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Ar ne per drąsu taip sa
kyti? Gorbačovas dar vis 
užsienyje garbinamas prezi
dentas. Su sovietų atomine 
jėga vis dar reikia skaitytis! 
Jie vis dar spiriasi derybose 
dėl konvencionalinės ka
riuomenės sumažinimo. 
Tai, žinoma, tiesa, bet kas
dien vis labiau blankstanti.

Kai Gorbačiovas pasiūlė 
referendumu apstabdyti rei
kalingas ūkines reformas, jų 
siūlytojas ekonomistas Šata- 
linas parlamento posėdyje 
taip atkirto: “Jei viskam bū 
tų reikalingas referendumas 
mes dar šiandien gyventu- 
mėm medžiuose ir svaidytu 
mėm vienas į kitą kokoso 
riešutais ir akmenimis”

Prie panašaus laikotarpio 
greitai artinamės. Gorbačio
vo era baigiasi, jei dar nepa 
sibaigė. Prieš porą savaičių 
tik 20% sovietinių žmonių 
jį laikė populiariausia savo 
šalies asmenybe, 50% tokiu 
laikė Jelciną. Sovietinis disi 
dentas Vladimiras Bykov- 
skis rašo kairioje THE NEW 
REPUBLIC, kad ir Jelcinas 
bus tik pereinamas valdovas 
dėl savo kilmės iš sovietinės 
biurokratijos.

Dar prieš metus, rašo NY 
TIMES’e A.M. Rosenthal, 
Gorbačiovas prisaikdinėjo 
kad nepirmininkaus Sovie
tų Sąjungos išardymui. Su 
JAV pagalba jis užbloka
vęs Baltijos laisvę. Dabar 
kyla jau klausimas, kaip il
gai respublikos norės išlai
kyti ‘fikciją’, kad jos yra 
kontroliuojamos Maskvos?

Dangus, kaip matome, 
jau yra gerokai apsiniaukęs, 
bet tai daugiau vėlybo ru
dens ar žiemos debesys, iš 
kurių nesitiki žaibo. Bet ir 

jis vis dėlto trenkė. Pereitą 
antradienį KOMSOMOLS- 
KOJE PRAVDOJE, o tre
čiadienį LITERATURNOJE 
GAZETOJE - laikraščiuose 
su keliolika milijonų skaity
tojų - pasirodė Aleksandro 
Solženicino 15 psl. straips
nis, adresuotas ‘mūsų tau
tai’, kuriuo įsijungė į disku
sijas, kaip atgaivinti Rusiją.

“Mirtinas smūgis ištiko 
komunizmą, tačiau jo ce
mentinė struktūra dar nesu
griuvo ir, vietoje pasiekę 
laisvę ,mcs galime būti pa
laidoti jo griuvėsių” - teigė 
Solženitzinas. Jo nuomone, 
šešeri metai triukšmingos 
perestroikos nieko doro ne
padarė.

Jo pagrindinis teigimas 
buvo tačiau toks, kad ge
resnė ateitis reikalauja So
vietijos imperijos atsikra
tymo ir tik slavų vienybės. 
Duodami laisvę Pabaltci, 
Azijos tautoms - Rusija ne 
tik savęs nenuskriaus, bet 
galės geriau susikaupti prie 
jai pačiai reikalingų refor
mų.

Jo vizijoje atsikratyti ko
munizmo ir jo palikimo bus 
sunkiau kaip totorių jungo, 
tačiau tai dar įmanoma, nes 
liaudyje liko krikščioniškas 
pagrindas. Paleidus dabarti 
nę imperiją galima būtų pa
siekti tautų vienybės, išsau
gojant jų kultūrą ir kalbą.

Čia jis turi galvoje tik pa 
čius rusus, ukrainiečius ir 
gudus - slavų tautas ir dalį 
Kazachstano, kuris jau se
niai buvo surusintas. Nusto- 
jimą kitų respublikų nauja 
unija lengvai pakęs, kaip 
anksčiau nepakenkė Lenki
jos ir Suomijos netekimas.

Solženicinas ragino už
miršti ’sovietinį patriotiz
mą’. Nėra ko didžiuotis an
truoju pasauliniu karu, per 
kurį krašto viduje žuvo 30 
milijonų žmonių - 10 kartų 
daugiau negu neteko prie
šas, - ir kuris tik sustiprino 
despotizmą viduje. Nėra 
kuo didžiuotis, kad atsidū
rėm prieš bedugnę ir turime 
prašyti Dievo mus išlaikyti 
sveikus ir protą atsigavimui.

