parodą pa
ruošė J. Taoras. Nuotraukoje iš Kairės: J. Taoras, J. Švedas, 
Oktavos solistas L. Ceprackas ir A. Kovera.

Kreipimasis į išeivijos lietuvius
Lietuvos sūnūs ir dukros! valstybės atkūrimo.
Atgimstanti Lietuva šau

kiasi Jūsų pagalbos. Bolše
vizmas suslabdė mūsų krašto 
ekonominį, kultūrinį, politinį 
vystymąsi, vykdė tautos ge
nocidą.

Atkūrus Nepriklausomy
bę, mūsų laukia ne tik ekono
miniai sunkumai. Mums 
teks pertvarkyti švietimą, me
diciną, prekybą, pramonę, 
administraciją - visas gyveni • 
mo sferas.

Mes stokojame žmonių, 
mokančių dirbti ir gyventi 
normalioje visuomenėje, ir, 
matyt negreit jų turėsime pa
kankamai.

Todėl kreipiamės į Jus, 
pasaulio lietuviai, prašydami: 
atvažiuokite padėti! Vien sa
vo buvimu, modernesne gal
vosena, geresne darbo kultū
ra, tvirtesne morale galite 
daug prisidėti prie Lietuvos 

kuo greičiausia suartėtų, su
tartų, suplanuotų bendrus dar 
bus mūsų pagrindiniai veiks
niai, o taip pat, kad būtų ko
ordinuota ir kultūrinę veiklą, 
besilankant gausybei meni
nių vienetų iš tėvynės, dėl ko 
ateityje gali labai nukentėti ir 
išeivijos kultūrinis gyveni
mas.

Šios pastabos turėtų susi
laukti reikiamo dėmesio.

Mums reikia profesorių, 
mokytojų, gydytojų, inžinie
rių, sugebančių atsakyti už 
savo sprendimų pasekmes. 
Reikia įstatymus gerbiančių 
policininkų profesionalų, 
ūkininkų, įvairių amatininkų 
ir aukštos kvalifikacijos dar
bininkų.

Atvykite į Lietuvą! Kiek
vienas sudarysite salelę, tos 
Lietuvos, kurią jau antri me
tai mėginame atkurti, ir, žino 
ma, atkursime. Tačiau Jūsų 
padedami tai padarysime kur 
kas greičiau.

LPS konferencijos, įvyku
sios 1990 m. vasario 3 d. 
Vii niuje pirmininkai

A, Abišalas, A. Sakalas.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Finansiniai labirintai Vladas Viieikis
Prisipažinsiu, kad man 

niekad neteko sukinėtis ban- 
kininkų, finansistų ar šiaip 
jau pinigais persunktų indi
vidų draugijoje, tad negalė
čiau atpažinti, kuris sukčius, 
o kuris ne. Tie, kurie savo 
pinigus patiki įvairiems ge
rai atrodantiems finansis- 
tams, paskui graužia savo 
pirštus arba šoka per langus 
iš aukštų pastatų. Mat tie fi- 
nansistai vaikšto kaklaraiš
čius pasirišę, gerai suglaisty - 
tom kelnėm ir batai nušveis • 
ti, kad net gali savo veidą 
matyti. Tad koks genijus 
gali atskirti, kuris finansistas 
tikras, o kuris netikras arba 
tikras sukčius? Ant kaktos 
neparašyta.

Pokarinėje Vokietijoje ir 
lietuvių tarpe buvo į finan
sines padanges pasinešusių 
tautiečių, kurie cigaretėm, 
aiiKtiu ii Knato /....ogaus eg
zistencijai reikalingais pro
duktais spekuliavo. Tokie 
individai tuo laiku vaizbū
nais buvo tituluojami. Bet 
čia tokia sena istorija, lyg 
Egipto piramidės.

Atsidanginę į Ameriką, 
kai kurie tautiečiai neprara
do savo finansinių polinkių 
ir prakuto kaip niekas kitas. 
Tiktai ne cigaretėm ir ne sil
kėm.

Ir staiga iš gimto krašto 
pasigirdo laisvės balsai. Mū
sų finansistai, kuriuos anks
čiau vadinome spekuliantais 
ar vaizbūnais, ištempė au
sis! O tos ausys išgirdo ne 
laisvės varpus skambinant, 
bet dolerių švelnų kuždėji
mą.

Vienas iš tų finansistų - 
nuo šiol vadinsime finansis- 
tais, nors tas titulas labai abe - 
jotinas, - taigi tas finansistas 
suprato lietuvišką dvasią. 
Garbė jam! Mes vis dar po
etų ir svajotojų tauta. Tad 
pasikvietė į pagelbą Pietarį, 
kur jis savo romane Algi
mantą iškėlė. "Lietuva mie

Margučio pakviestas Lietuvos filharmonijos estradinis orkestras, vadovaujamas muz. Mindaugo 
Tamošiūno, lankydamasis Chicagoje grojo surengtame šokią vakare ir atliko du koncertus. Nuotrau
koje akimirka iš sausio 26 d. Jaunimo centre surengto šokių vakaro. Iš kairės: Skirmantas Sasnaus 
kas, Vytautas Mockūnas, Laimutė Tamošiūnienė, Dainius Pulauskas. J. Tamulaičio nuotr.

gojo, bet bunda.” Čia jau 
sugriebė tautiečių širdis, per 
kurias jie atidarys savo kiše
nes.

Tada finansistas nukelia
vo į Lietuvą ir, jo žodžiais 
tariant, Gedimino aikštėje 
pakartojo generolo McAr- 
tur žodžius: “Aš sugrįšiu!” 
Tik užmiršo patikslinti, kad 
McArturas sugrįžo su lėk
tuvnešiais, lankais ir milijo
nine kariuomene. Finansis
tas vargu ar buvo Gedimino 
aikštėje su savo patrijoti- 
niais pareiškimais, bet tas 
taip gerai ir dvasią kelian
čiai nuteikia už tūkstančio 
mylių gyvenančius tautie
čius. Ką pasakai Gedimino 
aikštėje, tai pasakai ... Čia 
finansistas parode gana ne
blogą žmonių psichologijos 
supratimą.

Toliau dar gražiau. Pri
trūkęs lietuvių, amerikiečių, 
nusikreipė į vokietį Šilerį. 
Esą Šileris pasakė: “Skam
bėkite linksmos dainos, nes 
laivai jau atsukti link tė
viškės židinio ...” Vajei, 
kaip gražu!!!

Ir toje finansinėje ir poe
tiškoje maišatyje pasigedau 
Maironio. Niekas neapsiei
na be Maironio. Didelis ne
apsižiūrėjimas, Tiek daug 
Maironio gerbėjų. Čia gi
nei žodžio. Prarasta gero
kas skaičius investatorių.

O kalbant apie investato- 
rius. Baigęs savo citatas iš 
poetų ir generolų, nurodo 
labai amerikietiškai skam
bančios firmos adresą. Fi
nansistas čia prašovė. Va, 
jeigu dėl patriotizmo - tai 
pinigų maišą turintieji tau
tiečiai bent kiek pradarys 
maišo raiščius. Bet jeigu 
vardas amerikietiškas, tai jie 
dar pagalvos. Ir taip ilgai 
galvos, kad viskas gali pasi
keisti. Gali mėnulis biesas 
žino kur nuskristi! Gal že
mė pradės atgal suktis? Čia 
būtų blogai. Galvos susi

suktų.
Kad dar geriau amerikie

tiškus lietuvius piniguočius 
įtikinti, sako esą kalbėjęs su 
visa eile labai įtakingų finan 
sistų Lietuvoje (Gedimino 
aikštėje). To neužteko. Jis 
juos pasikvietė į Floridą. O 
kas jie? Finansistas kukliai 
nutyli. Bet labai iškilmingai 
pabrėžia, ka Gedimino aikš
tėje buvo sutiktas televizi
jos, reporterių, valdžios ir 
ūkio žmonių. Kas jie? Čia 
finansistas vėl labai kukliai 
nutyli.

Ir sako, kad praleido 12 
dienų planavimuose ir sutar 
čių pasirašinėjimuose. Bet 
ką jis pasirašė? Finansistas 
vėl kukliai nutyli. Ameriko - 
je kursuojantis juokas, kad 
kažkas Brooklyno tiltą par
davę. Ar nebus tik finansie- 
rius Trakų pilį nupirkęs? O 
gal net Gedimino aikštę?! 
Invcstatoriai sužinos.

O reikia pripažinti, kad 
lietuviškas finansicrius išra
do naują būdą kaip piliečius 
nuo jų pinigų atskirti. Poe
zijos citatomis Dar nei vie
nas amerikietis to nenaudo
jo! Durniai. Amerikiečiai 
paprastai žada didelius pel
nus. O lietuviško finansie- 
riaus teigimu - nežinai, ką 
tavo pinigai darys. Gal bul
vės žiedus į žemę sodins. 
Gal Kaune gambling įsteigs. 
Kaip Las Vegas? Gal beko
nus maišys su karvėm - tu
rėsim ir pieno ir lašinių! 
Gal iš Lietuvos pragręž tokį 
tunelį, kad tautiečiai į Ame
riką pėsčiom galės atkeliau
ti. O gal tiltą per Atlantą? 
O gal pagamins automobilį, 
kuris vandens įpylus važiuo
tų? Čia tai investuočiau. 
Benzinas tiek kainuoja, kad 

***
O vis dėlto. Man labai 

patinka finansisto pareiški
mas Gedimino aikštėje. 
“Aš dar sugrįšiu!” Čia tai 
mostas! Lyg pats Gedimi-

Ar jis ne Elvis Presley? Ne. Tai Žilvinas Bubelis, "Oktavos” 
dainininkas. Jis labai gerai imitavo Preslio dainavimą. Margu
čio surengtame koncerte Chicagoje. Toliau matomi gitaristai 
Gintaras Šulinskas ir Eugenijus Kanevičius.

