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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŽAIBO GREITUMU
Keičiasi padėtis Centro Europoje

Vytautas Meškauskas
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Prieš 50 metų mus stebi
no Hitlerio Blitzkrieg'ai. 
Per kelias dienas krisdavo 
dešimtmečiais statytos tvir
tovės. Užėjusi taika, atro
do, padėtį užkonservavo 
šimtmečiui. Ji buvo netei
singa, todėl reikėjo laukti 
tik pusę to laiko, kad staiga 
papūstų vėjas ir parodytų, 
jog namai pastatyti ant smė
lio.

Pagal seniai nustatytą dip ■ 
lomatinės veiklos kalendo
rių, vasario 12 d. Kanados 
sostinėje Ottavoje prasidėjo 
23 kraštų konferencija NA
TO dalyvių ir Varšuvos pak
to narių - susitarti dėl sutar
ties, kuri leistų vienos pusės 
lėktuvams žvalgytis kitoje. 
Tą idėją jau 1955 m. pasiū
lė prezidentas Eisenhoweris. 
Kad viena pusė negalėtų ne - 
tikėtai užpulti kitos. Tąsyk 
atrodė, kad sovietai su tuo 
pasiūlymu niekados nesu
tiks. Po kiek laiko niekas 
jau negalėjo apsaugoti savo 
šalies nuo satelitų žvalgybos 
ir 1967 m. ji buvo įteisinta.

Tačiau satelitai stebi že
mę iš labai aukštai, kartais 
reikalingas žvilgsnis iš že
miau. Pagal numatomą su
tartį kiekvienas kraštas, pri
klausomai nuo jo didumo, 
turėtų teisę tam tikram kie
kiui įskridimų į kito terito
riją. Žinoma, įspėjant prieš 
16 vai. apie įskridimo tiks
lą. Varšuvos paktui ta sutar 
tis galėtų patikti, nes ji lei
džia tokius įskridimus į JAV 
ir Kanados teritorijas. Nie
ko panašaus nenumato kiti 
susitarimai dėl apginklavi
mo sumažinimo ir jo kon
trolės.

Tokios sutarties vertė ta
čiau dramatiškai sumažėjo 
Varšuvos pakto valstybėms 
atidarius savo sienas. Ir be 
lėktuvo pagalbos gali suži
noti, kas ten darosi. Kalen
dorius tačiau lieka kalendo
rium. Ypač dėl datos susi
tarus net 23 valstybėms.

Sienų tarp Vakarų ir Ry
tų Vokietijos atidarymas lei
do Rytų vokiečiams balsuo
ti savo kojom. Dar ir šian
dien iš Rytų Vokietijos į Va
karus iškeliauja kasdien po 
2-3 tūkstančiai darbingų 
žmonių, kas ardo visus ūki
nius planus. Tada apsižiūrė - 
ta, kad pagal visas civilizuo
tų žmonių taisykles nedora 

perpjauti kraštą pusiau, ar 
kaip kitaip. Kas gi gali prie
šintis jo susijungimui? Tie
sa, Vokietija pralaimėjo ka
rą. Sujungta ji padarė daug 
eibių savo kaimynams, to
dėl visai pateisinama ją įjun
gti į kokią nors saugumo sis 
temą (žiūr. Apžvalgą).

Ilgiems svarstymams ta
čiau jau nebuvo laiko. Pra
sidėjo skubūs vizitai. Grei
tesniam sutarimui padėjo ir 
posėdžiaujanti Ottavos kon
ferencija.

Kaip žinia, jau seniai ta
riamasi ir dėl konvcnciona- 
linių kariuomenių sumaži
nimo Centro Europoje. 
Šiems metams prasidėjus 
atrodė, kad bus sutarta Vo
kietijoje laikyti po 325,000 
karių iš JAV ir Sovietijos. 
Prezidentas Bushas pasiūlė 
sumažinti tą skaičių po 195 
tūkstančių, tačiau su sąlyga, 
kad JAV galėtų laikyti kitur 
(ne Vokietijoje) dar 30,000 
karių - didesnę jų pusę D. 
Britanijoje. Gorbačiovas 
nesutiko.

Ottavvoje Ševardnadze 
pašnibždėjo Valstybės Sek
retoriui Baker į ausį, kad 
Gorbačiovas sutinka su ame - 
rikiečių reikalavimu.

Iš tikro tai buvo smulk
mena su greitai besikeičian
čia situacija Vokietijoje. 
Sovietai iš pradžių siūlė tą 
klausimą svarstyti tik ketu
rių didžiųjų valstybių tarpe. 
Tam pritarė Prancūzija ir D. 
Britanija. JAV tačiau buvo 
pažiūros, kad žodis visų pir
ma priklauso vokiečiams.

Lietuva, tu man viena!

Valstybės d-tas pradėjo žai
bo akciją įkalbėti Londoną 
ir Paryžių sutikti, kad visų 
pirma susitarti dėl susijungi
mo turi pačios Vokietijos ir 

(Nukelta į 2 psl.)

Praėjusią savaitę Maskvo 
je susirinkus Aukščiausios 
Tarybos deputatams, Lietu
vos delegacijos atstovas pro

Le Monde

fesorius Vaidotas Antanaitis 
deputatų plenumo posėdyje 
viešai perskaitė Lietuvos de 
putatų pareiškimą ir jį asme 
niškai įteikė plenumo pirmi 
ninkui Mihailui Gorbačio
vui.

Pareiškime sakoma, kad 
Lietuva yra Sov. Sąjungos 
okupacijos auka, kad pagal 
tarptautinę teisę Lietuva yra 
nepriklausoma valstybė.

Lietuvos deputatai siūlė 
Sovietų Sąjungos Aukščiau
siajai tarybai pradėti pasitari 
mus dėl Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo, šį klausi 
mą įtraukti į plenumo sesi
jos darbotvarkę ir kad Lietu
vos respublikos deputatai 
dalyvaus tik tuose Sov. Są
jungos posėdžiuose, kurie 
neapriboja Lietuvos suve
reniteto. Mihailas Gorbačio 
vas Lietuvos deputatų prane
šimą priėmė be komentarų.

(js)
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Viena Vokietija! - Kas jos bijo, kas jos nori. - Gorbačiovo
--------- —— sąlygos išstojimui iš SSSR.------------------

Niekas nesitikėjo, kad 
Vokietija, kurios padalini
mą saugojo milžiniškos ar
mijos, netrukus vėl bus vie
na valstybė. Nors Rytų Vo
kietija šiuo metu yra valdo
ma kaip viena valstybė, Va
karų Vokietija dalosi į kele
tą nevienodo dydžio valsty
bių su gana plačiomis teisė
mis, panašiomis į JAV vals
tijų. Rytų Vokietija su 16 
milijonų gyventojų gali įsto 
ti į tą sąjungą kaip viena iš 
sąjunginių valstybių, arba 
padalinta į dvi, kaip buvo 
prieš karą: Saksonija ir Bran 
denburgas. Visa tai, žino
ma, tik smulkmenos. Šiuo 
metu pagrindinė tiesa yra to • 
kia, kad iš principo niekas 
nebeprieštarauja Vokietijos 
susijungimui.

Ligšiolinį Vokietijos pa
dalinimą saugojo dvi armi
jos, kurios ten nepriklauso: 
JAV ir Sovietijos. Teoriškai 
jos galėtų likti, nors tai ne
būtų logiška. Sovietija sa
kosi galėsianti atitraukti sa
vo kariuomenę iš savo buv. 
zonos, tačiau kartu pagei
dauja ir svetimų kariuome
nių pasitraukimo iš Vakarų 
Vokietijos. Toji, kiek gali
ma dabar spręsti, norėtų pa
likti NATO apsigynimo 
sąjungoje ir nuo 1992 m. 
dar glaudžiau įsijungti į 
Vakarų Europos ūkinę ir 
nuo to laiko politinę ben
druomenę.

Žaibo greitumu...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tik po to karo nugalėtojai 
galės tartis su vokiečiais dėl 
saugumo klausimų.

Tai buvo vadinamas "2 
plūs 4" planas, su kuriuo, 
Washingtono spaudžiami, 
sutiko ne tik pranzūzai su 
britais, bet ir sovietai, su
prasdami neturį kaip priešta
rauti. Dalyvaudami pasitari
muose jie tačiau gali paban
dyti įkalbėti Vokietiją pasi
skelbti neutralia, nes sunku 
įsivaizduoti, kad susijungu
sioje Vokietijoje liktų dar 
atskiros okupacinės zonos.

Vokiečiai siūlo tą klausi
mą spręsti taip: Vokietija 
palieka NATO sąjungoje, ta
čiau NATO kariuomenė ne
bus siunčiama į buv. sovie
tų zoną.

Gorbačiovas į susitarimą 
skelbiantį komunikatą prašė 
neįrašyti kovo 18 d. numa
tytų vokiečių rinkimų kaip 
visų pasitarimų pradžios, 
bet paminėti, kad '"dviejų 
plūs keturi” diskusijose bus 
aptarti ir 'kaimynų saugumo 
klausimai', turint galvoje 
Lenkijos sienas.

L’Express

Sovietai tačiau, už suti
kimą atitraukti savo kariuo
menę iš Rytų Vokietijos, no
rėtų visos Vokietijos neutra
lumo. Vokiečių politikai 
galvoja, kad jie galėtų pasiū
lyti tik Rytų Vokietijos pali
kimą demilitarizuota zona. 
Amerikiečiai tuo atveju lik
tų tik dabartinėje Vakarų 
Vokietijoje ir tai daugiau 
simboliškai. Kas iš viso ta
da liks iš NATO?

Atvirai kalbant, tą apsigy 
nimo sąjungą steigiant NA
TO tikslas buvo apsaugoti 
Vakarų Europą nuo sovietų 
užmačių, įteisinti ten ameri
kiečių kariuomenės buvimą 
ir prižiūrėti vokiečius (... 
"keep the Russians out, the 
Americans in and the Ger- 
mans dawn").

Pagal šitą formulę NA
TO vakariečiams ir dabar 
reikalinga, nes be JAV ir Ka ■ 
nados joje dalyvavimo Vo
kietija liks dominuojančiu 
tos sąjungos nariu. Jei Bun- 
desstaat Dcutschland taptų 
neutrali, daugumas Vakarų 
europiečių vistiek nenorėtų 
išleisti amerikiečių iš Euro
pos. Galimas daiktas, kad 
juos įsileistų net Pracūzija, 
kuri su D. Britanija vienos 
negalėtų sulaikyti sovietų 
puolimo.

Čia reiktų prisiminti, kad 
Vokietijos susijungimas pasi
darė galimas subyrėjus vad.. 
Varšuvos pakto valstybėms. 
Jos visos reikalauja iš jų ati
traukti sovietų kariuomenę, 
su kuo sovietai iš principo 
sutinka, Jos visos nori glau 
dėsnių santykių su Vakarais 

- kam sovietai irgi neprieš
tarauja. Gorbačiovas kalba 
apie vienus Europos namus.

Pagal The Economist / 
Los Angeles Times apklausi 
nėjimą, Vokietijos susijungi
mui pritaria 61% amerikie
čių, 45% prancūzų, 61% bri 
tų ir ;net 41% lenkų. Pasku
tiniųjų dauguma (61%) bet 
gi prisibijo, kad Vokietija 
galėtų pasidaryti dominuo
janti jėga Europoje. Tokia 
perspektyva mažai rūpi ame 
rikiečiams (29%), daugiau 
britams ir prancūzams (po 
50%0.

O kaip atrodo teisiškai? 
Pagal 1944 m. rugsėjo m. 
Londono protokolą trys Są 
jungininkai nutarė Vokietiją 
laikyti jos 1937 m. sienose, 
bet padalintą į tris (vėliau 
keturias) zonas. 1945 m. 
birželio mėn. sąjungininkų 
Vokietijos kontrolės taryba 
paskelbė visų keturių did. 
valstybių bendrą Berlyno 
okupaciją ir pažadėjo susi
tarti dėl Vokietijos sienų. 
1945 m. rugpiūčio mėn. 
Potsdame buvo sutarta Vo
kietijos nepadalinti, tačiau 
dalį jos į Rytus nuo Odcrio- 
Neisses upių atiduoti laiki
nai Lenkijos administracijai. 
Tuo pačiu nutarimu šiauri
nė Rytprūsių dalis perduota 
Sovietijos administracijai. 
1971 m. keturios didžiosios 
valstybės sutarė, kad Vaka
rų Berlyno sektoriai nepri
klauso Vakarų Vokietijai, 
bet bus tvarkomi atskirai.

1950 m. Rytų Vokietija 
pasirašė susitarimą su Lenki
ja, pagal kurį siena tarp 
abejų valstybių eina nuo 
Swinemuendes pagal Ode
rio ir Neisses upes iki Čekos
lovakijos sienos. Tas pat bu
vo konstatuota ir 1970 m. 
Vakarų Vokietijos-Lenkijos 
sutartyje. Pagal tų pačių me- 
tų V. Vokietijos - Sovietijos 
sutartį, susitariančios valsty
bės gerbs dabartinių visos 
Europos valstybių sienų in
tegralumą. Kartu atsisako
ma nuo pretenzijų į sienų 
pakeitimą net ateityje. Vi
sos sienos skelbiamos nepa
žeidžiamomis, įskaitant ir 
sieną tarp abejų Vokietijų.

Gorbačiovas siūlo su
šaukti antrą Helsinki konfe
renciją vis dar nepasirašytos 
taikos sutarties sudarymui. 
Joje dalyvautų visos 35 vals 
tybės, pasirašiusios Helsin
kio Baigiamąjį aktą. Karui 
baigiantis Vokietijai karą bu 
vo paskelbusios net 80 vals
tybių.