Jei tiesa - sako toliau di
dysis rašytojas, - kad Rusija 
davė gyvybinių syvų kitom 
respublikom, tai nutraukus 
tą davimą mes nenukentėsi- 
me. Neabejotina respublikų 
teisė atsiskirti turi būti pa
skelbta aiškiai ir tuojau pat 

(Nukelta į 2 psl.)

RUGSĖJO AŠTUNTOJI -
Būtų neteisinga kaltinti 

Vasario 16 ir Kovo 11 dienos 
Lietuvos Nepriklausomybės 
skelbėjus, kodėl jie nepasi
rinko patogesnio laiko šiai 
pačiai svarbiausiai mūsų tau
tos valios deklaracijai. Būna 
žmogaus, kaip ir tautos, gy
venime momentų, kada ne

Prelegentas istorikas Vincas Trumpa.

galima neskubėti, kada ne tik 
kiekviena diena, bet ir kiek
viena valanda yra brangi. 
Tokia diena buvo vasario 16- 
toji 1918 m. ir kovo 11-toji 
1990 metais. Tikriausiai ta
da mūsų Nepriklausomybės 
tėvai kūrėjai negalvojo, kaip 
tą dieną, kaip mūsų Nepri

klausomybės šventę, reikės 
švęsti ateityje: kaip beveik 
viduržiemyje bus sunku ka
riams ir moksleiviams ir pa
čiai plačiajai visuomenei il
gas valandas po atviru ir daž
nai grėsmingu dangumi sto
vėti rikiuotėje ir klausytis il
gai nesibaigiančių kalbų ir 
maršų. Juk vasaris bene šal
čiausias mėnuo Lietuvoje. 
Seni žmonės sakydavo, kad 
vasario mėnesį net ir jaučio 
ragas įšąla. Bet tada Nepri
klausomybės Kūrėjai turėjo 
skubėti ir negalėjo laukti nei 
šiltesnio, nei turtingesnio 
metų laiko. Nors aplamai 
tautų vadams, kaip ir atski
ram žmogui, geriausias pa
tarimas: skubėk pamažu (fes- 
lina lente), kaip sakė senovės 
romėnai.

Visiškai kitas daiktas bu
vo su Vytautu Didžiuoju, ku- 

(Nukclta į 5 psl.)
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Jei karos rytoj...geriausias jam oras nuo spalio iki gruodžio 
------ vidurio. - Kokia nauda iš karo su JAV-bėmis? -----

Sunkiai pakenčiami karš
čiai Vid. Rytuos jau baigiasi 
Nuo sekančio mėn. vidurio 
oras ten būna visai pakenčia 
mas. Aukščiausia tempera
tūra dykumoje siekia tiktai 
95°, naktį krinta iki 73°, o 
gruodžio mėn. temperatūra 
esanti tarp 73° dieną ir 57° 
naktį. Žodžiu - kariauk ir 
norėk!

Kaip tik tuo laiku JAV ir 
joms talkininkaujančios vals
tybės ten turės jau visoms 
operacijoms pasiruošusius 
dalinius. Jau dabar JAV tu
rinčios per 100 tūkstančių 
karių sausumoje ir 40,000 
laivyne. Irakas irgi koncen
truoja savo jėgas. Pagal ofi
cialų Pentagono pranešimą, 
jis tik pasienyje jau laikąs 
per 300 tūkstančių karių ir 
2,800 tankų.

Pereitos savaitės pradžio
je pavarytas karo aviacijos 
štabo viršininkas gen. M.J. 
Dugam, neseniai lankyda
masis Saudi Arabijoje pasi
gyrė Los Angeles Times ir 
Washington Post korespon
dentams, kad karo aviacija 
galėtų nesunkiai susitvarky
ti su Irako diktatorium Sad- 
dam Husseinu. Reikėtų su
bombarduoti Bagdadą - tai
kant į svarbiausius taikinius, 
įskaitant paties Saddato ir jo 
šeimos palocių, bei ‘jo mei
lužės gyvenamąsias patal
pas’. Likęs be galvos Ira
kas ilgai negalėtų toliau ko
voti. Tam uždaviniui išpil
dyti JAV jau turinčios tame 
rajone 450 kovos ir 250 pa- 
gelbinių lėktuvų. Jis taip 
pat sakęs, kad geriausias bū 
das įskaudinti Saddatą yra 
pulti jį patį, šeimą ir meilu
žę. Tai jis patyręs iš Izrae
lio žvalgybos.