J. Tamulaičio nuotr.

nas grįžta į Vilnių. Ir taip 
norėčiau sudainuoti patrio
tinę dainą apie Vilnių, tik 
neprisimenu visų žodžių. 
Tad kas beliko. “Žilas kal
nas sudrebės. Finansistas 
Vilnių gina iš kairės ir de
šinės.”

O vis dėlto. Pačiame ga
le turiu pasakyti gerai per
galvojęs, kad lietuviškas fi- 
nansierius visai tvarkoje. 
Jis nieko nežada. Amerikie 
čiai sako, kad gausi didelius 
dividendus, kad tavo Šerai 
išaugs į neįtikėtinas aukšty
bes. O ką lietuviškas finan
sicrius? Šiek tiek poezijos. 
O kaip tu iš tų poetų išgausi 
savo pinigėlius?

Jeigu tikėti istorija, tai rei 
kėjo ginkluotos jėgos atva
duoti laisvę. Finansistas sa
ko, kad reikia dolerių. Ir aš 
sapnuoju. Laisvės varpų ai
dams nuskambėjus, ateinu į 
banką paprašyti paskolos 
mano menkam nameliui. O 
finansierius sako:

- Netikėjai į mano fi
nansinę galybę. Kvatojai 
iš mano pastangų atkurti 
Lietuva. Eik sau. Jokios 
paskolos.

Ir aš einu iki Vytauto par 
ko. Susirandu suolelį. Pasi
kloju laikraščiais ir užsiklo
ju. Laikraščiuose mano 
straipsniai.

OPPORTUNITY FOR 
SCREW MACHINE OPERATORS 
Be able to sėt up. Brown & Sharpe 

Experienced only Blue Cross, 
Vacation & Pension Plan 

MOODY MACHINE PRODUCTS, INC. 
141 Carolina Avė. • Providence , Rl 029005 

Tel. (401) 941-5130
(40 -53)

DETROIT
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 18 d. 10:30 vai. 
lietuvių parapijų bažnyčiose 
bus atnašaujamos mišios. 
Pagrindinis Vasario 16 šven
tės minėjimas įvyks Kultūros 
Centro salėje, 25335 W. 
Nine Mile Rd. Southficld, 
Mich. Akademijoje kalbės 
dr. Algirdas Statkevičius, 
Lietuvos Laisvės Lygos atsto 
vas. Meninę programą atliks 
sol. Vida Dirgėlaitė, Manvy- 
das Šepetys, Aleksas Mitrius 
ir Žiburio lituanistinės mo
kyklos šokėjai vadovaujami 
Viktorijos Viskantienės. 
Prieš minėjimą bus renkamos 
aukos Amerikos Lietuvių Ta
rybai. Rengia Detroito Lietu
vių Organizacijų Centras.

MARCELĖ KURIENĖ 
vasario 4 d. mirė sulaukusi 
79 metus. Po atlaikytų vasa- 
rio9 d. Šv. Antano parapijos 
koplyčioje pamaldų buvo nus
kraidinta į Putnamą ir palai
dota prie savo vyro Justino, 
Dangaus Vartų kapinėse. 
Liko brolienė Liuda Petravi- 
čienė su šeima ir kiti giminės 
Lietuvoje.

PETRAS RUKŠTELĖ 
mirė vasario 3 d. sulaukęs 81 
metus. Sausio 6 d. po atlaiky 
tų pamaldų Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje palaido
tas Šv. Kapo kapinėse. Nu
liūdime liko sūnus Medartas 
ir duktė Audra ir brolis Balys 
su šeima. A. Gr.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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‘Lietuvoje...
Vitalius Zaikauskas

* VILNIAUS Arkikated
ros varpinė vasario 6 d. grą
žinta kam ir turėjo priklausy
ti. Lig šiol čia buvo Vilniaus 
ekskursijų biuro patalpos.

* KAUNO Vytauto Di
džiojo Karo muziejus kreipė
si į Lietuvos žmones, prašy
damas padėti surinkti medžią 
gą apie nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenę ir jos liki
mą. Beje, tai muziejus pa
garsėjęs prieš okupaciją su
rinktomis, o tarybiniais me
tais išvogtomis kolekcijomis. 
Dabar šie ekspo natai renka
mi Prezidentūros muziejaus 
ekspozicijai.

* VILNIAUS Tremtinių 
bendrijos ataskaitiniame - 
rinkiminiame susirinkime 
išrinkta nauja taryba. Jos 
pirmininkas - Saulius Žu
kauskas.

* SĄJŪDŽIO seimo tary
ba išreiškė nepasitikėjimą 
"Respublikos" laikraščio re
dakcija: Vitu Tomkum, Ry
čiu Taraila ir Vitu Lingiu.

* VASARIO 7 D. išėjo 
naujas kultūros ir politikos 
laikraštis ŠIAURĖS ATĖ
NAI. Jį redaguoja: ARVY
DAS JUOZAITIS, SAU
LIUS STOMA ir SAULIUS 
ŠALTENIS.

* VILNIAUS universitete 
susirinkę įvairių jaunimo or
ganizacijų (ateitininkų, jauna 
lietuvių, gediminaičių, stu
dentų, skautų) atstovai nuta
rė, kad Vasario 16-ąją - 
linksmintis nederėtų. Tegul 
tai bus rimties ir susikaupi
mo diena, o tautinės vėlia
vos - perrištos juodais kaspi
nais.

* PASKELBTAS Lietu
vos Demokratų partijos krei
pimasis į Lietuvos žmones ir 
į Lietuvos AT. Jame sako
ma, kad nereikia kurti naujo 
Lietuvos herbo, kultūros mi
nistro pavaduotojui Giedriui 
Kuprevičiui dar niekas nesu
teikė įgaliojimų keisti Lietu
vos herbą, atšaukti Lietuvos 
herbo kūrimo konkursą, o 
jam paskirtas nemažas lėšas 
perduoti labdaringai CARI
TAS organizacijai, neskatinti 
meninkų pasipelnyti šventais 
tautos reikalais. Naujo herbo 
kūrimas tai bandymas panai
kinti Nepriklausomos Lietu
vos valstybės tęstinumą.

* VILNIUJE, vasario 8 d. 
nuo LTSR Revoliucijos mu
ziejaus nuluptas pavadini
mas. Dabar čia bus Lietuvos 
atgimimo muziejus.

* KĖDAINIUOSE pami
nėtos pirmojo žuvusiojo sa
vanorio Lukšio metinės. Po 
Šv. Mišių, aplankius jo kapą 
Kėdainių miesto kapinėse, 
įvyko labdaros vakaras, ku
rio metu už kurį surinktos 
lėšos bus skirtos V. Lands
bergio - Žemkalnio sukurto 
ir žuvimo vietoje stovėjusio

paminklo atstatymui.
* VYKSTA paskutinieji 

apdailos darbai prie Nežino
mojo Kareivio kapo Kaune. 
Jis bus atidengtas už kelių 
dienų - vasario 16 dieną.

* MIRĖ poetė JANINA 
DEGUTYTĖ.

* SUKANKA 45 metai 
Vilkaviškio rajono laikraš
čiui. Ta proga surengta kon
ferencija, kuri pabandys pa
siekti šio laikraščio nepriklau - 
somybės nuo rajono partinės 
ir tarybinės valdžios. Beje 
už tokį statusą dabar kovoja 
daugelis miestų ir rajoninių 
laikraščių. Kardinolas V. 
Sladkevičius pritaria, kad 
"Kauno tiesa" taptų miesto 
savivaldybės laikraščiu.

* ZARASUOSE per
renkama susikompromitavusi 
rajono valdžia.

* TELŠIUOSE įsteigtas 
Kilnimo prizas. Jis bus įteik
tas kasmet kilniausiai rajone 
gyvenančiai šeimai.

* ŽURNALISTŲ sąjun
gos plenumas kreipėsi į Lie
tuvos AT, kad ši sustabdytų 
Respublikos nusipelniusio 
žurnalisto vardo suteikimą.

* LIETUVOS parlamen
tas priėmė Spaudos ir masi
nės komunikacijos priemo
nių įstatymą.

* IŠĖJO naujas mėne
sinis žurnalas moterims 
"Gabija".

* VASARIO 10 AR 11 
DIENĄ Klaipėdos Jūrų mu
ziejuje laukiamas 5 milijoni
nis lankytojas.

* LIETUVOS AUKŠ
ČIAUSIOJI TARYBA pri
pažino negaliojančiais 1940 
m. liepos 21 d. liaudies sei
mo rinkimus, ir jų išvadas. 
Liepos 21 dienos declaracija 
(1940) negaliojanti. Pasiūly
ta sudaryti sutartį su TSSR.

Didžiausias Vasario 16 d. 
minėjimas bus Kaune prie 
Nežinomo Kareivio Kapo, 
kur bus atidarytas jam pa
minklas. Vilniuje šventė bus 
minima prie pastato, kuriame 
buvo pasirašytas Nepriklauso 
mybės aktas ir teatre. 
Komunistų partija taip pat 
prisideda prie Vasario 16 d. 
minėjimo. Prieš keletą dienų 
Aukščiausios Tarybos prezi
diumo posėdyje buvo pas
kelbta, kad Vasario 16—toji 
yra Lietuvos TSR šventė, bet 
po gausių protestų ir diskus
ijų "TSR" buvo išbraukta.