Gorbačiovas siūlo su- 
ferenciją vis dar nepasira

šytos taikos sutarties sudary
mui. Joje dalyvautų visos

■ Iš kitos pusės
Spauda - visuomeninio gyvenimo veidrodis. Su to

kia mintim žiūrint į Vilniaus RESPUBLIKĄ, Ji atrodo 
suskilusi. Kiekvienas straipsnelis, kad ir mažiausias, 
yra joje Įrėmintas. Tai nėra naujas išradimas. Vadina 
ma 'bulvarinė' spauda, jau labai senai taip laužoma. 
Mes, nors sekame Vakarų madas, dažniausia vėluoja- 
mės. Už tat pradžioje RESPUBLIKĄ laikėme 'bulvari
niu', o ATGIMIMĄ ‘rimtu’. Šiais metais tačiau ir 'rimta
sis' pradėjo visus rašinius įrėminti. Š.m. ATGIMIMO 
2-me Nr. pasirodė toks įrėmintas pareiškimas:

NEMELUOK, "RESPUBLIKA"! Š.m. sausio 6 d. 
"Respublika"paskelbė ištraukas iš TSRS liaudies 
deputatų susitikimo su M. Gorbačiovu įrašo. [ 
mano lūpas tame tekste Įdėtas toks savęs apibūdi
nimas: "Kaip nepartinis bolševikas noriu ..." Tai 
netiesa ir nesąmonė, jei ne dar kas nors, nes tokių 
sąvokų apskritai nevartoju ... Pasirašė Vytautas 
Landsbergis.
Kitame taip pat įrėmintame pareiškime deputatas 

H. Antanavičius skundžiasi ne tik jo minčių iškraipy
mu, bet ir nutylėjimu A. Čekuolio pasiūlymo sutikti M. 
Gorbačiovą Vilniuje 'taip kaip mes mokame' su gėlių 
girliandomis, giesmėmis, šaukiant ’Gorby, Gorby'.

O sausio 17 d. RESPUBLIKA pirmame psl. mažam 
lopinėlyje ant tamsesnio fono reklamuoja, kad į jos 
klausimus 2 psl. atsako LPS iniciatyvinės grupės, LKP 
CK narys Algimantas Čekuolis. Jo atsakymas iš tikro 
trumputis:

Nesinori atsakinėti l tuos klausimus, kol tokia po
litiškai 'neaiški' Jūsų vadovybė. Laikraštyje aiškus 
puolimas prieš progresyvius komunistus.
Aš nenoriu gadinti sau nuotaikos ir pats RESPUB
LIKOS neskaitau. Bet man patinka, kad po RES
PUBLIKOS rašinių daugiau žmonių skaito GIMTĄ
JĮ KRAŠTĄ.
To spaudos organo visi straipsniai irgi įrėminti. 

Gal tai privatinės nuosavybės grąžinimo pasveikini
mas? Kaip ten būtų, čia mūsų pateiktos visuomeninio 
gyvenimo veidrodžio skeveldros kalba už dar vieną reiš
kinį- nenorą būti kaip nors susietam su komunizmu. 
Tokia dabar mada. (vm)

35 valstybės, pasirašiusios 
Helsinkio Baigiamąjį aktą. 
Karui baigiantis Vokietijai 
karą buvo paskelbusios net 
80 valstybių.

Artimiausiu laiku numa
tomi beveik nuolatiniai pa
sitarimai tarp Bonnos, Wa- 
shingtono, Paryžiaus ir Mas 
kvos, kaip suderinti visų in
teresus, išplaukiančius iš Vo
kietijos susijungimo fakto. 
Sunku tikėtis bendro karo 
sąjungininkų fronto atsta
tymo, kas leidžia vokiečiam 
laviruoti. Daug kas priklau
sys nuo Sovietijos 'sveikatos 
stovio'. Kol kas Washingto- 
nas derasi su Maksva dėl 
abipusio kariuomenių Vo
kietijoje sumažinimo, ta
rytum nieko nebūtų atsitikę.

• ••
TASS pagaliau paskelbė 

kompartijos CK nutarimą 
dėl respublikų pasitraukimo 
iš SSSR. Jame sakoma, kad 
partija pakartoja Lenino 
principą leisti tautom pa
čiom apspręsti savo ateitį, 
įskaitant ir išstojimą pagal 
įstatymo numatytus nuos
tatus, kurie nėra paskelbti.

"Tuo pačiu laiku" - sa
koma ten pat, - "susilpni- 
nimas ir nutraukimas dabar 
veikiančių ryšių gali atnešti 
neigiamų pasėkų visom tau
tom, jau nekalbant apie at
skirus piliečius, kurias sun
ku numatyti. Todėl mes 
ryžtingai priešinamės sepa
ratistų šūkiams ir sąjū
džiam, kurie veda prie di
džiosios daugtautinės de
mokratinės valstybės su
griuvimo. "

KGB paskelbė, kad Stali
no laikais buvo sušaudyta 
786,000 žmonės ir įkalinti 
3,778,234.

Garsaus straipsnio apie 
Gorbačiovo reformų nepasi 
sekimą, jei neišvaikys kom
partijos, autorius 'Z' pasiro
dė esąs Kalifornijoj, Berke- 
ley universiteto rusų istori
jos profesorius Martin E. 
Malia. Jis atsisakė 'prisipa
žinti', tačiau pareiškė apgai
lestavimą, kad kai PRAV- 
DA tą straipsnį rimtai anali
zavo, amerikiečių spauda 
daugiau stengėsi atspėti tik 
autorių.

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES & LPN’s

To work & live in a small congenial community. 
Colin Anderson Center has immediate open- 
nings for registered nurses & LPn's for all shifts. 
Apply, call or write to:

Ghislaine Douglas
Colin Anderson Center, P.O. Box 106 

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

(3-22)

GRINDERS
GARDNER
DOUBLE 

DISK 
GRINDER 
OPERATOR 
Apply in person 

UNIVERSAL GRINDING 
1234 W. 78th 

Cleveland, OH 44102
G-9)

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. • Provldence, Rl 029005 

Tel. (401) 941-5130
(40 -53)
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Lietuva dėmesio centre
Lietuvos Nepriklausomy 

bės šventės minėjimo 72-jų 
metų sukaktis, kraštui dar 
vis tebesant pavergtam, šiais 
metais jau įgavo tarptautiną 
charakteristiką, nebebuvo 
vien tiktai 'vilties' ženkle. 
Demokratine banga besikei
čianti politinė padėtis Pabal
toje privertė ir laisvąjį pašau 
lį atkreipti rimtą dėmesį į 
principinės tiesos ir teisės 
neatsisakančias tautas, rea
liai pažiūrėti į esamą padėtį. 
Jau yra daug lengviau gauti
- jei ir ne pilną atsaką, tai 
tikrai bent pilną dėmesį į ke 
liamus klausimus ieškant 
atsakymo.

Tokiu pavyzdžiu gali bū 
ti vasario pradžioje Kongre
so atstovės Mary Rosc Oa- 
kar, po specialios kelionės į 
Rytų Europą, pravestas Kon 
gresinis apklausinėjimas 
dviejų dienų sesijoje Cleve
lande , sudarant sąlygas ofi
cialiam tautinių grupių atsto 
vų pasisakymams, ieškant 
konkrečių būdų, kaip išnau 
doli esančią ir besikeičian
čią padėtį ne vien politinės 
krypties skatinimui, bet ir 
užtikrinimui jos stabilumo 
ekonominio pagrindo suda
rymu.

Naujoje situacijoje yra 
nepakeičiama buvimas su
sipažinus su visomis esamo
mis ir atsirandančiomis ga
limybėmis oficialiai valstybi 
nei paramai pavergtiesiems 
kraštams įvairiose formose. 
Lygiai taip pat yra svarbu, 
kad turimos informacijos ne 
pasiliktų tiktai kelių asmenų 
ar grupės apimtyje.

Čia vėl susiduriame su 
bendro darbo ir pagrindinio 
informacijų šaltinio reikalu, 
kuris būtų virš visų asmeni
nių ar srovinių interesų, 
kuo iš tikro dar vis negali
me pasidžiaugti.

Visapusiškai pajėgi jau
nesnioji karta - minėtoje 
sesijoje labai gražiai repre
zentavusi Lietuvos reikalus,
- čia gali tikrai sužibėti ir iš 
vengti tų klaidų, kuriomis 
buvo kaltinama vyresnioji 
karta. Turėdama puikias 
sąlygas prieiti, pasiekti, 
klausti ir atsakyti, ji gali pil
nai apjungti mūsų turimus

visapusiškus išteklius ben
drame reikale. Ne tik ap
jungti, bet ir priimti vado
vavimo atsakomybę, nesiri- 
bojant vien savo pačių pajė
gumu. Išlaikymas pastovios 
ir sistematingos veiklos - ne 
ribojantis, bet įtraukiant į 
darbą visus pajėgius tau
tiečius, kaip ir draugus bei 
bičiulius - yra mūsų siekio 
sėkmės gyvybinė sąlyga.

THE NHITE HOUSJS

Offioa of tha 8teretary

For imnadiate Ralaaat February 16, 1990

LITHUANIAN INOES’ENDBNCE DAY, 1»9Q

BY m PRESIDENT OF THE UHITED 6TATJ8S OF AMERICA

• A PROCLAMATION

I
Tha birth of a natlcn i» a ttOBintoua avant that inąorlbai a 
ttaopla'a narna foravar in tha annala of hlatory, aotlvatlng an4 
inaplrlny Ūoaa who liva undet ita bannar and idealai Savanty- 
tvo yaara ago, on Fabruary 18, 1911, the people of Lithuania 
raallaad thair long-daniad draar of indepandenes. Tha free 

Rapubllo of Lithuania prospered until the tragio eventa of 
1940 — whan Soviet troopa jnvaded and ooouplad tha oountry aa 
a reault of tha infatnous Molotov^Rltbentrop Pact elgnad just 
1 year bafora,

Lithuania's atruggla for įlberty, and that of ita naighbore 
in Eltonia and Latvio, eerved aa an inapljatlon to many who aaw 
tha oollapea of eld ampirea aa a barbina*? of paaoe and fraedom 
for Europa, Latar, whan thaaa heartfalt aoplratlona wera 
oruahad oy totallterian aggrasaion, fraedon-ioving nen and vonen 
around the vorld varo rlgntfully outragad,

The ongoing Baltic dilema renalna an unraaolvaa lagacy ųt 
tha Btalln eta, Hovavar, the demeoratlo reavakening in 
Lithuania offera hope that popular aapiratione for paiitical, 
Oaononlo, and aooial juatloa vili be raallaad.

The bravo man and vornan of Lithuania baaan to pursuo just 
and nobla gosią on the lftth of Fobruary, 1918, wa roaffirin our 
support and admiration for the Lithuanian people aa ve racall 
tha olgnlfioanoa of that data today -• tha 72 nd ahniversary of 
Lithuanian independenco.

In reoognltlon of the aoplratieno of freedom-iovlng people 
in all natlona, the Congraaa, by Hcuaa Joiht Raeolutlon 149, has 
dosignatod rabruary 1d, 1990, aa "Lithuanian Ihdapendenoo Day11 
and ha* authorlaod and roguoeted tha prosidont te iaau* a 
proolanation in obaervanoe of this day,

N0W. THEREFORE, J, GEORGE BUSH, Frosldont of the 
Unitod etatas of Aaerioa, do heroby prooltin Fobruary 16, 1900, 
aa Lithuanian zndepondonoa Day, z call upėn tha people of the 
Unitai Statos to obsorve this day vith approprlato oerenonloo 
and aotlvltios ln roaffirnatlon of thair dovotion to tha 
principine of deaooraoy and frondos throughout tha vorld.

IN tflTNEsfl tfHFREOP, 1 have horounto aet my hand this 
slKtaenth day of Fobruary, in the year of our Lord 
ninotoen hundrod and ninety, and of the Indopondanoe of tho 
Unitod Statos of Anorlaa the tvo hundrad and fourtaonth.

JAV prezidento George Bush 1990 m. vasario 16 d. pasirašyta proklamacija, skelbianti Lithua
nian Independence Day, 1990.

‘Lietuvoje...
Vitalius Zaikauskas

* KAUNE atidengtas ir 
pašventintas "Žuvusiems už 
Lietuvos laisvą paminklas." 
Pašventino kardinolas Vin
centas Sladkevičius. Ati
dengti garbė suteikta Lietu
vos Karo Invalidų Sąjungos 
pirmininkui -aviacijos kapi
tonui Simonui Stanevičiui.

GEORGE BUSH

Kardinolas savo kalboje 
pasakė, kad negalima svei
kinti su nepriklausomybės 
diena, nes jos dar neturima, 
o tik trokštama, siekiama, 
reikalaujama. Nuo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės kal
bėjo jos valdybos vicepirmi
ninkas Algimantas Gurec- 
kas, nuo JAV LB - Antanas 
Razma, nuo Kanados LB - 
Rita Baltakytė.

Po atidarymo ceremoni
jos, Jaunalietuviai rinko 
okup. armijos karinius bilie
tus ir prirašymo liudijimus. 
Surinkta apie tūkstantis.

* PAGARBINTA su
niokota tautos šventovė - 
Prisikėlimo bažnyčia. 
Tamsoje, prieš pat laikro
džiam išmušant Naują rytą, 
dvyliktą valandą nakties 
skamba Laisvės varpas.

* "KAUNO TIESA" jau 
nebe miesto LKP ir miesto 
vykdomojo komiteto orga
nas, o Nepriklausomas lai
kraštis.
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* UTENOJE įvyko Lie

tuvos gamybininkų konfe
rencija. Buvo aptariami 
miesto ir rajono ekologiniai 
klausimai.

* PANEVĖŽIO centrinė 
je bibliotekoje atidaryta bu
vusių pogrindinių knygų pa
roda.

* KAUNE atsikūrė Lie
tuvos Šaulių sąjunga. Išrink
ta taryba. Dalyvavo svečių 
iš užsienio.

* IŠĖJO naujas "Atgi
mimo" ir "Gimtojo krašto" 
bendras laikraštis anglų kal
ba "THE LITHUANIAN 
REVIEW". Vyriausioji re
daktorė Carla Gruodis, pava
duotojai - Darius Čuplinskas 
ir Edvvard Tuskenis. Tiražas 
- 50 tūkstančių. Prenume
ruojamas.

* VILNIUJE, Etnogra
fijos muziejuje atidaryta pir
moji bendra šio muziejaus ir 
Lituanistikos tyrimo ir studi
jų centro Chicagoje paroda, 
skirta vasario 16 signatarui 
Aleksandrui Stulginskui, jo 
105-sioms gimimo meti
nėms. Parodoje - asmeni
niai daiktai, dokumentai, 
laiškai. Parodos atidaryme 
dalyvavo ir šio centro pirmi
ninkas Jonas Račkauskas. 
Parodoje atspindima ne tik ši 
didelė asmenybė, bet ir Lie
tuvos valstybės istorija.

* KRETINGOJE ati
dengtas R. ANTINIO (tėvo) 
sukurtas Nepriklausomybės 
paminklas. Dalyvavo jo sū
nus Robertas, taip pat skulp
torius, ir Antanas Terleckas.

* ONUŠKYJE atideng
tas Nepriklausomybės pa
minklas.

* MITINGAI Nepri
klausomybės dienai paminė
ti vyko visuose didesniuose 
Lietuvos miestuose.