Gal tai ir teisinga, tačiau 
paaiškėjus, kad ČIA savo lai • 
ku kalbėjosi su mafia dėl 
eventualaus Castro nužudy
mo, prezidentas įsakė jokiu 
būdu neruošti sąmokslų 
prieš svetimų valstybių gal
vas.

Tai turėtų būti civilizuo
tų valstybių paprotys, bet 
kaip karo metu? Tuo atve
ju galima žudyti mažesnio 
rango pareigūnus ir net ci
vilius, bet tik ne vadus, ku
rie iš tikro yra kalti dėl ka
ro?

Tas klausimas buvo iški
lęs amerikiečių lėktuvams 
bombarduojant Libiją. Ta
da buvo paskelbta, kad avia
cija specialiai netaikė į Ka- 
dafi gyvenamąsias patalpas, 
nors žuvo jo vienų metų 
duktė.

Tokia atvira gen. Dugan 
kalba nepatiko Gynimo Sek
retoriui Chcney, kuris pa
reiškė, kad iš vyresniųjų ka
rininkų reikalaujama būti 
diskretiškiems ir taktiškiems 
o tų ypatybių pasigedęs gen 

Dugan pareiškimuose. Gen- 
Dugan Vietnam kare 300 
kartu skrido su kovos misi
jom. Jis ištarnavo viso 32 
metus.

Gynimo Sekretoriaus pa
žiūrai pritarė pats preziden
tas Bushas. Ką nesunku su
prasti. JAV ne taip lengvai 
sudarė, gali sakyti, viso pa
saulio koaliciją prieš Iraką 
ne karui, bet ūkiškoms san
kcijoms, kuriomis galima 
būtų jį paklupdyti. Vienin- 
tėlis jo eksporto dalykas, 
duodąs pajamų visos vals
tybės išlaikymui, yra nafta, 
kurios eksportą nėra taip 
sunku sulaikyti. Ilgainiui ta 
blokada tačiau gali būti sun
kiai pakenčiama patiems 
amerikiečiams. Jau dabar 
keliamas klausimas, ar verta 
kovoti dėl naftos, jei tai tik 
padidina jos kainas? Be to, 
gruodžio viduryje praside
da smėlių audrų sezonas, ku
ris apsunkins išnaudoti Ame ■ 
rikos technikos pranašumą.

• ••

Gen. Dugan karo galimy
bių svarstymas nesustabdė 
kitų spekuliacijų apie karą. 
Pereitą sekmadienį kiekvie
name laikraštyje buvo gali
ma rasti bent po vieną naują 
varijantą. Tame pačiame 
Washington Post, kur pasiro
dė Dugan siūlymas vien avi 
acija paklupdyti Iraką, rašo
ma apie kitą planą - įtraukti 
ir marinų išsikėlimą, ir net 
puolimus iš Turkijos bei Jor 
dano, kurio karalius kol kas 
simpatizuoja Irakui. Jis net 
kreipėsi per TV į amerikie
čius, prašydamas vengti ka
ro.

Irako Saddam Huscin’as 
grąsino, jei blokada pradėtų 
‘smaugti’ jo kraštą, pulti pi r 
mas ir sunaikinti Saudi Ara
bijos naftos šaltinius ir bom
barduoti Izraelį.

Toks žygis pastatytų san
kcijom prieš Husseiną talki
ninkaujančių arabų valsty
bių valdovus į labai keblią 
padėtį. Išeina, kad jie ka
riauja prieš savo brolius, ku
rie puola visų arabų didžiau - 
šią priešą Izraelį.

Kol kas Saddamui nesi
seka išardyti prieš jį susida
riusią koaliciją. Prezidentas 
Bush galėjo teisingai pasigir
ti, kad ne JAV, bet visas pa
saulis priešinasi Saddamo 
agresijai. Saugumo Taryba 
svarsto būdus blokadą pra
plėsti ir į padanges. Suma
žinti Irako civilės aviacijos 
veiklą.