Į Aukščiausią Lietuvos 
Tarybą bus renkamas 141 
atstovas. Jau paskelbti 500 
kandidatų, iš kurių 141 
Komunistų partijos. Opozi
cija Komunistų partijai ypač 
stipri Šiauliuose, Panevėžyje 
ir Telšiuose. KP kandidatai, 
atrodo, neturi jokių galimy
bių laimėti Klaipėdoje. Pade- kareiviai negalės balsuoti, iš
tiš skirtinga Vilniaus krašte skyrus kilusius iš Lietuvos.

A. Plėnio nuotr.Dainavos ansamblis 1990 m. su vadovais Chicagoje.

Dainava rengia 'Kai papartis žydi’
Mečys Valiukėnas

Lietuvių tautinio meno duomenis. Tą visą dalyvių 
ansamblis "Dainava" jau ku- pasikalbėjimą, aiškinimąsi 
ris laikas dirba, repetuoja (ak- darniai pravedė Mėta Gaba- 
toriai, šokėjai, choristai), besi- įienė. Dalyvavo arti 30 asme- 
rengdami muzikinio dviejų 
veiksmų veikalo premjerai - 
Kai papartis žydi. Premjera 
statoma 1990 m. kovo 25 d. 
(sekmadienį), Morton HS 
auditorijoje, Ciceroje. Jau 
esą ir autobusai išnuomoti, 
vaidinimo žiūrovams iš Mar- 
ąuettc parko, kaip ir iš Brigh- 
ton parko, nuvežti bei par
vežti...

' . . ■■ -

Malonu pastebėti, kad pas- jamas Lietuvos kaimas, gyve- 
taraisiais metais į Dainavą 
atėjo nemaža grupė entuzias
tingų ir kūrybingų jaunuolių. 
Tas ansamblio "atjaunėji- 
mas" įdiegė jam daugiau 
energijos ir ryžto. Dabartinę 
ansamblio valdybą sudaro: 
Mėta Gabalienė pirmininkė, 
Danguolė Ilginytė vicepirmi
ninkė, Kazimieras Jankaus
kas sekretorius, Juozas Vie- 
raitis iždininkas, Aldona Jan
kauskienė ir Nijolė Rūbienė 
- parengimų vadovės, Rita 
Likanderytė korespondentė ir 
Česlovas Gclažiūnas vald. na
rys.

Ansamblio meninės dalies 
sričių vadovai ("Kai papartis 
žydi" vaidinimui): Danutė 
Bindokienė skripto autorė, di - 
rigentas Darius Polikaitis, 
chormeisteris Audrius Poli
kaitis, Liucija Buivydaitė- 
Ambrosini režisierė, Rasa 
Paskočimienė šokių vadovė, 
rūbų projektai Ados Sutkuvie
nės, dekoracijos Sigito Ramo 
nio.

Sausio 31 d. "Seklyčioje" 
Dainavos ansamblio valdy
bos iniciatyva ir kvietimu va
karieniavo ir vėliau pasidali
no žiniomis apie vaidinimo 
"Kai papartis žydi" ligšiolinį 
pasirengimą bei laukiamus

nų; ansamblio valdybos na
riai, vaidinimo "Kai papartis 
žydi" vadovai, laikraštininkai 
ir liet, radio laidų vcdėjai-re- 
daktoriai.

Danutė Bindokicnė, skrip- 
to autorė, supažindino su vai
dinimo "Kai papartis žydi" tu
riniu ir puoselėjama idėja. 
Tai vyksta maždaug Aušros 
- Varpo gadynėje. Vaizduo-

nimas jame, darbai ir roman
tika. Vaidinimas neilgas, o 
tautinių šokių, kaip ir liau
dies dainų įtarpai scenos 
slinktį pagyvina, tarytum, 
sutrumpina. Liucija Buivy- 
daitė-Ambrosini režisierė 
pabrėžė, kad šiame vaidini- ■ 
me visi aktoriai-ės esą jauni, 
aistringi scenos mėgėjai, bet 
ne profesionalai! "Bus įdo
mus spektaklis"... Muzikas 
Darius Polikaitis pastebėjo, 
kad kovo 25 d. spektaklyje 
12 dainų atliks choras, 17 mu
zikantų orkestras ir abu viene - 
tai jau yra pašventę repetici
joms daug valandų. Šokių 
vadovė Rasa Paskočimienė 
atskleidė, kad šokius atliks 
Spindulio šokėjai, bet jau ne 
tie šokusieji aną metą "Užga
vėnių" pastatyme... Naujai 
sudarytoji grupė turi 11 mer
gaičių ir 11 berniukų. Tai 
būsiąs jiems didelis pasirody
mas ir jie jam gražiai ruošia
si. Dailininkas Sigitas Ramo • 
nis pasakojo, kad jau turįs de

koracijų eskyzus paruoštus. 
Projektavęs pagaminti dide
lio masto (kvadratūros) deko
racijas, bet pagavus mintį, 
kad su šiuo pastatymu Daina
va galės ir į kitas vietoves 
vykti, dekoracijos bus pareng
tos, naudoti vietoje ir gastro
lėse...

I kilusį klausimą, ar remti
nas Dainavos ansamblis, ka
da mes turime gastroliuojan
čius ok. Lietuvos ansamblių 
pasirodymus... Darius Poli- 
kaitis atsakė trumpai - remti
ni ir gastrolieriai, profesiona
lai, ir mūsiškiai, mėgėjų an
sambliai... O Danguolė Ilgi- 
nytė akcentavo, esą amerikie 
čiai retkarčiais paremia Dai
navos vaidinimus, mes, išeivi 
jos lietuviai, turime remti vi
sada...

Bronius Nainys, Pasaulio 
Lietuvio redaktorius, savo 
kalboje džiaugėsi galėjęs šia
me susitikime dalyvauti ir 
gėrėjosi "Dainavos" entuziaz
mu bei darbais. Reiškė viltį, 
kad lietuviškoji visuomenė 
rems Dainavą ir jo rengiamą 
spektaklį. Dar stipriau Daina
vos labui pasisakė ansamblio 
ilgametis globėjas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. Jis tarė, kad 
Dainava šiuo metu žydinti ir 
ją mūsų visuomenė rems, 
kaip rėmė praeityje. Šia pro
ga jis "pasiėmė" šio susitiki
mo vaišių sąskaitą, o jo žo
džiais tariant, "kovo 25 d. 
spektaklio bilietams spaus
dinti prašau čekutį".

ir kitur, kur gausiau rusų imi
grantų. Sovietinės armijos

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. 
PATAISYTI AR PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. 

KREIPKITĖS J 

LATVIAN ROOFING
Cleveland lelef. (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 led* užsi

kimšimo. Taip pat atliekam dailidės darbus.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Oh.
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Penkių milijonų metai
Veik visi žinome, kad ki

niečiai vadovaudamiesi sa
vais Zodiako ženklais, kiek
vieniems metams duoda skir
tingus pavadinimus. Tokiu 
būdu metams duodami šuns, 
arklio ar kitokie pavadini
mai. Mes, lietuviai, nors ir 
labai tolimi kiniečiams, taip 
pat pradėjome metams uždėti 
tam tikrą etiketę. Pernai tu
rėjome "Varpo", o šiemet 
"Lietuviško žodžio"metai.

Tad ir Lietuvių Fondas 
metė šūkį, kad šie metai turi 
būti "Penkių milijonų metai". 
Fondo taryba ir valdyba per
žvelgusi pereitų metų atliktus 
darbus ir jų rezultatus džiau
giasi, kad buvo sėkmingi me
tai. Pereiti metai, nežiūrint 
didelės gausos įvairių rengi
nių, loterijų ir aukų prašymų, 
ir Lietuvių Fondui davė gra
žų derlių. Pereitais metais 
fondo neliečiamas kapitalas 
padidėjo 324,612 dol. ir įsto
jo 177 nauji nariai. Taip pat 
buvo sėkmingas bandymas 
ribotai įvesti anglų kalbą. 
Mūsų antroji ir trečioji karta, 
mums patinka ar ne, namuo
se jau vartoja anglų kalbą. 
Tad bandymas išsiuntinėti 
dvikalbius laiškus, jau mato
si, kad davė rezultatus. Nau
jų narių sąrašuose jau matosi 
ir nelietuviškai skambančios 
pavardės. Tai gal trečiosios 
kartos ar mišrių šeimų žmo
nės, kurie ateina į lietuviškus 
dirvonus.

Šiandien lietuviai jau nebė 
ra nežinoma "minority", bet 
pastoviai linksniuojamas žo
dis. Jau yra garbė būti lietu
viu. Gorbačiovas atvažiavo į 
Lietuvą gelbėti savo "peres- 
troiką". Apie tai rašė viso pa - 
šaulio didžioji spauda, mirgė 
jo televizijos ekranuose. Rci - 
kia manyti, kad įvykiai Lie
tuvoje, atsilieps ir į išeivijos 
jaunąją kartą, ir jaunuosius 
profesionalus. Tikimasi, kad 

LOS ANGELES TAUTINIŲ NAMŲ 
PRANEŠIMAS

Skautų Būklo Reikalu.

Tautinių Namų Valdyba, persvarsčiusi patalpų klau
simą, nusprendė:

1. Patalpa, turinti 1300 kv. pėdų, ir susidedanti 
iš dviejų kambarių posėdžiam ir salės susirinkimams 
(ši patalpa išnuomojama už $1,300.00 mėnesiui) yra 
leidžiama naudotis skautams ir visoms lietuvių orga
nizacijoms veltui, nuo 1990 metų sausio 1 dienos.