* VILNIUJE įvyko ne
priklausomybės sąjungos 
konferencija. Į šią sąjunga 
įeina Lietuvos Tautininkų 
sąjunga, Lietuvos Laisvės 
Lyga, Lietuvos Helsinkio 
grupė, "Jaunoji Lietuva", Lie 
tuvos krikščionių demokratų 
sąjunga, Lietuvos demokratų 
partija, Politinių kalinių gel
bėjimo grupė. Išrinkta tary
ba - nuo kiekvienos organi
zacijos po 4 atstovus ir se
kretoriatas - po 1 atstovą. 
Sekretoriato pirmininku iš
rinktas Viktoras Petkus, vice - 
pirmininku Darius Gruzdys 
iš "Jaunosios Lietuvos".

* ALYTUJE, vasario 13 
d. prie tilto per Nemuną, ati
dengta memorialinė lenta 
Respublikos karininko Anta
no Juozapavičiaus atminimui 
įamžinti.

* VASARIO 17 dieną 
įvyko Lietuvos Katalikų 
Mokslo akademijos Konfe
rencija.

* SUGRĄŽINTAS V Y 
TAUTO DIDŽIOJO KARO 
MUZIEJAUS pavadinimas.

* VASARIO 24 DIENĄ 
rinkimai į Lietuvos Aukš
čiausiąją Tarybą.
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■ laiškai Dirvai
KASOS’ PRANEŠIMAS

DIRVA • 1990 m. vasario 22 d.

Lietuvių visuomenės 
sluogsniuose dar vis tenka 
išgirsti pastabų bei priekaištų 
dėl Vytauto Vebeliūno rolės 
"Kasos" kredito kooperaty
ve. Yra nuomonių, kad Ve
beliūnas tebcvaldo "Kasą", 
arba kad "Litas" ir "Kasa" 
yra ta pati organizacija. Šių 
klaidingų spėliojimų atitai
symui ir teisingam padėties 
apibūdinimui, "Kasos" vado
vybė nutarė lietuvių spaudai 
pateikti šį paaiškinimą.

Lietuvių kredito unijos 
idėja buvo kilusi iš kai kurių 
"Lito" bendrovės direktorių, 
o turint omeny ilgametį ir 
sėkmingą Kanados lietuvių 
kredito kooperatyvų gyvavi
mą, ši idėja buvo priimta ir 
daugelio kitų asmenų, kurie 
įžiūrėjo pozityvią lietuviško 
bankelio naudą lietuvių vi
suomenei. Tokiu būdu 1980 
metais New Yorke buvo įkur
ta "Kasos" kredito unija ir su 
daryta pirmoji direktorių ta
ryba. V. Vebeliūnas buvo iš 
rinktas tarybos pirmininku.

Dėka gyvos reklamos, di
rektorių ir tarnautojų pasi
šventimo bei mokamų aukš
tų dividentų, "Kasa" įgijo lie
tuvių taupytojų pasitikėjimą 
ir sparčiai augo narių bei in
dėlių skaičiais. Kai kuriais 
atžvilgiais tačiau "Kasos" au
gimas buvo nenormalus, 
ypač kad didžiausios pasko
los ateidavo iš Vebeliūno va
dovaujamos "Lito" bendro
vės partnerių bei investorių. 
Federalinės valdžios kredito 
unijų inspektoriai tame įžiū
rėjo riziką ir prasilenkimą su 
reguliacijomis. Be to, Vebe
liūno vadovavimas abiejom 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos tarybos 
suvažiavimo, vykusio 1989 m. gruodžio 19 d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, Chicagoje, priimti.

NUTARIMAI - REZOLIUCIJOS.

1. A. L. T. SĄJUNGOS NUSISTATYMAS DABARTINIU 
OKUPUOTOS LIETUVOS ĮVYKIŲ EIGOJE.

Visa organizuota tautininkija išeivijoje yra už pilną 
nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą, demo
kratiniais pamatais sutvarkytą, su sostine Vilniuje ir 
tą valstybe atskirtą nuo visų valstybinių ryšių, kurie 
yra buvę su kitomis tautomis.
2. SKYRIŲ VEIKLOS SUAKTYVINIMAS.

Dėkojame pranešėjams Rūtai Šakienei ir Albertui 
Misiūnui už pranešimus, kaip suaktyvinti skyrių veik
lą, tuo stiprinant A. L. Tautine Sąjungą
3. TAUTINĖS MINTIES SPAUDOS REIKALAI.

A. L. T. Sąjungos tarybos suvažiavimas kviečia Dir
vos redaktorių Vytautą Gedgaudą ir toliau tęsti Dirvos 
redagavimą.
4. TAUTINĖS KULTŪROS FONDAS.

A. L. T. Sąjungos taryba sveikina Tautinės Kultū
ros Fondo steigimo iniciatorių darbą baigiant ir tvar
kant Fondo Įteisinimą. Kviečia visuomene tą fondą 
remti.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos tarybos su
važiavimas dėkoja A. L. T. Sąjungos pirmininkui Dr. 
Leonui Kriaučeliūnui už tarybos suvažiavimo sukvieti
mą, dėkoja suvažiavimui pirmininkavusiems, prane
šėjams ir visiems suvažiavimo dalyviams.

Rezoliucijų komisija: Vytautas Abraitis, 
Emilija Čekienė, Dr. Paulius Švarcas ir Alfa Šukys.

organizacijom sudarė nepa
geidaujamą interesų konflik
tą.

To pasėkoje 1987 metų 
kovo 15 jis pasitraukė iš pir
mininko pozicijos ir, inspek
toriams reikalaujant, tų pa
čių metų liepos 13 visiškai 
atsistatydino iš "Kasos" tary
bos sąstato. Nuo tos datos 
jis daugiau nėra "Kasos" va
dovybėje ir "Kasai" neatsto
vauja. Tuo būdu bet kokie 
raštiški ar žodiniai pareiški
mai, kad Vebeliūnas turi ką 
nors bendro su "Kasos" vado
vavimu, arba kad "Kasa" ir 
"Litas" yra tose pačiose ran
kose, yra neteisingi.

Vebeliūno vadovavimo 
metu ir jo nurodymais išduo
tos "Lito" partnerystėms pas
kolos tačiau nėra laiku apmo 
karnos. Federalinių kredito 
unijų inspektorių parėdymu 
yra reikalaujama, kad pasis
kolinu asmenys arba jų ga- 
rantuotojai paskolas apmo
kėtų tvarkingai pagal NCUA 
reguliacijas. Taip pat pagal 
reguliacijas dalis "Kasos" pa
jamų yra padedama į specia
lų paskolų rezervą ir jokių 
biznio paskolų "Litui" ar ki
tom Vebeliūno kontroliuoja- 
mom organizacijom nėra iš
duodama.

Dabartinė "Kasos" vado
vybė deda ir dės visas lega
lias pastangas, kad prieš kele 
tą metų išduotos ir pavėluo
tai mokamos paskolos būtų 
apmokėtos laiku ir kad visi 
kiti federaliniai nuostatai bū
tų vykdomi.

Ta pačia proga direkto
rių taryba pabrėžia, kad "Ka
sos" indėlininkų santaupos,

DĖL ALGIO RUKŠĖNO POKALRIO
Norėčiau pasisakyti dėl 

Algio Rukšėno su radijo ats
tovu pokalbio, kurio tekstą 
Dirva talpino šių metų vasa
rio 1 dienos laidoje.

Kaipo tuo klausimu jau 
seniai rašęs ir kalbėjęs lietu
viams, ir amerikiečiams aps
kritai, buvau maloniai nus
tebintas pagrindine Algio 
Rukšėno mintimi svarstant 
JAV politikos Lietuvos klau
simu žodžių ir veiksmų skir
tumą. Bent vieno mūsų jau
nesniosios kartos veikėjo ne- 
sibijojimas apie tai liesą pa
sakyti. Juo greičiau ir juo 
daugiau mūsų veikėjų nusi
kratys politinių iliuzijų, juo 
geriau sugebėsime pasirinkti 
daug paveiklesnį kelią kovo
jančiai tautai padėti.

Gėdingą veidmainystę 
jau seniai kėlė aikštėn dauge 
lis žymių amerikiečių. "The 
Eleventh Huor" knygos auto 
rius Lewis W. Walt (Marinų 
Als. Generolas) jau 1979 m. 
rašė:

"Mažiausiai nuo 1945 
m. esama dviejų Amerikos 

kaip ir visada, yra federali
nės NCUA agentūros ap
draustos ir "Kasos" interesai 
yra įstatymiškai apsaugoti. 
Gi "Kasos" 84 milijonų dole 
rių bruto aktyvas ir atitinka - 
mas rezervų fondas sudaro 
tvirtą pagrindą tolimesniam 
lietuvių kredito unijos augi
mui.

KASOS Direktorių 
Taryba.

Gerb. Redaktoriau,
Norėčiau pareikšti keletą 

kritinių mano asmeninių pas
tabų dėl š.m. sausio mėn. 24 
d. 4-ame "Dirvos" numeryje 
7-ame psl. patalpinto straips 
nio "Litas dalyvauja ekono
miniame Lietuvos atgimi- 
me .

Šis straipsnis, manau, 
kiekvienam lietuviui, bent 
kiek gerbiančiam savo tau
tinius jatismus, negali nesu
kelti teisėto pasipiktinimo.

Lietuvos atgimimas ir 
Lietuvos nepriklausomybė - 
tai sąvokos, kurios išreiškia 
mūsų taip puoselėtas ir bran
ginamas idėjas, šiandien pra
dedamas realiai įgyvendinti 
Tėvynėje. Tad, nejaugi gali
ma ramiai priimti Jūsų lai
kraštyje išspausdintą aukš
čiau minėtą Lito Bendrovės 
komercinių akcijų pardavinė
jimo skelbimą, parašytą 
straipsnio forma savanaudiš
kai "persaldintais" sentimen
tais...

Nenorėčiau manyti, kad 
redaktorius nesugeba įžvelg
ti tokių "straipsnių" negar
bingo dviveidiškumo.

Albinas Markevičius 
Santa Monica, Ca. 

Red. Šis Lito straipsnis buvo 
atspausdintas ne tik Dirvoje, 
bet ir kituose laikraščiuose. 

politikų - viena vieša, kita 
neminima. Viešoji politika 
reiškia tradicinius idealus, 
kuriai mes visi tikime - 
žmonių teisę būti laisvais, 
teisę apsiginti, taiką per sti
prumą, nusistatymas prieš 
komunizmą. Neminimoji 
politika išreiškia galvoseną 
tų patarėjų, kurie į. taigojo 
kiekvieną Amerikos prezi
dentą: prispaustųjų žmonių 
pardavimas, vienšališki 
žingsniai link nusiginklavi
mo ir susitaikymas ("accom- 
modation") su komunizmu."

Kas yra tie, kurie įtai
goja prisitaikymo ir išdavi
mo politiką? Konservaty
vus valstybės vyras Šen. 
Barry M. Goldwater savo 
knygos "With No Apolo- 
gies" skyriuje "Nerinktieji 
Valdovai" tais pat 1979 m. 
kaltinančiu pirštu rodė į 
privačius internacionalistų 
klubus-Council On Foreign 
Relations (CFR) ir Trilateral 
Commission (TC). įdomu, 
jog tie klubai kartais užkliū
va ir vienam -kitam "libera
lui". Prieš 10 metų, Senatui 
besvarstant Panamos Kanalo 
atidavimo sutartį, gan "libe
ralus” kolumnistas Nicholas 
von Hoffman pranašavo, jog 
sutartis būsianti Senato pa
tvirtinta. Kodėl?

"... kadangi grupės, ku
rios kontroliuoja Amerikos 
užsienio politiką - Council 
On Foreign Relations, Tri
lateral Commission, libe
ralai internacionalistai, Ame
rikos aukštosios klasės kos
mopolitinės sekcijos, žmo
nės, kurie yra kontroliavę 
užsienio reikalus jau ilgą 
laiką - pritaria jai."

•
Kaip labai svarbus yra 

Sovietų imperijos išlaiky
mas toms internacionalistų 
grupėms, ir kaip toli jos 
pasiryžę stumti JAV prieš 
jos pačios interesus? įdomu, 
kad A. Rukšėnas jau prieš 
penkioliką metų girdėjęs iš 
aukšto JAV pareigūno, jog 
"Nėra Amerikos interesas 
matyti Sovietų Sąjungos su
žlugimą." Tai paskaitęs, 
ėmiau sklaidyti "Sąmokslas 
Prieš Žmoniją" knygą, kad 
prisiminus, kas tuo klausimu 
buvo mano rašyta prieš 24 
metus. Skyriuje "Kairieji ar 
dešinieji"? užtikau dešiniojo 
kolumnisto Paul Scott pra
nešimą apie Nixono 
-Kissingerio Baltųjų Rūmų 
seminarą užsienio politikos 
klausimais, kurs buvo su
ruoštas įvairių žvalgybos 
pareigūnų informavimui. 
Tai įvyko tuoj po kruvinai 
numalšintų lenkų darbininkų 
riaušių Danzige. Vyriausybė 
štai kaip atsakė į paklausimą 
- ką JAV vyriausybė darytų 
tuo atveju, jei ateityje Lenki
jos darbininkų streikai pri
vestų prie komunistinės vy
riausybės sužlugimo: "Mes 
padėtumėm rusams pastatyti 

naują komunistinę vyriau
sybę. Jeigu norime atsiekti 
taikos ištisai kartai (genera- 
tion of peace), mums reikia 
pastovumo už Geležinės Už
dangos." Tos pat knygos 76 
psl. cituojamas panašus Sta
tė Departmento pareiškimas 
dėl 1956 metų vengrų suki
limo.

Ar tai atstovauja kurios 
nors vienos politinės partijos 
pažiūrą? Patefono plokštelių 
rinkinyje turiu žymaus spau
dos leidėjo ir žurnalisto Tom 
Anderson, 1962 m. Chica
goje pasakytą kalbą apie 
JAV politiką. Kalbos pava
dinimas - "Bypartisan Trea- 
son" - "Dvipartinė išdavys
tė"... Neseniai mums žino
mas pavergtųjų tautų teisės į 
laisvę gynėjas kolumnistas ir 
TV asmenybė Patrick Bucha- 
nan, išdrįsęs net keletą kartų 
pasisakyti prieš OSI, nepabi
jojo THE WASHINGTON 
TIMES skiltyje pasisakyti ir 
prieš JAV valdantąjį elitą. Jo 
nuomone, nesą nei dešimt 
centų skirtumo "tarp Trilate- 
ristų Demokratų ir Council 
On Foreign Relations Res
publikonų." JAV etnikams 
belieka iš viso to padaryti 
išvadą ir paklausyti 1974 m. 
jiems duoto JAV atsargos 
generolo ir rašytojo Thomas 
A. Lane patarimo atsikabinti 
nuo partinės priejuostės raiš
čių ir padėti kitiems ameri
kiečiams pakeisti JAV užsie
nio politiką.