Egiptas ir Sirija pasiuntė 
daugiau karių į Saudį Arabi 
ją, karius siunčia ir tolima 
Argentina.

Ir piniginiai reikalai ne
blogai atrodo. Kuvaitis už
sieniuose turi netoli 100 bi
lijonų dolerių, iš kurių pen

kis jau paskyrė kariniams 
reikalams, atseit JAV-bėms. 
Saudi Arabija tam žadėjo 
20 bilijonų, kas jai visai ne
bus sunku, nes Irakui neiš
vežant savo naftos, ji galės 
parduoti savąją naftą už dvi
gubą kainą. Japonija pasky
rė 4 bilijonus ir žada dar tris 
bilijonus. Vokietija duos 2 
bilijonus. Abu paskutinieji 
kraštai negali siųsti savo ka
rinių pajėgų, nes tai uždrau
dę paskutinio karo nugalėto
jai ir tas draudimas buvo įra - 
Sytas į jų konstitucijas. Pini
gų reikalingi ne tik kraštai, 
pasiuntę savo karines pajė
gas, bet ir Egiptas, Turkija 
ir Jordanas, ūkiškai nuken
tėję dėl blokados.

Washingtone jau kilo gin
čas, kas turėtų tuos užsienio 
pinigus skirstyti: administra 
cija ar Kongresas? Nesutiki 
mo sukėlė ir Saudi-Arabijos 
prašymas jai parduoti gink
lų už 20 bilijonų dolerių. 
Kaip žinia, tokių prašymų 
išpildymui priešinosi Izra
elis, primindamas, kad tie 
ginklai gali būti panaudoti 
ir prieš jį. Šį kartą jo mi- 
nisteriai atvykę į Washing- 
toną reikalauja, kad JAV ir 
jiems skirtų bilijoną dolerių 
naujiems ginklams įsigyti.

• ••
Sujudimas Vid. Rytuose 

buvo gera naujiena karo 
pramonei. Naftos pabrangi
mas - beveik dvigubai, - 
buvo didelė pagalba ir jos 
tiekėjams.

Viso krašto mąstu - Ira
ko agresija JAV ūkio proble
mų sprendimui nepadėjo. 
Naftos kainų pakilimas padi
dino infliaciją ir stabdo rei
kalingą ūkinį atkutimą. Re
cesijos grėsmė padidėjo, var- jama blogai ir pažadėjo per- 
totojai susilaiko nuo dides
nių užpirkimų. Sulėtėjo sta ■ 
tyba. Tokia padėtis galėtų 
priversti prezidentūrą ir 
Kongresą susitarti dėl biu
džeto deficito sumažinimo, 
kuris įmanomas tik padidi
nus mokesčius ir sumažinus 
valstybės išmokėjimus sočia 
liniams reikalams. Nei vie
na priemonė yra rekomen
duotina ūkinio atslūgimo 
metu. Tokiais atvejais pa
prastai duodamos mokesti
nės lengvatos. Susitarimo 
tais reikalais laukiama šia sa 
vaitę.

Solženicino žodis...
(Atkelta iš 1 psl.) 

vykdoma. Jei kuri rešpubli 
ka dvejotų, mes turime tei
sę nuo jos atsiskirti ... Tai 
brendo dešimtmečius - visi 
matome, kad negalime kar
tu gyventi. Ir tik atsiskyrę 
turėsime aišku ateities vaiz
dą.

Solženicino manifestas, 
prie kurio turėsime dar

■ Iš kitos pusės
Kas atsirado pirma: kiaušinis ar višta?
Su panašiu klausimu susidūriau pastebėjęs, kad Tomo 

Venclovos straipsnis, kurį plačiai paminėjau DIRVOJE ci
tuodamas iš METMENŲ, pasirodė ir GIMTAJAME KRAŠ
TE, kaip jam specialiai parašytas. Tiesa, tik antraštė kiek 
praplėsta. METMENYSE buvo Nepriklausomybė, GK - 
pridėta ir atsakomybė.

Kadangi autorius skelbiamas žurnalo redakcijos ben
dradarbiu, iš dipukiško patriotizmo norėčiau manyti, kad 
straipsnis pirmiausiai buvo skirtas žurnalui. Gerai, kad jį 
persispausdino GK, bet tik reikėjo duoti kreditą žurnalui, 
iš kurio jis paimtas. O gal honoraro sumetimais jį buvo ge
riau atspausdinti GK? Tuo atveju žurnalas turėjo pažymėti 
iš kur straipsnis paimtas.