2. Kiekviena organizacija, naudojanti šias patal
pas, bus atsakinga už tvarkos bei švaros palaikymą.

3. Patalpų priežiūra pavedama Lietuvių Skautų 
Rajono Vadovybei, kuri bus tiesioginiai atskominga 
Tautinių Namų Valdybai už patalpų tvarką bei šva
rą. Visais reikalais kreipkitės į Skautų Rajono vadovą 
Rimtautą Dabšį, tel. (213) 665-4303.

4. Tikimės, kad visos organizacijos, naudojan
čios šias patalpas, pilnai įvertins suteiktas privilegijas 
ir prisidės prie bendro darbo, palaikant švarą ir tvar
ką.

Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų Valdyba

ir jie stipriau įsijungs į savo 
tėvų pradėtus darbus.

Tenka girdėti ir įvairių nu • 
siskundimų, ir fondo darbuo
tojams tai nėra malonu girdė
ti. Visiems savi marškiniai 
yra artimesni, tad paramos 
negavę yra nepatenkinti ir 
garsiai aimanuoja. O ratas, 
kuris girgžda yra toli girdi
mas. Tačiau, ką turi daryti 
pelno skirstymo komisija, 
kai prašymų yra keturgubai 
didesnei sumai - negu gali
ma paskirti. Čia ir Saliamo
nas visoje savo garbėje, gal 
nieko geresnio nesugebėtų. 
Vienintelė išeitis, tai sparčiau 
didinti fondą. Tad ir yra pasi
ryžta, šiemet užbaigti penktą 
milijoną. Ne tik pasiryžta, 
bet ir nusistatyta tai įvykdyti.

Jau yra numatoma, kad 
įvykdžius užsibrėžtą tikslą, tą 
įvykį reikėtų tinkamai atžy
mėti. Geriausias būdas, atro
do, būtų išleidimas Fondo lei 
dinio. Tai būtų išliekantis pa 
minklas tiems, kurie fondą 
steigė, didino ir jį augino. 
Paminklas visoms darbščio
sioms bitelėms, kurios į ben
drą avilį medų nešė.

Dabar, kai tauta keliasi iš 
letargo miego, reikės ir jai pa
dėti. Reikės jau žymiai dides
nių fondų. Per vieną naktį jų 
neišauginsim, tad reikia jau 
dabar į bendrą darbą stoti. 
Nei vienas neturėtų likti nuo
šalėje, ar tik patarimus duoti. 
Visuose didesniuose lietuvių 
telkiniuose, turėtų būti Lietu
vių Fondas atstovaujamas. 
Tik bendromis pastangomis 
galime didelį vežimą vežti.

. Visi savo testamentuose 
turėtų ir fondo neužmiršti. 
Labai keistai atrodo, kai mir
ties pranešimuose draugai ir 
pažįstami yra kviečiami į pas - 
kutinį patarnavimą. Tačiau 
nenurodoma organizacijos, 
draugijos ar fondas, kuriam 
velionis priklausė. Reiškia

Lietuviai, latviai ir estai demonstravo prie sovietų ambasados Washingtone 1990 m. suasio 11 d., 
tuo pačiu laiku kai vyko demonstracijos Lietuvoje dėl M. Gorbačiovo apsilankymo. Iš kairės: O. 
Adomaitienė, A. Pakštienė, R. Bailey, A. Banionytė. R. čikoto nuotr.

Darbo konferencija mokytojams
Darbo konferencija prieš

mokyklinio ir pradžios mo
kyklų mokytojams, organi
zuota švietimo tarybos, įvy
ko sausio mėn. 21 dieną Jau
nimo Centre.

Konferenciją atidarė Švie
timo tarybos pirmininkė Re
gina Kučienė iškeldama rei
kalą mokytojams taikytis 
prie besikeičiančių sąlygų, 
kuriose dabartiniai vaikai au
ga. Žodžius kaip "žagrė" ar 
panašiai iš vadovėlių perkelti 
į muziejus ar surasti būdą kur 
palyginimo būdu su dabar 
naudojamomis mašinomis 
pristatyti ir anksčiau naudo
tus padargus.

Ant ilgo konferencijos sta
lo išstatyti paskutinių metų 
Švietimo tarybos leidiniai, jų 
tarpe ir jaunųjų autorių V. 
Brazaitytės ir R. Polikaitytės 
paruoštos knygelės. Jos perė
jusios lituanistines mokyklas 
gal lengviau įsigyvena į da
bartinių vaikų poreikius. Bra
zaitytės knyga trečiam sky- 

tik savimi tesirūpino ir savais 
reikalais tegyveno, tad iš kur 
draugai galėtų rastis?

Tenka stebėtis, kad yra 
daug "žinomų" žmonių, kurie 
dar fondui nepriklauso. Aš 
dažnokai fondo leidinį pavar
tau. Jeigu ten nepavyksta 
rasti, tai tenka fondo sąrašus 
vartyti. Yra keista, bet, deja, 
taip pasitaiko,'kad yra akade
mikų ir profesionalu paramos 
įvairiems projektams prašan
čių, tačiau jų fondo sąrašuose 
nesurasime. O taip neturėtų 
būti! Tad šiais "Penkių mili
jonų metais", kiekvienas 
fondo narys galėtų pasisteng
ti, kad jo šeimos nariai ar arti 
mieji, irgi į fondo darbus įsi
jungtų. Tik bendromis jėgo
mis galėsime didesnius dar
bus atlikti. Tad nei vienas ne 
turėtų nuošalėje stovėti, bet į 
bendrą darbą jungtis!

Juozas Žygas 

riui jau šiais mokslo metais 
naudojama kaikuriose mo
kyklose su dideliu pasiseki
mu.

R. Kučienė pabrėžė, kad 
visų mokyklų vedėjai yra ga
vę Švietimo tarybos išleistų 
leidinių sąrašus, todėl ragina 
mokytojus su jais susipažinti.

Šios konferencijos pirmą 
paskaitininkų dr. Dalią Kati- 
liūtę-Boydstun pristatė Dana 
Dirvonienė, Lemont Montc- 
ssori mokyklos "Žiburėlis" 
vedėja. Dr. D. Boydstun dės - 
to psichologiją St. Xavicr ko
legijoje, šeštajam mokslo ir 
kūrybos simpoziume buvo at- 
sakominga už humanitarinių 
ir socialinių mokslų progra
mos organizavimą, yra išrink - 
ta į pirmąją Kauno U-to tary
bą. Dr. D. Boydstun eilę me
tų dirba su ateitininkų jauni
mu, šį pavasarį vienam se
mestrui išvyksta į Lietuvą 
Vilniaus U-te dėstyti psicho
logiją.

Dr. D. Boydstun paskaitos 
tema "Motyvacija". Žodis 
motyvacija Lietuvių enciklo
pedijoje apibrėžtas kaip moty
vų grupė, apsprendžianti arba 
pateisinanti kurį veiksmą.

Vaikai dar labai jauni jau 
yra pajėgūs apsispręsti ar jie 
nori ar ne. Priežastys, dėl ku
rių vaikai ir suaugę apsispren
džia vienaip ar kitaip, anot 
dr. D. Boydstun, galima su
skirstyti į kelias grupes.

Elgesiai, kurie savyje turi 
įprotį yra lengviausi ir papras - 
čiausi. Tokie elgesiai nerei
kalauja ypatingos motyvaci
jos, todėl labai svabu nuo jau 
nų dienų ugdyti gerus įpro
čius.

Kita motyvacijos grupė su
rišta su malonumu, patenkini
mu fizinių, psichinių porei
kių. Kaip: malonu susitikti 
su draugais, skanu pavalgyti, 
dvasiniai atsigaunama išklau
sius geros muzikos ir pan.

Elgesiai su tam tikra sąvi- 
mone savyje būtų kita moty

vacijos grupė. Pav. esu mo
teris, tas faktas motyvuoja 
tam tikram elgesiui, motina, 
katalikė, mokytoja.

Ilgalaikė nauda-dabar 
siekti mokslo, kad ateitis bū
tų geresnė. Tokie elgesiai ne 
visada gali būti malonūs da
bar, bet šiuo tarpu turiu elgtis 
taip, kad ateitis būtų užtikrin
ta.

Socialinis, ideologinis, sa
vigarbos jausmai taip pat vai
dina didelę reikšmę motyva
cijoje.

Labai didelę reikšmę jau
nimo ir vaikų.motyvacijai 
tam tikriems elgesiams vaidi
na suaugusio motyvacija: Tė
vų, mokytojų,

Pav. mokytojas lituanisti
nėje mokykloje: kodėl jis - ji 
ten dirba - koks jų tikslas? 
Ar dirba todėl, kad jaučia pa
reigą kaip mokytojas, ar tik
rai nori padėti lietuviukui iš
mokti gimtosios kalbos, ar 
jis-ji laiminga, ar mėgsta 
dėstomą dalyką, klasę ir pan. 
Nuo mokytojo nusistatymų 
šiais klausimais dalinai pri
klauso ir jo klasės vaikų atsi- 
nešimas į lituanistinę mokyk
lą.

Savigarbos ir pagarbos ele 
mentai visur ir visada vaidina 
didelį vaidmenį motyvacijo
je. Vaikas gerbtinas kaip 
žmogus, nesitikėtina pagar
bos klasėje iš vaikų, ar suau
gusių, jei jie jaučiasi nuolat 
žeminami, jų nuomone nesis
kaitoma.