Vilius Bražėnas
Bonita Springs, Fl.

KAN1GKHKMT

EKTRUSION 
COMPOUNDING

Manufacturer of sound dampmg prod
ucts seeks an aggressive, problem- 
solving Assistant Manager who will 
run the day-to-day operations in ex- 
trusion and compounding The incum- 
bent reports to the department man
ager. 5 yrs experience m sheet extru- 
sion processes including hrghly ftlled 
EVA co-potymer systems is repuired. 
Experience with continuous compound
ing processes is a plos. The success- 
ful candidate will be familiar with and 
have a tvorking knovdedge of SPC 
and have excellent supervisoiy skills. 
Good interpersonal relationships and 
communications skills. both vvritten 
and verbai are necessary.
We offer a competitive salary, a com- 
prehensive benefits package and a 
challenging, demandmg vvorking en- 
vironmenl
lf you are a "hands-on", innovative 
and energetic manager who measures 
up to these repuirements. send in 
confidence your resume and salary 
repuirements to:
Manager, Human Resottrces

Moore Plastics
12801 Coit Bd. 

Cleveland, Ohio 44108
EOE/M/F/V/H

MECHANIC/Elevator. Ex- 
pandino, established com- 
panv -located In sunnv Or- 
lando. FL. seeks profes- 
slonaf mechanics experi- 
enced In troubleshootlno 
varlous controls.
Also seeks maintenance 
supervisor knovvledoeable 
In all areas of elevator ser- 
vlce wlth supervisory ex- 
perlence. Excellenl waoes/ 
benefits based on experl- 
ence. Forvvard resume 
with cover letter to:

Director of Personnel 
General Elevator 

Sales and Service Ine. 
10801 Satelight Blvd. 
Orlando, Fl 32821
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Lietuvos miestų 
dabartis ir ateitis

Jurgis Gimbutas

Algimantas Miškinis

LIETUVOS URBANISTIKA^
(problemos ir realijos

STRAIPSNIŲ RINKINYS

Kaunas, 1989

Susipažinkime su nauju 
ALGIMANTO MIŠKINIO 
veikalu "Lietuvos urbanisti
ka: problemos ir realijos", 
straipsnių rinkinys, Kaunas, 
1989. Spausdino Lietuvos 
Statybos ir architektūros 
mokslinio tyrimo instituto 
rotaprintas, 300 psl., tiražas 
100 egz. (vienas šimtas). 
Autorius - minėtojo instituto 
urbanistikos sekretoriaus ve
dėjas, "Lietuvos urbanistikos 
paminklų" dvylikos tomų au
torius, dažnas spaudos ben
dradarbis. Architektas A. 
Miškinis nagrinėja urbanisti
nes problemas ir pateikia sa
vo siūlymus ne tik iš moksli
nės - teorinės nuostatos, bet 
ir praktiškai, realiai. Pagal 
1971 metų nutarimą, Lietu
vos Kultūros ministerija ir 
Statybos reikalų komitetas 
pavedė Miškiniui stebėti ir 
kontroliuoti visų 62 miestų 
bei miestelių, kurie yra įrašy
ti į urbanistikos paminklų są
rašą, formavimą. Dėl to ir iš 
idealistinio atsidėjimo profe
sijai per visus Miškinio 
straipsnius, sudėtus šion kny- 
gon, veržiasi reikalavimai iš
saugoti, nesudarkyti, pagra
žinti tėvynės miestus. Dėl to 
autoriui teko ne kartą susi
kirsti su biurokratais ar kitaip 
manančiais oponentais posė
džiuose ir spaudoje. Algi
mantas Miškinis jau įėjo Lie
tuvos istorijon, kaip Lietuvos 
miestų savitumo išlaikymo ir 
racionalaus plėtimo vėliavne
šys. Ne veltui jis šįmet iš
rinktas į Lietuvos kultūros 
fondo prezidiumą rūpintis 
kaip tik urbanistiniais pa
minklais.

įdomi yra nagrinėjamo
sios knygos sandara ir straips 
nių atranka. Trumpame auto - 
riaus žodyje skaitome: "Pir
menybė atiduota problemi
nei, diskusinei ir nepra
radusiai aktualumo medžia

gai. Atsisakyta vien istorinei 
urbanistinei miestų ir mies
telių raidai skirtų straipsnių 
/.../ Atrinktieji straipsniai be 
iliustracijų (tai nulėmė šios 
knygelės spausdinimo pobū
dis) buvo perkelti nekeičiant 
anksčiau išspausdintojo teks
to, nors jis daugeliu atvejų 
įvairiu mastu neatitinka auto
riaus rankraščių tekstą. Taip 
pasidarė dėl to, kad įteikus 
redakcijoms rankraščius, jie 
dažnokai būdavo trumpina
mi, kai kada koreguojami ar 
net papildomi /.../ kad ne
prieštarautų /.../ stagnacijos 
periodo mąstymo stereoti
pams." Reiškia, kaip visa 
spauda, taip ir profesionalūs 
urbanistikos straipsniai buvo 
cenzūruojami. Autorius 
Miškinis nutarė dėti į rinkinį 
tokius straipsnius, kokie jie 
savo laiku buvo išspausdinti, 
norėdamas išlaikyti "istoriš
kumo dvasią". Jo rankraščiai 
saugojami archyve. Knygon 
sudėta 60 straipsnių iš ne
mokslinės periodikos, pas
kelbtų per 30 su viršum me
tų. Tai tik maža Miškinio 
straipsnių dalis, nes jo biblio
grafija iki 1989 metų vidurio 
parodo jį paskelbus 918 pub
likacijas, įskaitant str. enci
klopedijose ir knygas bei bro 
šiūras.

Knyga suskirstyta tematiš - 
kai nuo bendriausiųjų klau
simų iki paskirų miestų. Ben
drieji urbanistikos klausimai 
nagrinėjami septyniuose 
straipsniuose. Vedamoji gija 
- Lietuvos miestų savitumas, 
kuo jis pasireiškia, kaip jį iš
laikyti ir kaip projektuoti 
ateičiai. Pasisakoma prieš 
suniveliavimą tipiškais pas
tatais, prieš senamiesčių au
tentiškumo sudarkyrtią. Dar 
1987 metais Miškinis rašė, 
kad "nauja architektūra Tary
bų Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose buvo kuriama 
visai nepaisant arba menkai 
atsižvelgiant į tą aplinką, ku
rioje ji turėjo atsirasti". Se
kanti tema "Kaimo gyvenvie ■ 
tės ir miesteliai" pradėdama 
straipsniu iš "Švyturio" žurna
lo 1967 metais. Pora citatų 
pasako esmę: "Prakticizmas 
akiplėšiškai skverbiasi į kai
mą, nors visi jį smerkiame. 
/.../ Mes privalome perimti iš 
savo tėvų ir protėvių mokėji
mą sumaniai prisitaikyti prie 
gamtos ir kuo geriau panau
doti ją buičiai gražinti." Ra
šyta prieš 23 metus persi
tvarkymo sąjūdžio dvasioje. 
Pasisakė prieš daugiaaukš-

Klaipėdos senamiestis. R. Urbono nuotr.

čius gyvenamuosius namus 
kaime, o už vienbučius sody
binius namus. Pagaliau tuo 
keliu ir nueita.

Kituose knygos skyriuose 
Algimantas Miškinis nagri
nėja urbanistikos paminklų 
apsaugos ir jų rekonstravimo 
reikalus, Kauno, Trakų, Šiau
lių, Klaipėdos, Kėdainių, Pa
nevėžio, Ukmergės, Kretin
gos griovimo, atstatymo, plė
timo, planavimo klausimus. 
Berods 10 straipsnių paskelb
ti jau po 1988 metų vasaros 
laisvesnėje persitvarkymo 
spaudoje. Kas skaitydavo 
"Kultūros barus", pastebėjo 
architekto A. Miškinio 
straipsnių seriją "Epochos 
eina gatve". Mūsų nagrinėja
ma knyga užbaigiama ketu
riais to ciklo straipsniais apie 
Alytų, Jurbarką, Telšius, 
Uteną. Iš tikrųjų gaila, kad 
dėl visokios stokos knyga ne 
iliustruota ir spaudos techni
ka prasta. Mes vadiname to
kį mašinraštinį leidinį "rank
raščio teisėmis" ir lauktume 
jį išspaudinant didesniu tira
žu su iliustracijomis. Gerai, 
kad buvo išnaudota nors to
kia ribota galimybė ištraukti 
iš greit nykstančių laikraščių 
daug labai vertingos medžia
gos Lietuvos urbanistikai.

Apie autorių Algimantą 
Miškinį randame bostoniškės 
"Lietuvių enciklopedijos" 
37-me tome (1985 metų) 
daugiau, negu buvo "tarybi
nėse" enciklopedijose. Čia 
trumpai peržvelgtosios Miš
kinio knygos pabaigoje įdėta 
jo spausdintų darbų biblio
grafijos tąsa už 1982 - 1989 
metus, pozicijų nr. 483-918. 
Iš tos gausybės publikacijų 
302 paskelbtos LTE 9-12 
tomuose ir TLE 1-4 tomuo
se. Tai vis moksliškai kon
densuota informacija apie vi
sus Lietuvos miestus ir mies
telius. Praėjusiųjų metų "Dir 
vos" rugpjūčio 10 dienos lai-

Iš 'nežinomybės’ grįžo
Aleksandras Merkelis

Praeitais metais Vagos 
leidykla Vilniuje fotografi
niu būdu perspausdino Alek
sandro Merkelio knygą - 
Juozas Tumas Vaižgantas. 
Tai trečia laida. Pirmoji iš
leista 1934 m. Kaune, antroji 
1955 m. Amerikoje.

Trečiajai laidai įvadinį 
žodį parašė Aleksandras 
Krasnovas. Jis paliečia oku
pacijos laikotarpį, kai buvo 
stengiamasi sumenkinti Lie
tuvos respublikos istoriją. 
Žvelgia į šių dienų atgims
tančios tautos pastangas susi
rasti vertybes, kurias bandyta 
tautai atimti. Mini A. Šapo
kos istorijos ir kitų knygų 
perspausdinimą. Rašo: "Ati
džiau įsižiūrėję į to laikotar
pio kultūros panoramą, pa
matysime, kad joje garbinga 
vieta priklauso literatūros 
mokslui, pirmiausia žymių 
rašytojų, tautinio atgimimo 
pradininkų, biografijoms".

Pamini A. Krasnovas, 
jog tarybiniais metais išleis
tos dvi monografijos apie 
Vaižgantą - 1982 m. A. Vai
tiekūnienės "Vaižgantas" ir 
1987 m. A. Radzevičiaus 
"Vaižgantas lietuvių prozos 
kryžkelėse". Tad kodėl nu
spręsta perspausdinti A. Mer 
kelio knygą? Patsai įžangi- 
ninkas klausia ir atsako:

"Pirmiausia todėl, kad A. 
Merkelio knyga parašyta gra 

doje A. Miškinis pasiūlė atga
vus Lietuvos nepriklausomy
bę, paruošti naują lietuvišką 
enciklopediją kartu su išei
viais, tokią enciklopedija, ku
rioje "objektyviai atsispindė
tų visa mūsų tautos praeitis ir 
dabartis visais aspektais". 

žia, sklandžia, taisyklinga lie 
tuvių kalba. Pasakojimas pa 
gyvintas dialogais, beletri
zuotais vaizdeliais. Antra, 
tarybinio laikotarpio tyrinė
jimuose į Vaižgantą dažniau
sia žvelgiama tik kaip į rašy
toją, analizuojama jo kūry
bos tematika, idėjos, stilius, 
meninės sintezės problemos. 
Biografijai, asmenybei, poli
tinei veiklai skiriama daug 
mažiau dėmesio. Netgi prie
šingai, stengiamasi užtu
šuoti, prislopinti tuos veiklos 
aspektus, kurie charakteri
zuoja jį kaip tautinio atgimi
mo, nepriklausomos Lietu
vos kūrėją. A. Merkelio mo
nografijoje grožinė kūryba 
liečiama tik probėgomis, dau 
giausia vietos skiriama bio
grafijai, asmenybei, visuo
meninei bei bažnytinei veik
lai. Vaižgantas nuo pat jau
nų dienų buvo lietuvių išsiva 
duojamojo judėjimo įvykių 
centre, todėl pasakodamas jo 
biografiją, A. Merkelis kartu 
atskleidžia ir pagrindinius 
Lietuvos išsivadavimo bei 
valstybės atkūrimo etapus. 
Tai kova su spaudos draudi
mu, knygnešystė, nelegalios 
("Apžvalga", "Tėvynės sar
gas") ir legalios ("Vilniaus 
žinios", "Viltis" ir kt.) spau
dos organizavimas bei reda
gavimas, Valstybės Tarybos 
veikla ir nepriklausomybės 
paskelbimas. Autorius re
miasi paties Vaižganto žo
džiu, amžininkų atsimini
mais, šiandien sunkiai priei
namomis publikacijomis to 
meto periodikoje, archyvine 
medžiaga, todėl jam pavyko 
sukurti labai ryškų, gyvą, 
įsimenantį Vaižganto pa
veiksią. (Nukelta į 6 psl.)
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Aleksandras Merkelis...
(Atkelta iš 5 psl.)

Po šitokio gero A. Mer
kelio darbo įvertinimo, iš
spausdinta šiek tiek jo bio
grafinių žinių. Knygos iš
spausdinta šimtas tūkstančių 
egzempliorių. įžanginį žodį 
A. Krasnovas baigia šitaip: 
"Ši kultūros palikimo knyga 
skirta plačiajai visuomenei. 
Leisdami ją, tikimės bent iš

dalies kompensuoti publika
cijų apie nepriklausomos 
Lietuvos kūrėjus stoką, taip 
pat paskatinti šiandienos li
teratūros mokslininkus įver
tinti juos objektyviau - ne 
vien per klausinės pozicijos 
prizmę."

Mažoji lietuviškoji tary
binė enciklopedija yra nema
žai išeivijos literatų paminė

BALTIC
TOURS

1990 METŲ 
LIETUVIU 

TAUTINIU DAINŲ 
ir ŠOKIU FESTIVALIUI 
LIEPOS 5-8 DIENOMIS

BALTIC TOURS
siūlo septynias iSskirtinas 7, 10 ir 13 dienų 

keliones į Lietuva!