Visa tai gal ir ne labai svarbu, bet laikraščiai norėtų pa
sidžiaugti tik jiems vieniems skirtais rašiniais, kitaip galė
tumėm pasitenkinti tik vienu leidiniu.

Tai gera proga paliesti ir kitus mūsų spaudos papročius. 
Pavyzdžiui, tas pats GK turi skiltį SAVAITĖ, kurios nuola
tinėje antraštėje išskaičiuojamos visos septynios savaitės die 
nos ir pridedama besikeičiančių autorių fotografijos. Malo
nu matyti žmogų, kuris tave sutrukdys kelioms minutėms. 
Bet turint galvoje, kad savaitraštis visų pirma buvo skiria
mas skaitytojams užsienyje, kodėl nepažymėti, kas yra au
torius, kuo verčiasi. Amerikoniškuose laikraščiuose visa
dos taip padaroma, jei straipsnis parašytas ne nuolatinio 
bendradarbio. Iš karto žinai su kuo turi reikalą

Kalbant apie Lietuvos spaudos skaitytojus užsienyje ... 
daugelis jų piktinasi pavardžių po nuotraukomis taupymu. 
Ten paprastai pažymimi tik fotografai, bet ne jų objektai. 
Ypatingai LITERATŪROJE IR MENE dažnai prireikia per
skaityti visą straipsnį iki išsiaiškini, ką vaizduoja pridėta 
nuotrauka, štai prieš akis turiu liepos 21 dienos numerį. 
Nuotraukoje ruošiamasi pakarti kažkokią istorinę asmeny
bę. Kodėl neparašyti aktorių pavardžių, bet pasitenkina 
tik fotografo Virgio Urbono pažymėjimu. Nejaugi mūsų 
taip maža, kad turime be parašų visus pažinti fotografijose?

(vm)

daug progų sustoti, padarė 
didelį įspūdį Rusijos masėm 
Jis sustiprina pačių rusų ir 
pavergtų tautų nacionalisti
nius sąjūdžius. Kaip tai pasi
reikš praktiškai, dar sunku 
pasakyti.

Reikia atsiminti, kad par
tijos biurokratų ir KGB vis 
dar saugomoje imperijoje 
pakeitimas vyksta labai lė
tai. 1988 m. balandžio mėn 
Gorbačiovas pirmą kartą pa 
sišaukė į Kremlių tada buvu 
sį patriarchą Pimena ir 5 jo 
metropolitanus (arkivysku
pus) aptarti krikščionybės 
tūkstanties metų paminėji
mą Rusijoje, Baltarusijoje ir 
Ukrainoje. Jis prisipažino, 
kad Bažnyčia buvo traktuo- 

žiūrėti Valstybės politiką ti
kėjimo dalykuose.

Būdinga, kad sovietų iš
dresiruotas patriarchas savo 
atsakyme minėjo perestroi- 
ką, bet nė karto neištarė Die
vo vardo. Dievo pagalbos 
šiandien šaukias pats Gorba
čiovas.

Gorbačiovas vis dar ne
nori sutikti, kad komuniz
mas turi išnykti iš Rusijos 
gyvenimo. Nors pagal da
bartinę konstituciją Sovicti- 
jos prezidentas turi milžiniš
kas teises, pereitą pcnkladic ■ 
nįjis prašė naujų įgaliojimų

Juozas Mikonis 
Realtor, Notary Public

£ast Stto/te '-Reafty
Namų ir žemės pardavimas - nuomavimas

Bus. phone: 481-6900
Homephone: 531-2190 

vienam susitvarkyti su pa
dėtimi: reikalui esant pa
leisti rinktus valdžios orga
nus ir jų nutarimus pakeisti 
savo įsakymais.

Tuo reikalu jis kalbėjo 
net du kartus. Jis pasisakė 
prieš vyriausybės pakeitimą 
šiuo metu. Atsakydamas į 
pastabas, kad jis jau dabar 
turi pakankamai teisių, jis 
pastebėjo, kad tyčia nepasi
naudojo tomis teisėmis Lie
tuvai paskelbus nepriklauso
mybę, nes norėjo dar paban - 
dyt rasti politinę išeitį.