Antra šios konferencijos 
paskaita Nijolės Gierštikie- 
nės, pavadinta "Grafinė Re
prezentacija". N. Gierštikic- 
nė dirba amerikiečių mokyk
loje ir šią studiją ruošė "mas- 
ter's degree" gauti, ji buvo 
paruošta anglų kalboje vyres
niems vaikams, bet tuo laiku 
ji dirbo lituanistinėje mokyk
loje ir norėjo savo darbą iš
bandyti su antro skyriaus mo
kiniais Donelaičio mokyklo
je. Tam tikslui supaprastino 
savo studiją išvertė į lietuvių 
kalbą ir sėkmingai išbandė su

(Nukelta į 13 psl.)
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Mirė Albinas Stiklakis
Albinas Stiklakis taurus 

lietuvis, Suvalkijos sūnus. 
Gimęs ir augęs Gudelių vis. 
Marijampolės aps. Vaiko am
žiuje neteko motinos. Lankė 
ir baigė Marijampolės Rygiš
kių Jono gimnaziją. 1934 m. 
įstojo į VD universitetą, Tei
sių fakulteto ekonomijos sky
rių. Tuo pat metu jis įstojo į 
Lietuvių Studentų Tautinin
kų Korporaciją Neo-Lithua
nia ir išliko jos gretose iki sa
vo mirties.

Po metų studijas nutraukė, 
eidamas atlikti karinę prievo
lę. Jis ją atliko 9 pėst. L.K. 
Vytenio pulke, Marijampolė
je ir į atsargą išėjo j. puskari- 
ninko laipsniu. Grįžo į Kau
ną ir tęsė studijas, o pragyve
nimą pelnėsi, dirbdamas Švie
timo Ministerijos žinyboje. 
1940 m. Švietimo Komisaro 
iš darbo atleistas, Albinas 
susirado prieglobstį pas prof.
P. Galaunę, Kultūros muzie
juje ar kito vardo įstaigoje, 
Kaune. Vokietijos okupaci
jos metais jis dirbo Vidaus 
Reikalų valdyboje, provinci
joje, Alytuje irkt. 1944 pasi
traukė į Vokietiją.

GRINDERS
GARDNER 
DOUBLE 

DISK 
GRINDER 
OPERATOR 
Apply in person 

UNIVERSAL GRINDING 
1234 W. 78th 

Cleveland, OH 44102 
P-»

C O O K
Merrill has openings for AM & PM Cooks 
with exp. Merrill Lynch Conference 
Center. Good Salary & benefits. Call 
Personel (609) 282-2676
(3-5)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES & LPN's

To work & live In a 6mall congenlal community. 
Colin Anderson Center has immediate open- 
nings for registered nurses & LPn’s for all shifts. 
Apply. call or wrlte to:

Ghialaine Douglaa
Colin Anderson Center. P.O. Box 106 

St. Marys . W. Virginia 26170 
304-684-2441 EOE

(3-a)

Vilniaus Ansamblis baigęs koncertą sausio 27 d. New Britain, CT. Ansamblio nariai, iš k.: Anta
nas Smolskus, vadovas, Arūnas Malikėnas, Jolanta Ciurilaitė, Lina Naikelienė ir Antanas Valuckas. 

A. Dziko nuotr.

Albinas Stiklakis (1913-1990)

Vokietijoje Albinas prade 
jo, kaip kili tremtiniai, aus- 
lacndcrio dienas. Karui pasi
baigus įstojo į Pabaltijo Uni
versitetą, Pinneberg, gilinti 
studijas. Atsikėlęs į JAV, ap
sigyveno Marąuette parke, 
Chicagoje. Dirbo nekvalifi
kuotu darbininku. Darniai 
reiškėsi Chicagoje įsikūrusia - 
me Lietuvių tautiniame aka
deminiame sambūryje, kaip 
ir išeivijos Laisvės Kovotojų 
Sąjungos veikloje. Ncolitua- 
nams pradėjus organizuotą 
veiklą išeivijoje, Albinas bu
vo aktyvus jų darbuose.

Pastaruosius kelis metus
Albinas gyveno Harrisville, 
Wisconsin. Ten jis pasistaty
dino namuką ant ežero kran
to ir ramiai leido dienas, ne
mažai laiko skirdamas žvejo
jimui. Pereitų metų pabaigo
je pasireiškė jo sveikatos pa
blogėjimas. Gruodžio mėne
sį du kartus buvo tiriamas, 
ligoninėje. Šių metų sausio
17 d. nuvežtas į ligoninę, Por 
tage, WI, ten ir mirė, sausio
18 d.. Jo palaikai buvo pašar
voti Westfield, o sausio 22 d. 
religinėmis apeigomis palai
doti tos vietovės kapinėse. 
Kapuose su Velioniu Korp! 
Neo-Lithuania ir Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos 
vardu atsisveikino dr. Tadas 
Palionis, Velionio draugų var 
du Dr. Janevičius ir kt.

(tpirmv)

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• VASARIO 18, Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės minė 
jimas. Rengia ALT ir LB.

• VASARIO 24, Pilėnų 
Tunto tradicinis 'Blynų Balius' 
Lietuvių Namuose.

• VASARIO 25, Lietuvių 
Namų ir klubo narių metinis su
sirinkimas

• KOVO 4, "Taupos" kre
dito kooperatyvo narių metinis 
susirinkimas

• KOVO 18, Kaziuko Mu
gė

• BALANDŽIO 21 D. Gran
dinėlės parengimas Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje.

• BALANDŽIO 22, 12 vai. 
Šv. Jurgio parapijos Atvelykio 
Stalas. Visi kviečiami.

• BIRŽELIO 10, Birželio 
minėjimas. Ruošia Pabaltiečių 
komitetas.

• LIEPOS 15, Žalgirio šau
lių kuopos gegužinė prie ežero, 
17815 Canterbury Rd.

• LIEPOS 29, LKVS Ra
movės gegužinė prie ežero, 
17815 Canterbury Rd.

• RUGSĖJO 29, Pabaltie
čių vakaras. Ruošia Pabaltiečių 
komitetas.

• SPALIO 6-7, Dirvos 75 
metų sukakties minėjimas.

• LAPKRIČIO 11, 11:30 v. 
Šv. Jurgio parapijos salėje tradi
cinis Šv. Jurgio parapijos Mini- 
fcstivalis.

• GRUODŽIO 24, 9:30 vai. 
bendros Kūčios Šv. Jurgio para
pijos salėje.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Darbo 
konferencija...

(Atkelta iš 12 psl.) 
savo studentais. Tema "Ryk
liai". Tikslas - konkrečiais 
vaikų darbais juos supažin
dinti su pagrindiniais kon- 
ccptais apie ryklius. Rykliai: 
yra žuvys, gyvena vandeny
nuose, yra didžiausios žuvys 
pasaulyje, visi turi dantis, ką 
jie ėda. Šitas paruošimas, su 
pažindinimas su naujais žo
džiais ir konceptais labai pa
lengvino teksto skaitymą 
apie ryklius.

Sunku susidaryti vaizdą 
nedalyvavus konferencijoj ir

Pilėnų Tunto Skautų Tėvų Komitetas 
maloniai kviečia visus į tradicinį

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ
1990 m. vasario 24-tą dieną, šeštadienį, 7 v.v. 

Clevelando Lietuvių Namuose 
877 East 185th Street

Meninę programą atliks 
australietė sesė skautė, 

solistė VIRGINIJA BRUOŽYTĖ 
Akomponuoja 

muzikė RITA KLIORIENĖ 
Po programos šilta vakarienė su šampanu. 
Šokiams gros jaunimo orkestras VILTIS.

Pelnas skiriamas vasaros stovyklai.
Bilietai 

suaugusiems $13.00 asmeniui, jaunimui $7.00. 
Bilietus platina ir stalus rezervuoja 

s. M. Puškorienė, tel. 486-8613

LTMA “ČIURLIONIS” 
JUBILIEJUS

Čiurlionio ansamblis 
sparčiai ruošiasi 50-ties me
tų jubiliejui. Vasario 9 d. 
smulkiau apie šventės prog
ramą pranešė jubiliejaus ko
miteto pirmininkas Jurgis 
Malskis.

Jubiliejaus šventė įvyks 
gegužės 5-6 dienomis Die
vo Motinos parapijos salėse 
ir Lietuvių namuose.

Sudaryti Garbės ir Tal
kos komitetai. Pagrindinis 
jubiliejaus akademijos kalbė 
tojas bus dr. Emanuelis Jara- 
šūnas, buvęs Čiurlionictis. 
Čiurlionio ansamblio sukak
tuvinį leidinį redaguos 
Aurelija Balašaitienė.

Koncertas įvyks šeštadie
nį, gegužės 5 d. Dievo Moli- 

prieš akis neturint jos paruoš
tos medžiagos, kurią kiekvie

nas dalyvis turėjo laimę gau
ti. Jos studija nuosekliai, pla ■ 
ningai išgalvota ir patiekta. 
Panašiu principu dirbama 
Montessori mokyklose. 
Priešmokykliniame amžiuje 
vaikai dirba su paruošta me
džiaga, kuri pristatoma taip, 
kad ir sunkūs konccptai leng
vai suprantami, o pradžios 
Montessori mokyklose vaikai 
mokomi patys suplanuoti sa
vo temą ir surinkti jai reikia
mą medžiagą.

N. Gierštikicnė paruošė la
pą apie Mindaugą, o Vida 
Brazaitytė grafinį išdėstymą 
pritaikė daiktavardžiui.

Reikia lenkti galvą moky
tojoms, kaip N. Gicrštikienė 
sutikusiai pasidalinti savo 
darbu-studija su bendramin
čiais.

Ši darbo konferencija bu
vo gerai suplanuota, įdomi, 
davusi teorijos dr. D. Boy- 
dstun paskaitoje ir praktiškų 
idėjų N. Gierštikicnės stu
dijoje.

Stasė Vaišvilienė 

nos parapijos salėje. Meno 
vadovas ir dirigentas Gedi
minas Purlys talkos komite
to posėdyje pranešė, kad 
koncerto repertuarą sudarys 
Čiurlionio ansamblio 50- 
ties metų tradicijos paliki
mas, bet bus ir pora naujų 
dainų iš Lietuvos.