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 Iiepos3-16, “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#703D liepos3-16, "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 balandžio5-16:
$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 j 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. 

jusi. Yra ten ir juokdarybos, 
kai rašoma, jog Runcė Dan- 
dicrinas savo satyrose pašie
piąs įvairius visuomeninius 
ir kultūrinius emigrantų gy
venimo reiškinius. Imant tik 
"Šilkų ir vilkų" to autoriaus 
knygelę, randame, jog kaip 
tik daugiau pašiepiami stali- 
nistai, o ne emigrantai, nes iš 
46 eilėraščių 34 skirti raudo
nojo rojaus "garbei".

Taip tad tarybinės encik
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lopedijos autoriai, per raudo
nus akinius žiūrėdami, daug 
ko nepamatė. Ir Aleksandrui 
Merkeliui bei jo darbams 
atskiros vietos toje enciklo
pedijoje neduota. Laikytas 
jis nežinioje, nors toji enci
klopedija, rašydama apie 
Vaižgantą, be A. Merkelio 
studijos neapsiėjo.

Vagos leidykla baigia
majame perspausdintos kny
gos žodyje irgi, kaip ir Alek

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 gegužės 22 - birželio 5: 
$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. CSA 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 rugpiūčio 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. CSA 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.

SV. 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 į 
Festivalio programas, tris pamaitinimus kasdieną, pusryčius, 
pietus ir miesto apžiūrėjimą H/esf 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

sandras Krasnovas, labai ge
rai vertina A. Merkelio studi
ją ir jos autorių literatūros 
mokslininku tituluoja. Šitaip 
pasikeitė laikai.

Kazys Januta

JAUNŲJŲ 
EKONOMISTŲ 
KLUBAS

Vilniaus jaunųjų ekono
mistų klubas - tai profesiona 
lių ekonomistų mokslininkų 
ir praktikų susivienijimas, sa
vo veikloje besiremiantis na
rių iniciatyva.

Klubo paskirtis - suvieny
ti kūrybiškai dirbantį ekono
minį jaunimą. Tikslas - pa
žinti Lietuvos ūkį ir ieškoti 
būdų bei priemonių ekonomi
nio mokslo pagrindais jam 
kelti ir gerinti visuomenės ge
rovei.

Tam tikslui klubas kelia 
uždavinius:

- dalyvauti, ruošiant respu
blikos vyriausybės ekonomi
nę politiką bei prisidėti prie 
šios politikos įgyvendinimo;

- teikti paramą klubo na
riams keliant profesinį lygį;

- stiprinti ekonomikos 
mokslo ir praktikos ryšius, 
plėsti ir gilinti profesinius ir 
dalykinius ryšius;

- diegti naujas ekonomi
kos mokslo įdėjas ir pažangią 
ūkininkavimo patirtį;

- skatinti ir remti Lietu
vos ekonomikos istorijos ir 
ekonominės minties raidos ty
rimus;

- bendradarbiauti mokslo 
ir praktikos srityje su respu
blikos, sąjungos ir užsienio 
šalių organizacijomis, klu
bais, asmeninių siekiančių 
analogiškų tikslų.

Spręsdamas šiuos uždavi
nius, klubas studijuoja ir tiria 
atskirus ūkio klausimus, ren
gia referatus, paskaitas, semi
narus ir konferencijas aktua
liais ekonomikos klausimais, 
rūpinasi praktiniu ekonomi
kos mokslo rekomendacijų 
diegimu.

Pagal valstybinių organų, 
valstybinių, kooperatinių ar 
visuomeninių organizacijų už
sakymus per mokslinių eko
nominių paslaugų ūkiskaitinį 
centrą "Efektas", atlieka eko
nominio pobūdžio tyrimus, 
teikia konsultacijas, vykdo 
ekonomines ekspertizes, ren
gia pasiūlymus ekonominių 
santykių tobulinimui, organi
zuoja ekonominio mokymo 
kursus, tarpininkauja užmez
gant asmeninius ir grupinius 
ryšius su respublikos, sąjun
gos ir užsienio šalių ekono
mistais, organizacijomis.

Jaunųjų ekonomistų klubas, 
232004 Vilnius, 4 a/d 421

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

dirvos 
PRENUMERATĄ
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Lietuvos mokslininkai ir 
pramonės specialistai tarėsi, 
kur dėti dumblą susikaupian
tį valymo įrenginiuose. Ta 
problema sudėtinga ne todėl, 
kad Lietuvoje trūksta tam rei - 
kalingų sąvartynų, bet ir to
dėl, kad didžiuosiuose mies
tuose, ypač Šiauliuose, Kau
ne, Panevėžyje, kur daugiau
siai galvanikos cechų, į nute
kamųjų vandenų dumblą pa
tenka daug sunkiųjų metalų. 
Nūnai to pavojingo dumblo 
nelieka kur dėti. Štai Vilniu
je šios atliekos vežamos į Ka 
rijotiškių buitinių atliekų są
vartyną. Dabar žvalgomos 
dar 9 vietos, kur galima būtų 
išvežti tą dumblą, - rašo "Ža
lioji Lietuva".

Mokslininkų ir specialistų 
grupė parengė projektą, kaip 
sprąsti šią problemą. Respu
blikos pramonės įmonės įpa
reigotos žymiai sumažinti į 
kanalizacijos tinklus išlei
džiamų teršalų kiekį, numaty
tą įrengti dumblo saugojimo 
aikšteles su perspektyva, pa
rengti tipinį tokios aikštelės 
projektą ir jų išdėstymo iki 
2006-jų metų schemą...

Pirmieji žingsniai, spren
džiant šią problemą, jau tei
kia vilties: gamybinis susivie
nijimas "Lietuvos staklių pro - 
jektas" sukūrė būdą, kaip gal
vanikos cechuose nukenks
minti sunkiuosius metalus. 
Nutarta tuo pagrindu įkurti 
specializuotą ūkiskaitinį vie
netą pramonės įmonių galva
nikos cechų valymo įrengi
nių servisiniam aptarnavi
mui.

Valiuta grąžinama 
ekologijai

Raseinių kooperatyvas 
"Gėvelis" bei kooperatinę 
firma "Litkompeksim", neva, 
su Lietuvos medžiotojų ir 
žvejų draugijos pirmininko 
Jono Vyšniausko žinia bandė 
organizuoti užsienio pilie
čiams medžiokles už valiutą. 
Šiandien tiek Lietuvos vy
riausybei, tiek visuomenės 
nuostata aiški: valiutą gautą 
už medžioklių organizavimą, 
reikia panaudoti ekologi
niams tikslams. Neįrodytais 
duomenimis kooperatininkai 
bandė plėšikauti gamtai skir
tą valiuta apie pusmetį. Tuo 
tikslu Vakarų Vokietijos žur
naluose buvo slapta išspaus
dinti skelbimai, kviečiantys į 
medžiokles. Lietuvos Gam
tos apsaugos komitete dėl 
šios pagrindinės kooperati
ninkų veiklos buvo labai su
nerimta, o medžiotojų ir žve
jų draugijai pateikta, rimta 
pretenzija, jog ji savanaudiš
kai pažeidė Respublikos Gy
vūnijos apsaugos ir naudoji
mo įstatymą. Neteisėta veik
la, nors Draugija buvo labai 
nepatenkinta, nutraukta. Da
bar rengiami įkainių už me
džiokles nuostatai, atliekama 
pirmą kartą po stagnacijos 
metų rimta žvėrių apskaita, 
nustatoma medžioklės trofėjų

Lietuvos problema - dumblas iš 

nutekamųjų vandenų

įsigijimo tvarka.
Suomių ir vokiečių me

džioklių organizavimo firmų 
atstovai jau buvo oficialiai at
vykę apžiūrėti medžioklės 
plotų, dalyvavo bandomosio
se medžioklėse. Tad 1990- 
aisiais iš lėšų už šias me
džioklės Respublikos ekologi
nė sąskaita turėtų pasipildyti.

Algirdas Brazauskas 
žaliojoje talkoje
Respublikos dienraščius 

apkeliavo nuotrauka, kurioje 
Lietuvos pirmasis žmogus nu - 
fotografuotas su kastuvu ran
kose... Ši nuotrauka liudija 
ne tik apie A. Brazausko de
mokratiškumą, bet ir apie Lie
tuvos žaliųjų autoritetą.

Žalioji talka Lietuvoje bu
vo surengta Vilniaus "Že
mynos", Kauno "Atgajos", 
Klaipėdos "Žvejonės", Varė
nos "Medeinos", Rumšiškių 
žaliųjų bei kitų ekologinių 
klubų pastangomis.

Štai ką apie ją papasakojo 
talkos štabo vadovas "Žemy
nos" klubo prezidentas Juo
zas Dautartas:

- Vilniuje Žaliojoje talko
je triūsė 5000 žmonių, per 
1000 žmonių tvarkė aplinką 
Naujojoje Vilnioje, Vien Ka
tedros aikštėje plušėjo 400 
vilniečių...

Žalioji talka - labdaros 
renginys. Jis buvo reikalin
gas visai Lietuvai. Tokias 
talkas būtina rengti kasmet. 
O tai, kad jų reikšmė suvokia 
ma, rodo ir toks faktas, į tal
ką atvyko netgi karo mokyk
lų kursantai, Vidaus reikalų 
ministerijos darbuotojai.

Kokį vandenį geria 
klaipėdiečiai?

Trečioji Klaipėdos vanden
vietė, iŠ kurios Lietuvos uos
tamiesčio gyventojai gauna 

Neringa... Vac/ovo Strauko nuotr.

pagrindinį geriamo vandens 
kiekį, - rašo "Žalioji Lietu
va", - pradėta eksploatuoti 
1962 metais. Vanduo filtruo 
jamas iš Klaipėdos kanalo, o 
pastarasis ima vandenį iš Mi
nijos upės.

Keletą metų trukusi Kur
šių marių kompleksinė ekolo 
ginė ekspertizė parodė, jog į 
vandenvietę per gruntą van
duo iš Kuršių marių, o jame 
daug chloro organinių jungi
nių, naftos produktų... Tyri
mai parodė, jog vandenvietės 
sanitarinės aprangos zonoje 
atsidūrė "Dituvos" kolektyvi
niai sodai, kur sklypų savi
ninkai savo sodinukus so
driai barsto trąšomis, ir 
"Draugystės" jūrų geležinke
lio perkėlos bėgiai...

Taigi tyrimai parodė, jog 
bakteriologiniu požiūriu tre
čiosios vandenvietės vanduo 
dar tinkamas, tačiau chloruo
jant vandenį, jame susidaro 
kancerogeniniai junginiai. 
Anot medikų - tai susirgimų 
vėžiu priežastis. Vandenį rei
kėtų gryninti ozono įrengi
niais, o jų Lietuva vienam 
uostamiesčiui nupirkti neišga
li. Gydytojai nūnai sako, kad 
Klaipėdoje gausėja vėžiu ser
gančių ligonių. Kai kas jau 
bando uostamiesčio gatvėse 
įsivaizduoti cisternas su užra 
šu "Geriamas vanduo". Nors 
Klaipėdos žalieji jau ne kartą 
atkreipė dėmesį į apverktiną 
miesto vandentiekio būklą, 
bet miesto "tėvai" kol kas be
jėgiai. Per mėnesį 15 % tirtų 
vandens pavyzdžių netinka 
gerti, o per pusmetį užfiksuo
tos 69 vandentiekio avarijos.

- "Žalioji Lietuva" klau
so, - atsiliepė redakcijos dar
buotojas telefonui suskam
bus. - Ką?.. Nemune mazu
tas, kur?

Šią naujieną pranešė Prie
nų žalioji Teresė Murauskai

tė. Birštono kurorto ir Prie
nų rajono valdininkai bandė 
nuslėpti šią avariją, mėtė pė
das. Remonto ir techninio 
aptarnavimo įmonė į cister
nas be dugno supylė kurą, 
skirtą krosnims kūrenti. Ma
ža to kuo saugyklos avarinės 
gaudyklės taipogi buvo neiš
betonuotos. Rytą birštonie- 
čiai pamatyė patamsėjusias 
nuo mazuto pakrantes. Van
duo jas gana greitai nuplovė, 
tad rajono valdžia gamtosau
gininkams bandė tvirtinti, 
kad išsipylė ne didžiulis kie
kis - 17 tonų mazuto, o tik 
trečdalis tonos. Deja, Gam
tos apsaugos tarnybos iš oro 
užfiksavo didžiulius lopus 
vaivorykštėm spindinčius vi
dury Kauno marių. Už žalą 
gamtai pateikti.

Ignalinos atominė...
Lietuvos visuomenę, ypač 

jos šiaurinių - Biržų ir Zara
sų rajono gyventojus jaudina 
klausimas, ar bus tiesiama 
aukštos įtampos linija iš Igną 
linos AE į Latviją (Elėja). 
Daugelyje informacijos prie
monių - spaudoje ir per tele
viziją pranešama, kad tokios 
įtampos elektros tiekimo lini
jos yra "mirties zona", kad 
šia linija elektra bus imama 
iš Ignalinos AE trečio bloko, 
todėl ir jį tuomet reikės staty
ti. Ignalinos AE visa paga
minta elektros energija še
šioms 330 kilovoltų įtampos 
linijomis perduodama į Lietu 
vą, Latviją ir Baltarusiją. To 
dėl dabar statyti daugiau lini
jų iš Ignalinos AE į Respu
bliką reikėtų tik, norint paim
ti didesnį energijos kiekį mū
sų poreikiams (1988 m. Igna
linos AE atidavė vartotojams 
12,8 mlrd. kilovatvalandžių, 
iš jų Lietuvos vartotojai gavo 
5,2 mlrd. Tokie pasiūlymai 
jau svarstomi. Jei negalima 

bus gauti elektros energiją 
per paminėtą 330 kv. įtam
pos liniją Elėja - Telšiai, tuo
met teks nutiesti dvi 330 kilo 
vatų įtampos linijas iš Ignali
nos AE: vieną į Respublikos 
centrą, kitą į vakarinę dalį. 
Taip bus pagerintas elektros 
tiekimas vakarinių mūsų Res 
publikos rajonų vartotojams, 
o tuo tarpu žala gamtai žy
miai padidės tiesiant dvi lini
jas negu vieną 750 kilovoltų 
įtampos elektros tiekimo lini
ją. Tuo labiau, kad Tarybų 
Sąjungoje ir pasaulyje tiesia
mos ir galingesnės įtampos 
elektros energijos kainos, nes 
dabartinės neskatina ne tik 
taupiau ją vartoti, bet ir rūpin - 
tis elektrinių statyba. Aišku, 
kad elektros poreikis didės, 
ekonomiškiau turi dirbti ir 
elektrifikuoti buities prietai
sai.