Pereitą savaitę Sovietijos 
parlamente nebuvo reikalin
go kvorumo duoti jam tas 
teises.

Sekmadienį per TV min. 
pirm. Ryžkovas ragino duo 
ti Gorbačiovui išimtinas tei
ses. Jos reikalingos ir bul
vių derliui surinkti. Bulvės, 
‘antroji sovietų duona’, už
derėjo gerai, bet nėra kam 
jų rinkti. Kaip ir kiekvie
nais metais, tam reikalinga 
karių ir moksleivių mobili
zacija.

Pirmadienį sovietų parla
mentas įgaliojo Gorbačiovą 
tvarkyti ūkį, pats nepriimda 
m s jokio plano.

Skaitykit ir platinkit
DIRVA

MIS

18021 Marcelio Road
Suite2

Cleveland, Ohio 44119
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Sukakties eigoje
Kartu su rudenio gėrybė

mis į Dirvos aruodą po grū
dą renkasi praslinkusiųjų 
metų darbo derlius. ‘Našlės 
skatikas’, sėkmę patyriusio 
atverta dosni ranka ir jų tar
pe visa eilė su kasdieniu gy
venimu įvairiose pakopose 
besigrumią skaitytojai ir rė
mėjai didesne ar mažesne 
auką, paskatinimu turtingi - 
tai įnašas tęstinumą ir ateitį 
užtikrinąs, - tarytum grūdu 
pilna varpa linksta artėjant 
šventei sukakties. Maitins ji 
šiandie ir rytoj, užtikrins 
sėklą naujam derliui. Dalis 
- duris atidarys čia besibcl- 
džiančiom naujovėm, kad 
nepaliktume tiktai pasyvūs 
stebėtojai pro mus prabėgan
čių dienų.

Tai karuselės ratu besisu
kanti pasaka, sušvytėjusi 75 
-jų gyvavimo ir veiklos me
tų švara. Grįžtant atgal, ir 
verčiant pageltusius DIR
VOS lapus, galinga srove 
liejasi ne tik paskirų asme
nų, vienetų, organizacijų, 
vietovių ir krašto istorija. 
Kiekviename puslapyje, tie
siogiai ar ne, slypi pastovi 
eiga kovos už geresnį ryto
jų, žmogaus ir tautos teisę 
laisvei. Slypi ištvermė ir 
ryžtas išlaikyti savo asmens 
ir tautinę tapatybę, nepraras
ti pareigos jausmo žemei, 

LSS Suvažiavimo LemontO 1990 m. rugsėjo 15-16 d.d. dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės: Ina Peto 
kienė, Julija Taorienė, VS pav. Meilė Mickienė, V.S. Stefa Gedgaudienė, TP pav. Irena Kerelienė, Lie
tuvos Skautų Tarybos pirm. Feliksas Šakalys, V.S. Gediminas Deveikis, kun. Juozas Vaišnys, ASS 
VP Danutė Eidukienė, Kazys Matonis, Albinas Sekas, Antanas Paužuolis. J. Tamulaičio nuotr.

kurioje liko mūsų šaknys. 
Slypi neatpalaiduojąs ryšys 
su protėvių šalim, kurs ir 
svetur pamiršt neleidžia kas 
esi. Ar ne tuo gyvename 
šiandien?!

Tautinės minties laikraš
tis. Siekiąs apjungt savos 
Tautos vaikus - neužgniau- 
žiant pasirinkimo teisės, 
minties laisvės ir naujų ke
lių ieškojimo. Siekiąs turėti 
pakankamai vietos klausian
tiems ir atsakantiems. Sie
kiąs augti ir stiprėti ...

75-rių metų istorijos juos 
toje steigėjus pakeitė visa ei 
lė redaktorių, bendradarbių. 
Keitėsi skaitytojų eilės, gene
racijos. Išliko DIRVA savo 
užduotimi.

Ši graži, svarbi - net gi 
labai svarbi sukaktis iššaukė 
atgarsį. Paminėta ji buvo ar 
bus Bostone - Chicagoje - 
Clevelande - Detroite -Los 
Angeles - Toronte , mažes
nėse vietovėse gal kukliau 
prisiminta. Tačiau visur - 
pagal išgales paremiant tą 
patį besitęsiantį siekį, tą aiš
kią nesvyruojančią liniją, tą 
vieną kryptį: - TAUTINĖ 
MINTIS!