Sekmadienį, gegužės 6 
d., Čiurlionio ansamblis gie 
dos pamaldose Dievo Moti
nos Šventovėje. Po pamal
dų, 12 vai. parapijos salėje 
įvyks vieša jubiliejaus aka
demija. Po akademijos Čiur 
lionio ansamblis vyks į Visų 
Sielų kapines pagerbti mirų 
sį "Čiurlionio" ansamblio 
įkūrėją komp. Alf. Mikulskį 
ir kitus mirusius čiurlionie- 
čius.

Jubiliejaus banketas 
įvyks tą pačią dieną, gegu
žės 6, Lietuvių namų salėje.

Lietuvių namuose ištisą 
savaitgalį bus eksponuota 
Čiurlionio ansamblio archy
vinė paroda.

Talkos komiteto posėdis 
įvyko vasario 9 d. Lietuvių 
namusoe. (js)

• TAUPOS kredito ko
operatyvo narių metinis su
sirinkimas bus kovo 4 d., 
sekmadienį, 12 vai. Dievo 
Motinos parapijos auditori
joje.

į kooperatyvo valdybą 
kandidatuoja du nariai, ištar 
navę praėjusių metų kaden
ciją- adv. Egidijus Marcin
kevičius ir Dana Ramonie
nė.

• DR. STEPAS MATAS 
ir INŽ. ROMAS BUBLYS 
paskirti Northcrn Illinois 
universiteto egzekutyvinės 
tarybos patarėjais. Praėjusią 
savaitę jiedu dalyvavo pir
majame egzekutyvinės tary
bos posėdyje Chicagoje.

Dr. Stepas Matas yra 
LTV plieno bendrovės tarp
tautinio verslo direktorius ir 
inž. Romas Bublys - ARGO 
-TECH bendrovės vicepre
zidentas. (js)
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NAUJOJI VILTIS
Žurnalo "Naujoji viltis" 

1989 metų numeris 22, reda
guojamas redakcinės kolegi
jos: V. Abraičio, A. Budrec- 
kio ir S. Santvara ir leidžia
mas LST Korp! Neo-Lithua 
nia kartu su ALTautinc Są
junga, šią savaitę išsiunčia
mas jo nuolatiniams skaity
tojams.

Šis numeris pradedamas 
literatūrine dalimi, kurioje 
telpa: 1. Ramutės Skučaitės, 
buvusios Sibiro tremtinės, 
eilėraščiai, 2. Jurgio Jankaus 
pasakojimas: "Ne herojus, 
bet kitoks", 3. Stasio Sant
vara : "Trys sonetai" ir 
straipsnis "Operos lyrinė 
drama".

Politikos dalyje telpa 
straipsniai: 1. Dr. V. Skuo
džio "Organizuota kova už 
lietuvių išlikimą", 2. V. 
Trumpos "Mūsų istorikų die
nos ir darbai", 3. V. Abrai
čio "Prezidentas Antanas 
Smetona, Lietuvą okupavus", 
4. Dr. D. Krivicko "Teisės 
reformos kai kurie bruožai 
Sovietijoje", 5. Z. Raulinai- 
čio "Mūšis ant Baltijos ledo 
1270 m. vasario 16 dieną",
6. Dr. B. Nemicko "Ribben- 
tropo-Molotovo suokalbis",
7. J. Žygo "Kelkitės!, Kelki
tės!", 8. Dr. A. Budrcckio 
"1988 metų įvykių kronika 
okup. Lietuvoje", 9. J. Janu- 
šaičio "Kultūrinių ir visuome 
ninių įvykių kronika".

Jaunimo skyriuje rašo A. 
Gulbinienė ir V. Plioplys 
apie korporaciją Neo-Lithua 
nia.

Skyriuje pagarba įniru
siems J. Janušaičio ir M. Va
liukėno minimi visa eilė pa
garbos vertų kultūrininkų ir 
visuomenės veikėjų. Atski
rai išsamiau M. Valiukėnas 
prisimena savo brolį Antaną 
Valiukėną ir A. Mironas apie 
savo dėdę Kan. Vladą Miro
ną, buvusį nepriklausomos 
Lietuvos ministerį pirminin
ką.

Gausus ir recenzijų bei 
anotacijų skyrius.

Žurnalo redakcija ir admi
nistracija skaitytojų atsiprašo 
už pavėlauotą žurnalo išlei
dimą dėl ne nuo jų priklau
sančių techniškų kliūčių.

Norintieji žurnalą gauti 
kreipiasi į žurnalo adminis
tratorių:

O. Kremeris
1005 Sherwood Drive
La Grange Park, IL 60525 

tel: (708) 354-7374
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Matas realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119

RITA MATAS
— Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

Ingrida Bublienė savo įstaigoje.

Pokalbis su

Korp! Filiae Lithuania Kolegei

ONAI DIDŽIULYTEI - KARUŽIENEI

mirus Lietuvoje, seseriai BRONEI 
MIKLIENEI ir jos artimiesiems, gilią 
užuojautą reiškia.

Filijos: Paprockienė Birutė 
Malėnienė Stasė 
Švarienė Aleksandra 
Šukienė Valerija 
Didžiulienė Alė

Ingrida Bubliene - IB
Communication firmos prezidente

A. A.

BRIGITAI NASVYTEENEI

mirus, dukroms DALIAI ir JULIJAI, 
sūnui ALGIUI, ju šeimoms ir gimi
nėms nuoširdžią užuojautą reiškia.

Ona Naumanienė
Genovaitė ir Albinas Karsokai 
Rita ir Palmer Zavodny 
Algis ir Betty Karsokai 
Kęstutis Karcokas

‘Kultūrinis maratonas’
- Kas jus paskatino įsteig- Motinos parapijos patalpose,

ti naują firmą ir kokie tos kurios šiuo metu yra pertvar- 
firmos atliekami patamavi- komos ir pritaikomos įstaigų 
mai? reikalams. Džiaugiuos, kad

- Po dešimties metų tamy- kun. Gediminas Kijauskas
bos advertising ir public rela- 
tion darbe ir pažintys bei už- 
megsti kontaktai su įvairiom 
firmom padrąsino mane tapti 
savarankiška. Šioje srityje il 
giausiai dirbau žinomoj Cle
velando formoj Jerome H. 
Schmelzer and Associates. 
Ten turėjau atsakingas parei
gas, kaip naujų kontraktų su- 
radėja ir jų administratorė. 
Per eilę metų turėjau progos 
susipažinti su šios srities at
liekamais darbais bei šių lai
kų komerciniais reikalavi
mais. Teko vadovauti elek
troninės ir skaitomos medios 
užpirkime, suvažiavimų ir 
įvairių įmonių specifinių ren
ginių suorganizavime ir pra- 
vedime.

Kadangi mano firma taip 
pat pilnai aptarnauja įvairias 
komunikacijos sritis, todėl ir 
skelbiamės, kaip full service 
advertising and public rela- 
tions firma.

- Kur jūsų įstaiga randasi 
ir kas jos bendradarbiai?

Įstaigą atidariau Clevelan
do lietuvių centre t.y. Dievo 

S.J. šias patalpas išnuomuoja 
ir iš čia galiu patarnauti ir 
apylinkės lietuviams. Mano 
firmos viceprez. Jim Mele- 
ney, yra šios srities veteranas 
su neeiliniais gabumais, taip 
pat išdirbęs eilę metų žymio
se firmose. Tačiau specifi- 
niem darbam samdome įvai
rių sričių profesionalus. Sten 
giamės kuo daugiau pasinau
doti lietuviais profesionalais.

- Kas jūsų klijentai ir kaip 
juos surandate?

Mūsų klijentai tai įvairios 
kompanijos, institucijos, uni
versitetai bei organizacijos. 
Šiuo metu ruošiam keliom 
kompanijom brošiūras, video 
pristatymą ir specialią progra
mą vienai lėktuvų firmai bei 
lokaliniams restoranams radi 
jo reklamas.

- Kas jus sudomino dirbti 
šioje srityje?

Esu baigusi griežtuosius 
mokslus, tačiau labai mėgstu 
su žmonėm bendrauti, todėl 
dabartinė mano darbo sritis 
mane labai domina. Taip pat

Vasario 4 d. Clevelando 
lietuvių parapijos salėje įvy
kęs OKTAVOS koncertas 
atrodo apvainikavo atlikėjų 
iš Lietuvos "maršą", o gal 
greičiau "maratoną", nors, 
kaip sako senas lietuviškas 
posakis-kaip pavadinsi, taip 
nepagadinsi. Patys senbuviai 
stebėjosi sutikę vasario 4-tą 

visuomeninis darbas ir lanky
mas įvairių kursų mane taip 
pat paskatino šiam darbui. 
Ypač daug patyrimo įgijau 
būdama aktyvi visuomeninėj 
veikloj. Tik gaila, kad mes 
savo veikloje nesinaudojame 
daugelio šio krašto galimy
bių ir priemonių, kurias galė
tume panaudoti laisvinimo 
darbe. Gyvenant šiame grei
tos komunikacijos pasaulyje 
ši sritis vaidina labai didelį 
vaidmenį.

- Ar jūsų įstaiga pagal rei
kalavimą aptarnaus ir kituose 
miestuose?

Šiuo metu aptamaujam kli- 
jentą New Yorke ir Chicago
je. Ypatingai kviečiame lietu 
vius biznierius pasinaudoti 
mūsų patarnavimais. Tiki
mės artimoj ateityje aptamau 
ti ir Lietuvos prekybininkus. 
Jeigu kas interesuotųsi mūsų 
aptarnavimu, galite skambin
ti (216) 486-8692 arba susi
siekti per fax (216)486-8612.