Lietuvai šiandien reikalin
ga kryptinga ekologinė politi
ka. Ir būtent Gamtos apsau
gos komiteto uždavinys ją 
formuoti. Visi siūlai turi būti 
jo rankose. Kai kam kyla 
abejonė, ar jis nepasidarys 
viską vetuojančia uždrau
džiančia jėga. Betgi ir žmo
nės jame turi dirbti dori. Ir 
galiausiai mokslas turi būti 
nepriklausomu, kad institutas 
neužsakinėtų temų, kurios rei - 
kalingos tik tam, kad gamybi
ninkai galėtų tyrimų duome
nimis pasiremti įrodinėdami 
savo teisybę. O ji labai daž
nai būna tolima nuo tiesos. 
Mat, ir moksliniai tyrimai at
liekami tik tokie, kurie pare
mia pseudoidėjas. Anaiptol 
nesirengiu sukompromituoti 
viso mokslo, tačiau, kad pa
dėtis yra tokia, įrodo kasdie
nė praktika. Ir neabejotinai 
respublikos parlamentarų pa
reiga pagalvoti apie visa tai 
eilinėje sesijoje. Beįstatymi- 
nio pagrindo gamtosauga ne
efektyvi kaip lauko arimas 
kastuvu. Permainų tikisi visa 
Lietuva.

Lietuvos žaliųjų Into.

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
(6-8)

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

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

NURSES RNs LPNs 
Progressive SNF has the 

follovving positions available: 
RNSUPERVISOR DAYS
RNSUPERVISOR EVENINGS
L.P&CHARGE NURSES EVES 

Good looofion. Parking available 
Good Solarv 8. Benefits Pockoge 

CUFFSIDE NURSING HOME 
Flushing,NY 718 886-0700

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

DIRVA,
P.O. Box 603206, 

Cleveiand, OH 44103
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101RT CONORESS ft y nFC 4 Ji- H. J.RES. 149
Deilgniting february 16, 1980, u "Lithuanian Independence Day".

15 THE HOL'SE OF REPRE8ENTATJVE8
F1MVA1T 3s, 1930

Mr. Rtrsso iniroduced the fahovir.g jolni reaolution; vhfch wa> refapgd to ihe 
Committee oa Poil OMce and Clvll Servise

JOINT RESOLUTION
Designating February 16, 1990, as "Lithuanian Independence 

Day”,

TVhereai February 16, 1990, ii the 72nd anniveraary of the 

declaration of independence of Lithuania;

Whereas on February 18, 1918, the Oounoil of Lithuania, the 

solo representative of the Lithuanian people, in oonformity 

with the reoognlzed right to national aelf determination, pro- 
claimed the restoration of an Independent and demooratio 
Lithuania and ended ali tiei that formally lubordinated 

Lithuania to other nations;

Whereas Lithuania wai independent until 1940 when the 8oviet 

Unlon took over the country;

Whereas the United Statei opposes tyranny and injuetice in all 
forma and lupports the cauia of Lithuanian independencej 

and

IVheroas the oppresied people currently living in Lithuania keep 
the fiame of freedom forever buming in their hearti: Now, 
therefore, be lt

1 Reiolved by the Senate and Rouee of Repretentalivei

2 of the United Statei of America in Congret! aitembled,

8 That February 16, 1990, is doiignated at "Lithuanian

4 Independenoe Day”, and the Preildent Ii authorized and 

6 reąueited to iaiue a proclamatlon calling upon the people of

6 the United Statės to celebrate įuoh day with appropriate

7 oeremoniei and actlvities.

Lietuvių liaudies dainų kvartetas Philadelphijoje, kurį sudaro Juozas ir Brigita Pumpolytė - Kasins 
kai, Rasa Krokytė ir Bronius Krokys, kovo 4 d. pakviesti dainuoti Pennsylvanijos Council of Arts Phi
ladelphijoje renginyje. Jie taip pat dainuos Bostone Tautodailės instituto renginyje.

ĮDOMUS FILMAS
Chicagos "Dainavos" an

samblio valdyba vasario 2 d. 
vakarui Jaunimo centro kavi
nę buvo pavertęs kino teatru. 
Kavinės patalpa, aišku, neti
ko teatrui, filmo rodymui. 
Nežiūrint to, video filmas 
"Kelionė po Lietuvą", gali
ma tarti, praėjo su pasiseki
mu. Filmo autorius foto me
nininkas ir filmuotojas Alek
sandras Plėnys. Filmo žiūro
vai buvo kantrūs, Lietuvos 
vaizdams imlūs ir jų buvo

ka muzika, daina ar lietuviš
kas žodis. Taip aidėjo Čiur
lionio ansamblis, diriguoja
mas Alfonso Mikulskio, Dai
navos ansamblis, vad. Da
riaus Polikaičio ir kt. Plokš
telių ar juostų įrašai, prieš 
įjungiant į šį filmą, esą kom- 
puteriu iššvarinti, todėl skam 
bėjo tyru, maloniu tonu. Tas 
pats pasakytina ir apie didžio 
jo mūsų deklamuotojo Hen
riko Kačinsko perteiktą Mai
ronio ir kt. poeziją...

įėjimas į šį teatrą - auka 
Dainavai. A. Plėnys, jam pri

klausantį chonorarą, taip pat 
perleido ansambliui...

Mečys Valiukėnas

PS. Aleksandras Plėnys, 
galutinai sutvarkęs čia apta
riamą filmą paleis į rinką. 
Suinteresuotieji jį įsigyti, 
prašomi kreiptis į jį telefonu 
(312)-585-6581

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

DIRVOS
PRENUMERATĄ

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 kovo 15 d. ir
Studentų stipendijoms iklbalandžiol5d
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.
LIETUVIŲ FONDAS

pilnutėlė "kino teatro" patal
pa... įėjimas į teatrą buvo au
ka "Dainavos" ansambliui, 
kovo 25 d. statančiam muzi
kinį vaidinimą "Kai papartis 
žydi".

A. Plėnio rodytasis fil
mas truko apie porą valandų 
(su mažyte pertrauka). Fil
mo vaizdai ryškūs, tiek kon
tūrų, tiek spalvų požiūriais. 
Ekrane slinko Vilniaus, Kau
no vaizdai, kaip ir Rumšiš
kių, Druskininkų, Merkynės, 
Punios ir kitos vietovės. 
Vaizdus lydėjo gera lietuviš-

WEEE3 GRAPHICS

Le Parisien

TRISTAR WEB GRAPHICS, a subsidlary of Tristar 
Holdingą Incorporated announces the vacancy for: 
Pressroom Supervisor - Reųuires previous super- 
visory experience and "hands-on'' knovdedge of 
the Goss Community 4-High Press and supporting 
eguipment.
Four (4) Color Stripper - reauires previous table 
esperience with B/C and 4-color.
Tristar offers competitive wage scales and an 
above average benefits package, including: 401K 
retirement, major medical, dental, lite, short and 
long term disability, and credit union. Those who 
wish to participate with a dynamic concern, piease 
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
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M GIRDĖJOME POLITINIU STUDIJŲ
SAVAITGALYJE

Kiekvienas metais Los 
Angeles Fronto Bičiulių ryš
kiausias renginys yra Politi
nių Studijų Savaitgalio orga
nizavimas. Laikui bėgant šis 
įdomus subuvimas tapo vis 
labiau patrauklus įvairiaspal
vei visuomenei, vis dažniau 
jame pasirodydavo mąstyto
jai tiek su aktualiomis temo
mis gyvenamajam laikotar
piui, tiek su Lietuvos ateities 
vizija. Pasiscmdavome min
čių, sustiprėdavo drąsa ir pa
siryžimas ateičiai, nes visad 
juose būdavo kalbama dau
giau apie naujus sumany
mus, negu verkšlenama dėl 
praeities nesėkmių.

Šių metų savaitgalis bu
vo išimtinai įdomus ir turtin
gas. Jau vien pažvelgus į 
programos turinį džiugino 
gausus jaunų žmonių dalyva
vimas. Ncapsivylėme. Šeš
tadienio ankstyva valanda 
nežadėjo didelio klausytojų 
skaičiaus, bet turiu pasakyti, 
kad miegaliai šį kartą tikrai 
daug nustojo. Susirinkusius 
pasveikino dr. Zigmas B rin
kis ir prie simpoziumo stalo 
pakvietė jaunimo atstovus T. 
Giedraitytę, A. Jarašūną, A. 
Kulikauską ir G. Gasparaitį. 
Šios dalies tema buvo "Jauno 
ji karta Lietuvoje ir išeivijo
je: susiderinimo galimybės." 
Atidžiai klausėmės ir vertai 
didžiavomės savo jaunimu, 
kurių kiekvienas gyvai, ne
perkrautai perdavė mums sa
vo įspūdžius ir rūpesčius dėl

Rūta K Ieva Vidžiūnienė

tautos prieauglio ten ir čia 
suartėjimo, dėl skirtingumų, 
kilusių iš labai skirtingos 
kasdienybės suvokimo, siūly
dami naujus vienų ir kitų su
artėjimo kelius, drauge su
prantant, kad taip nevienodo
se aplinkose neišvengiamai 
tarpo paviršutiniškai skirtin
gi papročiai. Jų nuomone, 
tačiau, arčiau pabendravus 
tie skirtingumai išdyla ir pra 
nyksta, nes esam tos pačios 
tautos vaikai. Pasigėrėjimą 
kėlė jų graži gimtoji kalba ir 
išmąstyti samprotavimai. 
Moderavo Tadas Dabšys.

Antrame simpozijume 
apie "Aktualiausias proble
mas Lietuvoje" klausėmės 
svečių iš Tėvynės - Nijolės 
Sadūnaitės žodžio apie mo
ralę, religijos reikšmę žmo
gaus gyvenime, skirtingas 
sritis ryškiai pristatė G. Lau
rinkus, A. Ruškys, D. Šafra- 
navičius ir A. Tučkus. Pui
kiai moderavo dr. Vytautas 
Vardys. Apie vajų'Dovana 
Lietuvai" kalbėjo R. Dabšys, 
R. Giedra ir E. Kulikauskas.

Po priešpiečiu, diskusijų 
tema buvo "Visuomenės dife 
renciacija Lietuvoje ir išeivi
joje". Pirmoji kalbėjo Dan
guolė Navickienė, klausda
ma, kas pasikeitė dabartyje, 
duodama kaip gerą pavyzdį 
tada ir dabar ruoštus sol. V. 
Daunoro koncertus ir mūsų 
atsinešimą į juos. Jos nuo
mone, lietuvis yra stiprus, 
veiklus bet užsispyręs ir ne

THE SECRETARY OF STATĖ

VVASHINGTON

February 5, 1990

Dear Mr. Lozoraitis:
I am very pleased to send to you and to all the people of 
Lithuania my sincere best wishes and those of the United Statės 
Government and people on the seventy-second anniversary of the 
independence of your statė.
The courageous struggle for freedom by the united people of 
Lithuania has impressed the world. The peaceful, evolutionary 
efforts of your Baltic nation stand as a model for others štili 
struggling to regain their national patrimony. There has been 
a virtual renaissance of freedom in Eastern Europe over the 
lašt year. Lithuania and its Baltic neighbors, Estonia and 
Latvia, have begun to participate in that great wave of 
historical change carrying democracy to lands formerly under 
authoritarian controls. I am hopeful that your country will 
soon be able to enjoy the fullest measure of democratic 
liberties.
The United statės does not, and will not, recognize the 
forcible incorporation of Lithuania into the Soviet Union. 
We stand united with the Lithuanian people in peaceful pursuit 
of their legitimate rights. The progress which has been made 
encourages us to look forward to further developments and the 
fullest expression of Lithuanian self-determination.

JAV Valstybės sekretoriaus James A. Baker, III pareiškimas Lietuvos atstovui VVashingtone 
Stasiui Lozoraičiui, jr.

Hartfordo "Berželio” Tautinių šokių grupės šokėjai metiniam koncerte, sausio 20 dieną.
R. Musonytės nuotr.

tolerantiškas. Su tuo tikrai 
tenka sutikti. Dabar mes čia 
bandome jungtis, o jie ten 
vis labiau skyla. D. Šavrana- 
vičius sutiko, kad Lietuva 
nėra beklasė, kaip tai skelbė 
marksistai, nes labai skiriasi 
žodžiai nuo darbų. Ten vie
ni stovi eilėse prie dešrų, o 
kiti laisvai baliavoja. Dr. K. 
Ambrazaitis sakėsi sutinkąs 
su politiku Beržinskiu, kad 
Gorbis iš tautų padarė volka- 
nus, betgi lava sustingsta ir 
nusistovi. Kokie bus ateities 
skirtumai taip išeivijos ir na
mų? Demokratinė politika 
negali siekt ideologinių tiks
lų, jos tikslas yra žmogaus 
vertė. A. Tučkus buvo la
biau linkęs į pesimizmą šio
se nepriklausomybininkų ir 
okupacininkų kovoje. Parti
jos žmonės tebeturi spaudą, 

radiją, televiziją, prie ko ki
tiems sunku prieiti. Ar tikrai 
taip yra?

Dr. V. Vardžio tema bu
vo visuomeninė: dabar ne 
laikas laikytis diferenciaci
jos, ieškokim bendrumų pa
saulėžiūros, interesų ir kultū
ros srityse. Ir išeivija išsive
žė ideologinį bagažą, būrėsi 
prie panašiai galvojančių, kai 
Lietuvoje viskas buvo užgož 
ta vienos ideologijos, jokia 
kita ideologija negalėjo vys
tytis iki paskutinių kelių me
tų, kai buvo bandoma atsta
tyti tai, kas buvo. O reiktų 
burtis apie bendrą sutarimą 
Lietuvos laisvės klausimu, 
bet čia reikia kompromiso 
pirmiausia savo tarpe. Tuč- 
kui vėl pabrėžiant, kad parti
ja visvien nori likti "ant balto 
žirgo", dr. V. Vardys labai 
logiškai atsakė, - tegul parti
ja pralaimi rinkimuose, ne 
diskusijose.