Artėjant pagrindiniam 
minėjimui Chicagoje, norisi 
linkėti, kad tas išryškintas, 
tęstinumą skatinąs dėmesys 
virstų pastoviu įsipareigo-

Floridoje 1990 m. rugsė 
jo 8 d. St. Petersburgo Lietu 
vių Bendruomenės apylinkė, 
o rugsėjo 9 Daytona Beach 
ALT Sąjungos skyrius, su
ruošė Tautos šventei paminė 
ti renginius. Pakaitininku 
buvo pakviestas žurnalistas 
Bronys Raila iš Los Ange
les, CA. Be lokalinių papil
dymų ar sutrumpinimų, čia 
pateikiame pilną jo pakaitos 
tekstą maloniam mūsų skai
tytojų dėmesiui.

Rugsėjo Aštuntosios pa
rinkimas būti mūsų tautos 
švente atspindėjo kilniau
sius šių dienų lietuvių troški 
mus, turėjo pagrindo, bet 
buvo kiek savotiškas, ma
žiau įsmingantis - ir ligi šiol 
vis likęs ne itin tvirta, bent 
ne pačia tvirčiausia, kaip pri
derėtų, mūsų tautos dvasi
nės tradicijos išraiška. Spė
čiau, gal dėl to, kad tik po 
penkių šimtmečių mes anuo 
met prisiminėm pasisakyti, 
ko norėtume, kad būtų bu
vę, bet ko, deja, nebuvo.

Skirtoji Vytautui karališ
koji karūna dingo, tą dieną 
Lietuvos nepasiekė, karūna
cija neįvyko, didysis kuni
gaikštis susigraužęs pasimi
rė, o vėliau Lietuvos galin
goji imperija eižėjo, nyko, 

jimu remti ir visapusiškai 
palaikyti, išlaikyti TAUTI
NĖS MINTIES DIRVĄ. 
Tenepritrūksta darbuotojų 
tautinių arimų purenimui, 
tebręsta pakaitalui jėgos, te
būna ugdomi polėkiai vis 
augti ir stiprėti su kiekviena 
nauja laida! Te nestokoja 
gero žodžio, supratimo 
ir paskatos.

Širdinga pagarba Dirvos 
pradininkams, širdinga pa
dėka tesėjusiems ir tęsiant
iems. (sj) 

tirpo, kol ilgainiui 18-jo am 
žiaus pabaigoje visko nete
ko.

Ir mes tik po šimto metų 
ėmėm keltis tartum iš pele
nų po to tragiško bendros 
su lenkais imperijos gaisro

KODĖL TAIP ATSITIKO?
Atleiskit, kad taip staigiai 

pradedu su gal tokiu per šaL 
tu klausimu, į kurį pagrįstas 
atsakymas tačiau daug ką 
paaiškintų apie dabartinės 
Lietuvos ir lietuvių tautos 
bylą - ir gal kiek patarnau
tų gaire vairuojant į ateitį.

Kodėl taip atsitiko, kad 
Europos Rytuose susiforma
vo didžiulis kone 300 mili
jonų tautų kalėjimo kolosas 
su jame vyraujančia pusan
tro šimto milijono rusų 
tauta ir mus dusinančiai 
prislėgė?

Kodėl kitoje pusėje te
bėra vis toks galingas 70-80 
milijonų germanų sukurtas 
pastatas, žiauriai pralaimėjęs 
net du pasauliniu karu, da
bar nuo mūsų gerokai atgal 
atstumtas į Vakarus, bet an
ksčiau sėkmingai sutirpdęs 
mūsų kraujo brolius prūsus 
Mažojoje Lietuvoje?

Kaip ir kodėl Viduram
žiais menkesnė lenkų kara
lija Pietuose galėjo mus de
graduoti tik į mažne provin
cinės kunigaikštijos rangą, 
nutautinti mūsų etnografi
nių sričių gyventojus, šeimi
ninkaujančiai įsibrauti dargi 
į pačią mūsų valstybės sosti
nę - ir iš panašių istorijos 
griuvėsiu atsikelti su 36- 
siais, na, pridedant išeivius, 
net su 40 milijonų, šiandien 
jau skubiai nusikratančių ry 
tų slavų ‘didžiojo brolio’ 
priespaudą?