(rt)

Skaitykit ir platinkit
DIRVA 

veidų, kuriuos buvo ir pamir
šę. Regis "Oktava" pagal lan - 
kytojų skaičių bus sumušus 
rekordą. Skambėjo senos ir 
naujos dainos, ir nors atrodo 
artistai šiek tiek bandė, pagal 
savo supratimą, pataikauti 
klausytojų skoniui, koncertas 
pasisekė, pasibaigęs Cleve
lando lietuvių klube, kur jau 
nebebuvo dainų ir kalbų, bet 
buvo nuoširdus paplepėji
mas.

Nuodėmė tikriausiai būtų 
komentuoti profesionalų pa
sirodymą, bet negalima nepa
girti "Oktavos" už tai, kad ji 
bene pirmoji sugebėjo išju
dinti ir jauniausią išeivijos 
(tarp savęs kalbančios angliš
kai, o su tėvais dar lietuviš
kai) dalį. Kartu, žinoma, El
vio Preslio gerbėjai buvo irgi 
nepamiršti. Liutauras Čeprac 
kas savo dainomis matyt su
žavėjo ne vieną mamą ir mo
čiutę, o choreografiniai Eri
kos Mcškauskaitės intarpai 
demonstruojantys Lietuvos 
gimnastikos galimybes ir pri
menantys gražuolių konkursą 
Vilniuje, atrodo įnešė į visą 
koncertą ne tik nuostabą, bet 
ir klaustukų dėl "Oktavos" 
žanro.

Clevelandas "Oktavai" tik 
pusiaukelis Amerikos žemy
ne. Tiesa, gana ilgas pusiau
kelis. Todėl reikia tikėtis, 
kad kiek atsikvėpusi čia "Ok
tava” ir toliau sėkmingai ža
dins, graudins ir linksmins ir 
tą lietuvišką publiką, kuri pa
budo ir keliasi Lietuvai. Ir 
palinkėti jai sėkmės.

(pv)
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• PIANISTAS ANTA
NAS SMETONA, pakvies
tas Lietuvos Tautinės Filhar 
monijos direktoriaus Gintau
to Kėvišo, kovo 2-3 dieno
mis koncertuos Vilniuje ir 
Kaune su Filharmonijos or
kestru - dirigentas Mario di 
Bonaventūra, skambins 
Bccthovcnn’o "Emperor" 
koncertą.

Po to jis duos solo kon
certus Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje, Šiauliuose ir Pane

Vladui Cyvui, bendruomenės veikėjui, vasario 4 d. buvo su
ruošta staigmena jo 75-rių metų sukakties proga. Į Clevelando 
Lietuvių namus susirinko apie 150 svečių. Nuotraukoje dukros 
Rta Kliorienė ir Vida Švarcienė su tėvu prie raguolio.

V. Bacevičiaus nuotr.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schaiidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

4F

vėžyje. Pirmas koncertas 
įvyks Kaune vasario 21d.

• ČIURLIONIO ansamb
lis š.m. rugsėjo mėn. pra
džioje išvyksta koncertų tu
rui į Lietuvą. Istorinėje ke
lionėje ansamblis koncer
tuos Vilnujc, Kaune ir Klai
pėdoje. Giedos komp. Al
fonso Mikulskio "Mišias už 
kenčiančią Lietuvą" Vil
niaus katedroje ir Klaipėdos 
lietuvių šventovėje, kuri ne
seniai buvo restauruota ir 
grąžinta tikintiesiems.

Čiurlionio ansamblis susi 
kūrė 1940 m. sausio 15 d. 
Vilniuje ir, švęsdamas 50 
metų jubiliejų, grįžta Lietu
vos sostinę, į savo gimtąjį 
miestą. (js)

VASARIO 16-osios MI
NĖJIMAS CLEVELANDE

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 72-jų metų su
kakties minėjimas įvyks sek
madienį, vasario mėn. 18 d. 
sekančia tvarka:

10 vai. - Šv. Mišios Die-

Čiurlionio ansamblis, vadovaujamas muz. Gedimino Purlio, atliks meninę programą Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minėjime vasario 18 d. Dievo Motinos parapijos auditorijoje.

vo Motinos parapijos bažny
čioje. Prieš Mišias, vėliavų 
pakėlimas prie paminklo žu
vusioms už Lietuvos laisvę.

10:30 vai. - Šv. Mišios 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčio 
je-

4 vai. - Iškilmingas minė
jimas Dievo Molinos parapi
jos salėje, 18022 Ncff Road.

Kalbas pasakys: Lietuvos 
partizanas POVILAS PE- 
ČIULAITIS ir tarptautinės 
teisės advokatas WILLIAM
J. H. HOUGH III iš Ncw 
Yorko, autorius plataus veika 
lo apie Pabaltijo Valstybių 
okupacijos neteisėtumą.

Koncertinę dalį atliks 
ČIURLIONIO ANSAM
BLIS vadovaujamas Lietu
vos Konservatorijos Klaipė
dos fa kultetų profesoriaus 
GEDIMINO PURLIO.

Clevelando visuomenė 
prašoma gausiai dalyvauti.

Rengia ALT Skyrius ir 
LB Apylinkė.

• STASYS LOZORAI
TIS, Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone, priėmė The City 
Club kvietimą kalbėti City 
Club forume pirmadienį, va 
sario 19 d.

Forumas prasidės prieš
piečiais 12 vai. The City 
Club restorane, 850 Euclid 
Avė., 2-me aukšte.

Po priešpiečių Lietuvos 
atstovo kalba, klausimai ir 
atsakymai. The City Club 
forumas bus rekorduojamas 
ir vėliau transliuojamas per 
140 radijo stočių.

Lietuviai kviečiami daly
vauti Forumo priešpiečiuo
se. Kaina $15.50 asmeniui. 
Reikalingos rezervacijos - 
galite pageidauti ‘su lietu
vių grupe’. - tel. 621-0082.

Daugiau info. apie atsto
vo viešnagę Clevleandc gali 
te sužinoti pas Paulių Alšė- 
ną. _ (js)

• LIETUVIŲ SODYBA 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę minės penkiadienį, 
vasario 16.

Sodybos gyventojai ren
gia priešpiečius, kuriuose 
kalbės dr. Antanas Butkus.

(js)
• ŠV. KAZIMIERO litua

nistinės mokyklos mokiniai 

Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį prisimins įsccnizuo- 
dami demonstraciją Vingio 
parke. Mokiniai atvyks į 
Dievo Motinos parapijos sa
lę su trispalvėmis, šūkiais, 
dainuos žygio dainas, pasa
kys kalbą. Užbaigdami su
giedos Lietuvos himną.

Nepriklausomybės šven
tę Šv. Kazimiero mokykla 
švęs šeštadienį, vasario 17 
d., 11 vai. Dievo Motinos 
parapijos salėje. (jsO

• LIETUVIŲ KULTŪ
RINIO DARŽELIO d-jos 
Valdyba, sulaukusi kuklaus 
pelno iš tautinės muzikos an 
samblio "Vilnius" koncerto, 
ir gavusi šiek tiek paramos 
iš Kultūrinių darželių federa 
cijos, nutarė toliau vykdyti 

A. A.

ANTANUI JUCĖNUI

mirus, mielai BRONELEI JUCĖNIE- 
NEI, dukroms ir sūnui su šeimomis, 
reiškiame gilią, užuojautą.

Liuda ir Vincas Apaniai

Mielai

BRIGITAI NASVYTIENEI

mirus, jos dukroms ir sūnui bei 
visiems artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Eugenija ir Vytautas 
Meškauskai

A. A.

ANTANINAI JANULAITIENEI

mirus, Jos vyrui PRANUI ir sūnums 
su šeimomis, nuoširdžią užuojautą 
reiškiame.

Aldona ir Jonas Rasteniai

lietuvių darželio atnaujini
mo darbus.

Valdyba paprašė skulp
torių Ramojų Mazoliauską 
padaryti dr. Jono Basanavi
čiaus biustą ir atidarymo iš 
kilmės įvyks liepos 22 die
ną. Po iškilmių, tą pačią diė 
ną, Gwinn sodyboje rengia
mas pobūvis ir gegužinė.

Lietuvių kultūrinio darže 
lio d-ja taip pat nutarė tapti 
garsaus The Cleveland Gar- 
den Center ir Clevelando 
kultūrinių darželių federaci
jos nare. (js)

* EDMUNDAS IR JAD
VYGA ČAPAI, Pompano 
Beach, Fl., atnaujindami Dir
vos prenumeratą, atsiuntė 
auką 50 dol. Ačiū.



DIRVA
* DR. LEONO IR IRE

NOS KRIAUČELIŪNŲ ad
resas yra sekantis: 13400 
Parker Road, Lemont, IL 
60439. Tel. (708) 301- 
8183.

* DR. BR. APSHAGA, 
Thompson, Ct., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
atsiuntė auką 25 dol. Ačiū.

* EUGENIJA IR BRO
NIUS BLINSTRUBAI, Oak 
Lawn, III., atnaujindami 
Dirvos prenumeratą, atsiuntė 
auką 25 dol. Ačiū.

* "BERŽELIS", Hartfor

ALOYZUI SIRUSUI

mirus, jo žmonai GRAŽUTEI bei 
visiems artimiesiems gilią užuojautą 
reiškiame.

Eugenija ir Vytautas 
Meškauskai

Birutė Sidzikauskienė

Mielai mamytei

A. A.

BRIGITAI NASVYTTENEI 

mirus, dukroms DALYTEI ir 
JULIJAI, sūnui ALGIRDUI, JR. 
nuoširsžią užuojautą reiškia.