Sekmadienio popietę ati
darė dr. Z. Brinkis, pakvies
damas inž. E. Arbą susumuo
ti vakarykščios dienos kalbė
tojų mintis. Toliau Vladas 
Šakalys pabrėžė rusų šoviniz - 
mą, bandymą išgelbėti savo 
imperiją jėga, jei reikės, su 
amerikiečių pagalba, kas 
jiems gana gerai vyksta dėka 
prez. Busho trumparegišku
mo. Dr. Algirdas Avižienis 

—skatino ten atnaujinti švieti
mo sistemą, drauge bandant 
parsivežti į čia išmokslini
mui daugiau mokytojų vaka
rietiškuose universitetuose. 
Reikia anglų kalbos, važiuo
kim ten pasidaryti mokyto
jais!

Inž. Zigmas Viskanta siū 
lė steigti bendrinę Lietuvai 
Remti Tarybą su nuolatiniu 
atstovu ten. Turim numatyti, 
ką darytume, jei ten prasidė
tų smurtas. Didžiąsias šven
tes kelkim į Lietuvą, padė- 
kim vaistais, knygomis, kom
piuteriais. Iškėlė reikalą rem - 
ti Respublikos laikraštį, bei 
davė daug kitų idėjų. Inž. 
Mečys Šilkaitis siūlė pana
grinėti ir kitų Europos vals
tybių valdymosi formas. Rei
kia steigti greitos reakcijos 

būrelius, kurie susipažintų 
su laikraščių redaktoriais, 
greit atsakytų į jų straips
nius. Steigti laisvos rinkos 
seminarus Lietuvoje, siun
čiant ten asmenis, sugeban
čius pamokyti perėjimą į lais
vą rinką. Reikia rūpintis ir 
Europos vadų galvosena 
apie mūsų kraštą, ekonomi
ją, - žodžiu: aukoti, budėti ir 
ruošti dirvą.

Nijolės Sadūnaitės min
tys rėmėsi tema, kad pusės 
šimtmečio teroras Lietuvos 
nepalaužė. Reikia daugiau 
pastangų atstatyti tautos mo
ralę. Ji davė trumpą savo 
gyvenimo apybraižą, pabrėž
dama, kad sovietai ir dabar 
nėra panaikinę įstatymą 
prieš religiją, tik jo nevarto
ja. Negrąžintos spaustuvės, 
dauguma bažnyčių, nėra 
"Katalikų pasauliui" popie- 
rio. Neatidaro vienuolynų. 
Bet žmonės pasidarė nebai- 
lūs.

Moderavo Angelė Nel
sienė, o išvadinęs mintis vėl 
taikliai susumavo dr. V. 
Vardys.

Skaitykit ir platinkit
DIRVA_________________________c
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ANESTHETIST
CRNA

Full-time position available In 7 
M.D., 9 CRNA aroup supplving an- 
esthesia services af Undervrood- 
Memorial Hospital, Woodbury, NJ. 
Anesthesia servlces include all ser- 
vices except open beari surgery. 
Competitive salary. Fringe benefits 
include pension. health care, life in
surance, & dlsabilltv insurance. 
Persons interested in this position 
please send C. V. lo:

ARG Anesthesia Assoc, P.A. 
P.O. Box 745, Woodburv NJ 08096 
or call Anlhony R.Giorgio,M.D. 

1-609-845-0100 exl 2357

MANUFACTURING
SUPERVISOR 

POWOER COATING PAINT 
Hofmann Induslries Ine. (7 mi. Wesl 
of Reading). a leading manufactur- 
er of welded steel tubing currenlly 
has an opening for an exper'd Pow- 
der Coating/Paint Supervisor. The 
individual we are seeking muši be a 
self-slarler, mechanically inclined, 
have knoweldge of aufomafed oow- 
der coaiin? & oaint orocesses & 
work wilh>n elose coating toler- 
ances. We offer excelieni benehis 
covering you & vour familv. Salary 
commensurate wilh qualifications 
& experience Please send resume 
& salary historv in conlidence lo: 
. HOFMANN INDUSTRIES INC.

3145 Shillinglon Road 
Sinking Spring, PA 19608 

EOE.
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siūlo apylinkėje namams paskolas 
su žemesniu įmokėjimu ir 
žemesniais paskolos mokesčiais?

Ameritrust.
Patarnavimas, kuriuo galite pasikliauti.

siūlo asmenines < 
paskolas su mažesniais 
mėnesiniais 
mokėjimais 
ir ilgesnį 
laikotarpį 
išsimokėjimui?
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duoda pigų
čekių patarnavimą gaunantiems 
vyriausybės čekius?

Ameritrust Company National Association Member FDIC

AR REIKALINGA SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA?
Nuo 1984 m. kovo mėn. 

1 dienos atsidarė kasdieną 
veikianti JAV LB Socialinių 
reikalų įstaiga. Anksčiau vi
si aptarnavimai buvo teikia
mi tik šeštadieniais Margu
čio patalpose.

Si programa yra valdžios 
pripažinta ir dalinai finansuo 
jama pagal Chicagos miesto 
federalinį įstatymą. Raštinė 
atidaryta nuo antradienio iki 
šeštadienio. Čia užpildomos 
įvairios formos: Medicare, 
Pilietybės, Circuit Breaker - 
finansinė parama asmenims, 
kurių pajamos mažesnės ne
gu $12,000.00 per metus - 
Public Aid. Išreikalaujamos 
nuolaidos: vandens, namo 
mokesčių, šilumos ir teikia
ma informacija kitiems neaiš 
kūmams.

Pora kartų savaitėje, au
kodami savo brangų laiką, 
lietuviai - gydytojai atlieka 
bendrą sveikatos patikrinimą 

vyresnio amžiaus, kukliomis 
pajamomis, žmonėms. Taip 
rašė savo laiške "Brangiems 
lietuviams" ano meto Socia
linių Reikalų tarybos pirmi
ninkė Danguolė Valentinaitė. 
Laiško paraštėje išvardinta 
šios tarybos vykdomasis ko
mitetas, direktorių taryba. 
Nepasakyta, kad toji įstaiga- 
organizacija įregistruota, 
kaip Lithuanian Human Ser- 
vices Council of USA, inc."

Cituotame laiške nesa
koma, apie tai, kad toji Soc. 
reikalų taryba dirba jos var
du įsigytuose (su morgy- 
čiais!) namuose ir kad tas 
pastatas atremontuotas ir 
palenktas socialiniu reikalų 
tarnybai. Vėlesniu metu pas
tato įrengimai buvo tobuli
nami ir čikagiečių lietuvių 
kasdienėj kalboj likosi popu
liariu "Seklyčios" vardu... 
Tikrumoje "Seklyčia" tėra 
valgykla, o greta jos ir an

turi daugiausiai savo įstaigų Clevelande?

trame namų aukšte dirba vi
sa gausi soc. reikalų tarnyba 
ir jos talkininkai. Toji tary
ba savo uždaviniu turi rūpin
tis varganu lietuviu, ne tik 
Chicagoje, o ir visur kitur 
JAV gyvenančiu.

Socialinių reikalų tary
bos darbuotė įgyjo daugio 
lietuvių pritarimą ir materia
linę paramą. Tą lengva ma
tyti iš kas mėnesį skelbiamų 
"Pensininke" aukotojų sąra
šų. O, galima tarti, jau ruti
nine tapusi mėnesio (1989 
m. lapkritis) patarnavimų 
santrauka:

Išvežiota maisto į na
mus.................................... 197

Vyresniųjų reikalais 
skambinta į įvair. įstaig....26

Nuvežta į ligonines ar 
pas gydytojus.....................6

Perskaityta - parašyta 
laiškų...................................17

Padėta su Medicare ir 
kitais draudimais.............. 44

t=JtQOAl HOUSIK 
LENDER

Padėta išsiaiškinti su
Public Aid............................7

Išrūpinta vienkartinė pa
šalpa...................................... 5

Suteikta žinių apie So
čiai Security........................ 6

Užpildyta vandens sąs
kaitų sumažinimo formų...8 

Padėta išsiaiškinti namų
mokesčių reikalais............. 1

Suteikta žinių apie na
muose gaunamą pagalbą....3 

Atlankyta ir padėta susi
tvarkyti namuose................. 1

Suteikta įvairių kitų in
formacijų.......................... 34

Padėta atvykusiems iš
Lietuvos............................r.2

SVEIKATA 
Bendras sveikatos pati

krinimas............................. 19
Kraujo spūdžio matavi

mas.................................... 25

Knygų iš bibliotekos 
skaityti paėmė..................25

Šie statistiniai skaičiai

nedaug ką pasako skaityto
jui. Norint juos aiškiau su
prasti ir pajusti, kokį didelį

DIRVA • 1990 m. vasario 22 d.

darbą atlieka ir kiek pasiau
kojimo artimui parodo ši in
stitucija, reikia pačiam išgirs 
ti socialinės tarnybos vado
vų, talkininkų pranešimus, 
duomenis ir vargo lietuvių 
nuotaikas. Trumpai, Prelato 
dr. J. Prunskio žodžiais ta
riant - socialinė tarnyba bū
tina!

Deja, socialinė įstaiga 
savo kelyje sušlubavo ir pe
reitais metais JAV LB valdy
ba ėmėsi iniciatyvos jos va
dovybę pakeisti. Sudaryta 
laikinoji administracija; o 
nuo š. m. vasario 1 d. Socia
linių reikalų tarybai pirmi
ninkauja aktyvi visuomeni
ninke Birutė Jasaitienė. Jos 
artimieji bendradarbiai (neži
nau formaliai juos parcigo- 
mis-titulais): dr. P. Kisielius, 
L. Norušis, J. Žygas, dr. A. 
G. Razma, J. Šaulienė, prof. 
R. Kulienė ir kt. Šią įstaigą 
(Socialinių reikalų tarybą) 
šiuo metu slegia susidariu
sios skolos, tačiau dabartinė 
jos vadovybė ryžtingai nusi
teikusi surasti šaltinius ir bū
dus, kaip tą įsiskolinimą pa
dengti. Linkėtina šia linkme 
dirbantiems sėkmės ir ištver
mės.

/m.v./

REMKIME "SUKURI"

Po gražaus Kauno "Sūkurio" 
koncerto sausio 29 d. grupė 
clevelandiečių Dana Čipkie- 
nė, Vincas Gelgotas, Jolita 
Kavaliūnaitė, Nijolė Kcrs- 
nauskaitė, Gražina Kudukie
nė pasiryžo globoti šį balinių 
šokių vienetą, kuris savo šo
kimo meniniu lygiu žavėjo 
publiką ir jam padėti.

O padėti reikia visokerio 
pai. Vykstant į šokių kon
kursus / turnyrus susidaro 
daug išlaidų ne tik kelio
nėms, bet ir aprangai. O rei
kia ne tik gerai atlikti šokius, 
bet ir tinkamai apsirengti, 
nes pasauliniuose turnyruose 
vertinamas ne tik šokis, bet 
ir šokėjo apsirengimas. Tei
sėjai taškus duoda ne tik už 
atlickjamų šokių judesių pre
ciziją ir grakštumą, bet ir už 
kostiumo grožį ir tinkamu
mą. Be to, labai jiems reika
lingas video aparatas filmuo
ti jų šokius turnyruose ir juos 
tobulinti.

Visi prašomi remti šiuos 
lietuvius balinių šokių meni
ninkus. Jie mūsų tėvynės 
vardą garsina visame pasau
lyje. Šimtas nuošimčių visų 
aukų bus atiduota mūsų šoke 
jams, kurie mus informuos 
apie bet kur ir bet kada vyks
tančius jų Šokius.

Sąskaita "Taupoje" jau 
atidaryta. Jos numeris yra 
390. Čekius rašyti "Sūku
riui" ir siųsti Taupai (Taupa 
Lithuanian Credit Union, 
767 E. 185 St., Cleveland, 
Ohio 44119.)

J. Kavaliūnaitė 
Akron, OH.
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KONGRESINIS 
APKLAUSINĖJIMAS

Amerikos Kongreso at
stovė Mary Rose Oakar va
sario 14-15 dienomis suren
gė viešą susirinkimą Statė 
teatro patalpose, Clevelan
de, išklausyti ir pasitarti dėl 
naujausių įvykių Rytų Euro
poje ir Pabaltijo kraštuose. 
Susirinkime dalyvavo apie 
30 įvairių tautybių atstovų.

Gerai paruoštus praneši
mus padarė lietuvių atstovai 
- Algis Rukšėnas, Rimantas 
Aukštuolis ir Paulius Alšė- 
nas.

Algis Rukšėnas, Tauty
bių tarnybos centro direkto

Čiurlionio ansamblis ruošiasi koncertui ... Diriguoja prof. 
Gediminas Purlys. V. Bacevičiaus nuotr.

II ‘Laupa
Lithuatiian Credit Tlnivn 

Lietuvių kredito ‘Kpoperatyvas 

767 Lašt 185th Street

Cleveland, Ohio 44119
(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

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

Parduodame pinigines perlaidas (Money Ordcrs), 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.

rius, savo pranešime plačiau 
palietė imigracijos proble
mas atvykstantiems iš Rytų 
Europos kraštų ir prašė, kad 
politinio prieglobsčio statu
sas Pabaltijo kraštams nebū
tų panaikintas, nes Lietuva, 
Latvija ir Estija dar tebėra 
okupuoti kraštai.

Tarptautinių bankinių 
operacijų specialistas Riman 
tas Aukštuolis plačiau aiški
no atsikuriančių ir laisvės 
siekiančių kraštų ekonomi
nes ir valiutines problemas.

Paulius Alšėnas, atstovau 
dams Lietuvių Bendruome
nę, pateikė labai įžvalgią 
analizę apie nūdienę Lietu
vos politinę ir ekonominę

Clevelando lietuvių pensininkų klubo susirinkime buvo pagerbtas Jonas Aleksa, vasario 7 d. 
sulaukęs šimtą metų ... Iš kairės: Budrienė, Idzelienė, šimtametis Jonas Aleksa, Žiedonis, klubo 
pirm., J. Malskis, Šukys ir Balbatas. y. Bacevičiaus nuotr.

situaciją.
Lietuvių atstovų praneši

mai buvo pavyzdingai pa
ruošti raštu ir kompetetingai 
pristatyti Kongreso delega
cijai ir dalyviams. (js)

* RELIGINĖS ŠAL
POS Clevelando skyrius pra
deda vajų Dievo Motinos pa
rapijoj vasario 25 d. ir šv. 
Jurgio parapijoje kovo 18 d. 
kitu laiku aukas galima įteik
ti Taupos kooperatyve sąsk. 
729.

* DLK BIRUTĖS drau
gijos Clevelando skyrius už
prenumeravo Dirvą Povilui 
ir Juditai Pcčiulaičiams, ilgų 
metų Lietuvos partizanams ir 
Amžino įšalo žemės liudi
ninkams. Sveikiname.

. GRAŽINA KUDUKIE- 
NĖ, drauge su Ohio valsti
jos delegacija, vadovaujama 
Richard Celestes, apie 10 
dienų praleido Maskvoje ir 
Rygoje, darydama kontak
tus su Sovietų Sąjungos bei 
Pabaltijo valdžios įstaigomis

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

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

• VASARIO 25, Lietuvių Na
mų ir klubo narių metinis susirin
kimas

• KOVO 4, 'Taupos" kredito 
kooperatyvo narių metinis susirin- 
kimas

• KOVO 18, Kaziuko Mugė
• BALANDŽIO 21 D. Grandi

nėlės parengimas Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje.

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

• GEGUŽĖS 5-6. LTM Čiur
lionio ansamblio 50 metų veiklos 
sukakties minėjimas

• BIRŽELIO 10, Birželio minė
jimas. Ruošia Pabaltiečių komitetas.

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

• LIEPOS 29, LKVS Ramovės 
gegužinė prie ežero, 17815 
Čanterbury Rd.

• RUGSĖJO 29, Pabaltiečiųva
karas. Ruošia Pabaltiečių komitetas.

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

• LAPKRIČIO 11, 11:30 vai.. 
Šv. Jurgio parapijos salėje tradicinis 
Šv. Jurgio parapijos Mini-festivalis.

• GRUODŽIO 24, 9:30 vai. ben
dros Kūčios Šv. Jurgio parapijos sa
lėje. 

dėl galimybės užmegzti pre 
kybinius ryšius.

Gražina Kudukienė Mas - 
kvoje taip pat susitiko prof. 
Vytautą Landsbergį ir Lietu
vos savarankiškos ekonomr 
jos planų kūrėją, ministrų ta 
rybos pirmininko pavaduo
toją - prof. Kazimierą Pruns
kienę. (js)

• TĖVYNĖS GARSU 
radijas mini keturiasdešimt 
metų darbo sukaktį. Paruoš 
ta apie 3000 programų, susi
krovė didelis archyvas, radi
jo progamoms ruošti paskir 
ta tūkstančiai darbo valandų

Paremkite Tėvynės Gar
sų radiją šios gražios sukak
ties ir ilgų metų kantraus ir 
kūrybingo darbo proga. 
Aukas siųskite: Tėvynės 
Garsai, 4249 Lambert Rd., 
Cleveland, Ohio 44121.

• LIETUVIŲ NAMŲ 
bendrovės akcininkų ir Lie
tuvių klubo narių metinis vi
suotinis susirinkimas įvyks
ta kitą skemadienį, vasario 
25 dieną 12 vai. Lietuvių 
namų salėje. Bus renkami 
trys mauji direktoriai. Yra 
keturi kandidatai: Zigmas 
Dautartas, Vytenis Miškinis, 
Nijolė Motiejūnienė ir Vy
tautas Sniečkus.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Della E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoiai

936 East IBStti Street, Mari. Oho 44119 
Tel. (216] 531-7770

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

liams pastatyti.

43-

• TĖVYNĖS GARSŲ 
radijo programose teikiama 
daug naujienų iš Lietuvos. 
Tėvynės Garsai turi savaiti
nį telefoninį ryšį su kores
pondentais Lietuvoje ir in
formacijos įstaigomis Wa- 
shingtone, D.C. Lietuviš
kos programos girdimos iš 
WUJC FM 88.7 radijo sto
ties sekmadieniais nuo 8 vai 
ryto iki 10 vai. ir vakarais iš 
WCPN FM 90.3 radijo sto
ties nuo 7 vai. iki 8 vai.

HOUSE CLEANING, 4-6 
hours per day, 3 days to 
start, $ 6 per hour. Eastside. 
Call 531-0191

FLORIDOJE PERKANT 
AR PARDUODANT 

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

(305) 943 - 0946 
Century 21, Choice Realty

CT Technofoeist
Mobile Technology Ine., a national 
mobile imaging company, is seek
ing a moliyated lechnolooist lo per- 
form CAT sean procedures in El- 
kins Park. PA. This part time 
position indudes 10 to 15 hours o( 
weekly scheduled work and/or 
emergency call rotalion. Interested 
aoolicants muši be ARRT repislry 
eligibie. CAT sean experience is de- 
sirable, specilically in GE 9800 
eouipmenl. For more inlormalion 
please conlacl:

Mobile Technology Ine 
510 Heron Oriye, Unil 309 

PO Box 334 
Bridgeporl.NJ 08014 

(609)467-1350



DIRVA
Kvietimas
Pasaulio lietuvių kultū

ros, mokslo ir švietimo cen
tras (su būstine Kaune) kvie
čia du jaunus, universitetus 
baigusius lietuvaičius ar lie
tuvaites dirbti Pasaulio lietu
vių kultūros, mokslo ir švie
timo centre Kaune: - eksper
tu universitetų veiklos, komu 
nikacijų su išeivija ir užsie
niu klausimais; - ekspertu 
ekonominių ryšių su užsie 
niu klausimais.

Sutartys dirbti sudaro
mos vieniems ar dviems me
tams. Pasaulio lietuvių kul
tūros, mokslo ir švietimo 
centras aprūpina darbuotojus 
butu ir moka atlyginimą Lie
tuvoje kursuojančia valiuta, 
rubliais ar litais, kuriuos 
numatoma įvesti artimiausio
je ateityje. Atlyginimo suma 
prilyginta Fulbraito stipendi
ninko atlygiui Sovietų Sąjun 
goję.

Smulkesnę informaciją 
teikia ir prašymus vykti dirb
ti į Kauną priima prof. Felik
sas Palubinskas: Purdue 
University Calumet Ham- 
mond, IN. 46323-2094, 
Head and Profcssor 
Department of Managcment. 
tel. (219) 989-2388

ALOYZUI SIRUČIUI

mirus, žmonai GRAŽUTEI, gimi
nėms ir artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia.

Eugenija ir Vytautas 
Meškauskai

Birutė Sidzikauskienė

ADAI ŠAPOKIENEI-SUDIKIENEI 

mirus, jos seseris VALĘ KECORIE- 
NĘ, BRONĘ VASIENĘ ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame.

Ona ir Jonas Vengriai

A. A.

ANTANINAI JONYNIENEI

iškeliavus amžinybėn, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą dukrai RIN- 
GAILEI ZOTOVIENEI su šeima ir 
visiems artimiesiems.

Antanas ir Anela 
Stepanauskai.

DIRVOS FAX j
(216) 431-1614 |

* ADV. PAULIUS 
ŽUMBAKIS vasario 23 d., 
penktadienį, 7:30 vakaro 
Balzcko lietuvių kultūros 
muziejuje skaitys paskaitą 
"Lietuviai Lietuvoje ir išei
vijoje. Kas mus jungia ir 
kas mus skiria". Kalbės apie 
galvosenas, įvairių dvasinių 
vertybių, susidomėjimo sfe
rų skirtumus tarp išeivijos ir 
Lietuvos tautiečių. Povilas 
Žumbakis kalbės ir apie tau
tinio charakterio bruožų skir
tumus, dažnai skirtingas pa
žiūras į Vakarų pasaulio ver
tybes, tam tikram laipsnyje 
skirtingą net kalbą. Prele
gento nuomone, atėjo laikas 
Lietuvos ir išeivijos lietu
viams mėginti pakilti aukš
čiau dažnai paviršutiniškų 
santykių į gilesnį vienas kito 
pažinimą, į platesnį dialogą. 
Povilas Žumbakis yra žy
maus masto teisininkas, žino 
mas lietuvių veikėjas. Po 
vakaronės bus vaišės.

* LITHUANISTIKOS 
SEMINARAS (kadaise po
puliariai vadinamas "Kursai

Lietuvių delegacija pas Massachusetts gubernatorių Mike Dukakis, kuris vasario 7 d. pasirašė 
proklamaciją, skelbiančią Vasario 16-ją Lietuvos Nepriklausomybės diena. Iš kairės: Jonas Stun
džia - Alto Lavvrence skyriaus atstovas, Regina Kulbytė - Jaunimo Sąjungos pirm., dr. Romas Buivy
das - LB Bostono apylinkės pirm., Rota Buivydaitė - Jaunimo Sąjungos narė, Gintaras Čepas - Alto 
Bostono sk. pirm., Martynas Dapkus - Sandaros 7-sios kuopos pirm., Alexander Akule - Lietuvos 
Vyčių Bostono kuopos pirmininkas.

prie Kento universiteto") 
vyks 1990 metais rugpjūčio 
5-19 dienomis netoli Chica
gos, gražios gamtos apsup
tuose rekolekcijų namuose, 
Plano Illinois. Seminaras, 
tai universitetinio lygio lietu
vių kalbos, literatūros ir isto
rijos kursai, skiriami studen
tams, aspirantams ir visiems 
suaugusiems, norintiems pra 
turtinti savo lituanistines ži
nias. Šiais metais numatytų 
kursų tarpe bus lietuvių kal
bos kultūra, kirčiavimas, nau 
jausia lietuvių novelė, Lietu
vos poezija, Nepriklausomos 
Lietuvos istorija ir kt. Galuti
nis kursų aprašymas ir regis
tracijos anketa pasirodys ko
vo pradžioje. Jei pageidautu 
mėtė, rašykite: Lituanistikos 
seminaras, 5620 S. Clare- 
mont, Chicago, IL 60636.

* KĘSTAS IR MIRGA 
PAŽEMĖNAI, Rancho Pa
los Vcrdes, Ca., atnaujinda
mi Dirvos prenumeratą, pri
dėjo auką 25 dol. Ačiū.

* JONAS IR VALĖ 
ZUBAVIČIAI, Sunny Hills, 
Fl„ atnaujindami Dirvos pre
numeratą pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

* VLADAS ŠNIOLIS, 
So. Pasadena, Fl., mūsų nuo
latinis rėmėjas, vėl atsiuntė 
auką 40 dol. Ačiū.

* JŪRATĖ IR JUOZAS 
ŠEPIKAI, Van Nuys, Ca„ 
atnaujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

* ANTANAS VAIVA
DA, Mc Lean, Va., Dirvai pa
remti atsiuntė 35 dol. Ačiū.

* K. ŽOLYNAS, Or- 
mond Beach, Fl., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

* J. PREIBYS, Detroit, 
Mi., atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

* V. MATULEVIČIUS, 
Toronte atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 20 dol. Ačiū.

BOSTON
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PROKLAMACIJOS 
LIETUVOS REIKALU

Vasario 16-sios pagrin
du proklamacijas Lietuvos 
reikalu paskelbė: gubernato
rius Mike Dukakis vasario 7 
d„ Brocktono miesto meras 
Carl Pitaro - vasario 9 d., o 
Bostono meras Raymond 
Flynn - Vasario 16-ją, įteik
damas ją lietuviams mūsų 
trispalvės prie City Hali pake 
limo metu.

Visose proklamacijose 
paryškinama Lietuvos praei
tis, teisė į laisvę ir reiškiama 
viltis, kad Lietuva greitai at
gaus nepriklausomybę. Pro
klamacijos pasirašytos, daly
vaujant lietuvių organizacijų 
atstovams.

Pas gubernatorių Mike 
Dukakis delegacijoje iš septy 
nių lietuvių penki buvo jauni 
mo atstovai ir du vyresnio
sios kartos atstovai. Tai sek
tinas pavyzdys. -Kai delega
cijose dalyvauja lik vyresnie 
ji, tai atrodo, kad lietuvybė 
jau nyksta.

TAUTINĖS SĄJUN
GOS SEIMAS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos seimas įvyks 
gegužės 12 -13 dienomis 
Holyday Inn, Randolphe, 
tarp Bostono ir Brocktono. 
Seimo paruošiamaisiais dar
bais rūpinasi Bostono sky
riaus sudaryta komisija, ku
riai vadovauja Juozas Rente- 
lis, buvęs skyriaus pirminin
kas.

MIRĖ A. JUCĖNAS

Vasario 3 d. Floridoje po 
trumpos ligos mirė Antanas 
Jucėnas, pastoviai gyvenęs 
Cape Code, kur jis nuošir-

* JŪROS ŠAULIŲ PA
LANGOS kuopa St. Peters
burg, Fl., per ižd. Br. Zabu- 
ką, Dirvai paremti atsiuntė 
25 dol. Ačiū. 

džiai reiškėsi lietuvių veiklo
je. Kasmet jo sodyboje vasa 
rą vykdavo vietos lietuvių 
piknikai. Vclionies kūnas 
pargabentas į Cape Codą ir 
ten palaidotas. Dėl jo laido
tuvių vietos lietuviai negalė
jo dalyvauti etniniame festi
valyje, kuris tą dieną vyko 
Mashpee miestelyje.

MINĖJIMAS NOR- 
W00DE
f

Šv. Jurgio lietuvių para
pijos Nonvoode vasario 4 d. 
paminėta Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo sukaktis. 
Minėjimo programą sudarė 
Šv. Mišios už Lietuvą su pri
taikintu klebono kun. Vinco 
Valkavičiaus pamokslu ir 
Dr. Mirgos Gimiuvicnės pas 
kaita apie legalumą ir jo 
reikšmę Lietuvos istorijoje.

I PARAMA DIRVAI |

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo
•
K. Pažemėnas,

Palos Verdes.................. 25.00
V. Jakonis, St. Laurent....  10.00
J. Vodopalas, Fairfax.......  10.00
J. Zubavičius,

Sunny Hills.......................25.00
Maironio Parkas,

Shrewsbury...................  15.00
E. Stepaitienė, Toronto..... 10.00
V. Šniolis, S. Pasadena ... 40.00
H. Stasas, Cleveland......... 5.00
A. Matuzas, La Grande ..... 5.00
V. Matulevičius, VVeston ... 20.00 
Jūrų šaulių kuopa,

St. P’burg.........................25.00
B. Abromas, Linkolnvvood 5.00 
E. Juodėnas, Cleveland ... 15.00
J. Liubinskas, Elizabeth ... 5.00 
V. Salčiūnas,

PortSt. Lucie................... 10.00
A. Cytraus, Euclid.............. 10.00
K. Žolynas, Ormond B........25.00
LB Omahos

apyl. valdyba................... 50.00
J. BeniOnas, Hartford ......... 5.00
J. Preibys, Detroit................25.00
K. šeputa, Surfside........... 15.00
E.Cernius, Jacksonville .... 5.00 
A. Vaivada, McLean.........35.00
J. Drasutis, Pittsburg.......... 5.00
M. Ridikas, Afton................. 15.00
H. Suvaizdis, Cicero........  10.00
J. Cinkus,

Downer Grove................. 15.00
J. Stankus, Cleveland...... 25.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.
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