Stasė ir Jonas 
Kazlauskai

Brangiam Bičiuliui,

Dipl. inžinieriui BRONIUI GALINIUI 

mirus, žmonai IRENAI, dukrom 
GIEDREI ir JŪRAI, bei jų šeimom, 
giminėm, o taip pat Bostono ALIAS 
skyriaus nariam reiškiame gilią ir 
nuoširdžią užuojautą.

Alė ir Stasys Santvarai

Iškeliavus Amžinybėn

A. A.

ARŪNUI MAŽEIKAI

nuoširdžiai užjaučiame Jo tėvus 
ANICETĄ ir JURGĮ bei sesutę SIGU
TĘ ir drauge liūdime

Janina ir Mečys 
Rumbaičiai 

Daytona, FL.

do tautinių šokių grupė, per 
Dalią Dzikienę atsiuntė Dir
vai auką 25 dol. Ačiū.

* PETRAS PETRUŠAI- 
TIS, Rasine, Wisc., atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
atsiuntė auką 25 dol. Ačiū.

* DR. ANTANAS BUT
KUS, Shaker Hts, Oh„ atnau
jindamas Dirvos prenumera
tą, atsiuntė auką 25 dol. 
Ačiū.

* PETRAS ŽOLYNAS, 
Chicago, III., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, atsiuntė 
auką 25 dol. Ačiū.

* VYR. SKAUČIŲ ŽIDI-

Dirvos reikalais jvykusio pasitarimo Clevelande, š.m. vasario 11 d..dalyviai. Iš kairės: Vilties 
draugijos vykd. vicepirm. dr. Vladas Bložė, Naujosios Vilties red. Vytautas Abraitis, Vilties d-jos pirm, 
inž. Vaclovas Mažeika, Vilties d-jos sekr. Vladas Blinstrubas, Dirvos ko-red. Stefa Gedgaudienė, 
ALT Sąjungos pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas, Dirvos red. Vytautas Gedgaudas ir Tautinio Sąjūdžio 
pirm. inž. Eugenijus Bartkus. Žemiau spausdinama pasitarimo dalyvių pareiškimas.

NYS, Clevelande Dirvai pa
remti atsiuntė 50 dol. Ačiū.

* ŠARŪNAS LAZDINIS, 
EPO, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, atsiuntė auką 
75 dol. Ačiū.

* JONAS IR ANELĖ 
GUMBELEVIČIAI, Wins- 
ton, Or., atnaujindami Dirvos 
prenumeratą oro paštu, at
siuntė auką 50 dol. Ačiū.

* VINCAS JUODVAL
KIS IR JONAS PETRONIS, 
atnaujindami Dirvos prenu
meratą oro paštu, atsiuntė 
auką 50 dol. Ačiū.

* ALGIS IR LAIMA 
JURKŪNAI, La Grange, III., 
atnaujindami Dirvos prenu
meratą, atsiuntė auką 25 dol. 
Ačiū.

* JUOZAS TAORAS, St. 
Petersburg, Fl., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
atsiuntė auką 20 dol. Ačiū.

* A. DAUNYS, St. Peters 
burg, Fl., atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, atsiuntė 
auką 25 dol. Ačiū.

* VYTAUTAS IR IRE
NA ALANTAI, Rcdford, 
Mi., Dirvai paremti atsiuntė 
25 dol. Ačiū.

* ANTANAS IR MARY 
VANAGAI, Azle, Tx„ atnau
jindami Dirvos prenumeratą, 
atsiuntė auką 25 dol. Ačiū.

* "SŪKURIO" koncerto 
Clevelande rengėjai, per D. 
Čipkicnų, Dirvai atsiuntė au
ką 20 dol. Ačiū.

( PARAMA DIRVAI |
Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo
•
Hartfordo Taut. Šokių grupė 

“Berželis”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
J. Ališauskas, B erwyn. . . . . . . . . . . . .  5.00
L. Beleckis, Ravena. . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
P, Pečenkis, Elizabeth . . . . . . . . . . .  10.00
P. Petrušaitis, Racine. . . . . . . . . . . . . 25.00
A. Konce, Woodhaven . . . . . . . .  10.00
L. Raslavičius, Eik Grove. . . . . . 5.00
V. Jankus, Delran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
R. Jurkūnienė, Lomita. . . . . . . . . .  10.00
Dr. A. Butkus, Shaker Hts., .. 25.00 
E. Likanderis, Chicago . . . . . . . . .  15.00
P. Pagojus, Detroit. . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
Br. Kovas, Norwood. . . . . . . . . . . . . . . 5.00

PAREIŠKIMAS
Š.m. vasario 11d. Cleveland, Ohio, įvyko pasitari

mas "Dirvos" reikalais. Pasitarime dalyvavo Tautinės 
Sąjungos pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas, "Vilties" 
draugijos pirm. Vaclovas Mažeika, vicepirm. dr. Vladas 
Bložė ir sekr. Vladas Blinstrubas, "Naujosios Vilties" 
redaktorius Vytautas Abraitis, Tautinio Sąjūdžio pirm. 
Eugenijus Bartkus, "Dirvos" redaktorius Vytautas 
Gedgaudas ir ko-redaktorė Stefa Gedgaudienė.

Kaip žinome, šiais metais "Dirva" švenčia 75 metų 
deimantini jubiliejų. Žinant mūsų spaudos išeivijoje 
sąlygas, kada neturime specialių fondų ir tik dėka pa
sišventusių redaktorių, bendradarbių, skaitytojų ir rė
mėjų "Dirva" galėjo sulaukti tokios gražios sukakties, 
ši sukaktis darosi dar reikšmingesnė ir prasmingesnė.

Šios sukakties proga vedamas ir piniginis vajus, 
kad užtikrinti "Dirvai" šviesesni rytojų.

Vytautas Gedgaudas jau virš 30 metų prie redakci
jos vairo. Jo redagavimo metais "Dirva" augo, stiprėjo 
Ir populiarėjo. Tapo vienu Iš geriausių savaitraščių 
Išeivijoje. Bet laikas bėga ir sąlygos keičiasi. Praėjusių 
metų rudeni Redaktorius pranešė 'Vilties" draugijai, 
kad amžius ir sveikata verčia pagalvoti apie užtarnau
tą poilsi Ir Išreiškė pageidavimą kad norėtų pasitrauk
ti iš redaktoriaus pareigų.

Apsvarsčius susidariusią situaciją, ir įvertinant 
red. Vytauto Gedgaudo darbą pastangas ir pasišventi
mą vienbalsiai kviečiant, Vytautas Gedgaudas sutiko 
ir toliau redaguoti "Dirvą", kad visi kartu galėtumėme 
atšvęsti "Dirvos" deimantini Jubiliejų ir iškilmingai už
baigti vedamą vajų.

Taip pat reiškiame gilią padėką visiems bendradar
biams, skaitytojams ir rėmėjams. Kviečiame ir toliau 
bendradarbiauti "Dirvoje", ją skaityti ir remti finansi
niai.

Visiems mūsų gili padėka.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas
Vytautas Abraitis 
Eugenijus Bartkus 
Stefa Gedgaudienė

P. Žolynas, Chicago . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
M. Bujokienė, Euclid . . . . . . . . . . . . .  5.00
Baltic Assn., Boston. . . . . . . . . . . . . .  10.00
V. Ažusienė, Lakewood . . . . . . . .  5.00
Dr. A. Koncė, St. Francisco . 25.00
J. Rumbutis, Geneva. . . . . . . . . . . . .  10.00
Dr. Br. Apshaga, Thompson 25.00 
E. Blinstrubas, Oak Lawn. . . . 25.00
K. Žcmeckas, Indianapolis .... 5.00
K. Adomavičius, Ccnterville 10.00 
V. Patalauskienė, Detroit. . . . . . . . 5.00
J. Auštra, Baltimore. . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
Ed. Capas, Pompano B. . . . . . . . . .  50.00
V.I. Alantai, Redford. . . . . . . . . . . . 25.00
A. Vanagas, Azle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
V. Paulionis, Chicago. . . . . . . . . . . 25.00
A. Jurkūnas, La Grange . . . . . . .  25.00
J. Galinis, Lemont. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
J. Saulėnas, Providence . . . . . . .  10.00
S. Berkiel, Antioch . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00
J. Taoras, St. P’burg. . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
A. Daunys, St. P’burg . . . . . . . . . . . . 25.00
Sūkurio koncerto rengėjų

komitetas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
Dr. V. Bložė, S. Pasadcna .... 25.00
K. Šidlauskas, St. P’burg ..... 10.00
S. Iganatavičius, Cleveland ... 5.00 
V. Katinas, Richmond Hill ... 10.00 
Br. Dirmantienė, Chicago ... 10.00 
P. Gaubys, Sunland. . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Š. Lazdinis, EPO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.00

Vaclovas Mažeika 
Dr. Vladas Bložė 
Vladas Blinstrubas
Vytautas Gedgaudas

J. Gumbelevičius, Winston .. 50.00 
V. Juodvalkis ir

J. Petronis, Los Angeles ... 50.00 
Clevelando Vyr. Skaučių

Židinys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.00
P. Varkala, Anglija. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

* TAUTVIRTAS GIED
RYS, Vytauto D. Universi
teto absolventas, 233030 
Kaunas, 25-čio 112-47, 
Lithuania, kuriam Pasaulio 
Lietuvių kultūros, mokslo ir 
švietimo centras pavedė lei
džiamam veikalui rinkti ži
nias apie baigusius Vytauto 
D. Universitetą Kaune, kreip 
damasis į visus šio universite • 
to absolventus, prašo praneš
ti jam savo adresą, kad galė
tų išsiųst klausimų lapą.
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