Ir pagaliau kodėl mūsų, 
lietuvių, beliko ne daugiau 
kaip kokie 4 milijonai (skai
čiuojant su tremtiniais ir išei 
viais?.

Kodėl mums jau tris 
kartus (1918, 1941 ir da
bar 1990) teko skelbti nepri 
klausomos valstybės atstaty
mus vis labai sunkiom sąly
gom, kai ir tas vėliausias at
statymas irgi legali vykti 
smurtiškoje karinės, politi
nės, ekonominės ir dvasinės 
maskolinio imperializmo 
blokados atmosferoje? ...

JAU PRISTIGO ... VADŲ?
Taip pat atsiprašau, kad 

šią specialią dieną keliu tiek 
daug keblių klausimu, kada 
gal labiau derėtų su links
mesne nuotaika prisiminti 
lietuviškąją didybę senovė
je, čia mūsų gražiam būriui 
susirinkus. į tokius klausi
mus neįmanoma tinkamai 
atsakyti nei per dešimtį mi
nučių, nei per dešimtį valan
dų ir vargu per dešimtį mė
nesių. Ir ne per pobūvius.

Tai žymiai ilgesnių studijų 
uždavinys, kurį tegalėtų at
likti gausesni sambūriai spe
cialistų, namie, ramiai, prie 
knygomis apkrautų stalų, ar
ba žinias, protus ir patirtį su
kaupus, po ilgesnių diskusi
jų specialiuose institutuose.

Per dešimtmečius visi jau 
galėjom pastebėti, kad dau
gybė šauktų konferencijų, 
studijų savaičių, simpoziu
mų lietuvių politikos ir kul
tūros problemom išnagrinė
ti, arba po jų paskelbti nuta
rimai ir rezoliucijos daug 
vaisių neduodavo. Trupu
tis, kas lengviau, kartais bū
davo vykdoma ir įvykdoma 
bet ne tiek, kiek norėta ir už 
simota.

Gal todėl, nepaisant tų 
mažų sėkmių ar prisigyri- 
mų, neseniai viename dien
raščio “Draugo” vedamaja
me be galo negailestingai 
buvo maždaug taip pasisa
kyta: - štai atsikuria nauja 
Lietuva, užgriuvo dideli rci 
kalai ir bėdos, užsienyje 
mes buvom užklupti netikė
tai ir staiga išvydom, kad ne 
turim nei vadų, nei realios 
programos, ką daryti, kaip 
geriau tautai padėti...

Jeigu tai tiesa, tai būtų 
gana graudų, o gal ir nebe- 
užtamauta būti mums Vy
tauto Didžiojo karališkais 
ainiais!

Jeigu jau taip, tai jaus
čiau kažkokia lyg vidinę pa
reigą paskutinį sykį rizikuo
ti dar trupučiuką pagąsdinti. 
Ne kokio pamokslo, brevi
joriaus ar naujo katekizmo 
skelbimu, o geriau pridėsiu 
keletą Lietuvos lietuvių bal
sų, dabar ten suskambančių 
ryškiai ir skaudžiai, su tra
giškais žaibavimais ir degan
čiu rūpesčiu:

- Kas iš tikrųjų atsitiko? 
Kodėl taip buvo? Ko trokš
tume? Kuo dar tikime? 
Kuo tautiškai gyvi ir laisvi 
išliksime? Kaip matyt, tai 
pagrindiniai klausimai, iš 
pat gelmių.

KODĖL ŽLUGO VALSTY
BĖ IR ŽLUNGA TAUTA?

Kaip anksčiau, taip ypač 
per keletą pastarųjų metų 
esu perskaitęs šūtis Lietuvo
je išleidžiamų ‘tarybinių’ 
knygų, o daugiausia šiaip 
spaudos, mokslo ir kultūros 
žurnalų, be abejo sovietinė
se sąlygose politiškai ideo
logizuotų.

Dabar tos spaudos kelis
kart daugiau. Kone kiekvie
no rajono miestas ir mieste
lis jau turi savo laikiaštį. 
Toks yra begalinis troški
mas išsisakyti, toks spaudos 
ir minties laisvės ilgai slo
pintas ilgesys!..

Aš čia neminėsiu, kas 
Lietuvoje dedasi dėl bloka-

(Nukelta į 8 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

'Raudonieji burokėliai’ nerimsta
• Sovietinė Lietuvos komunistų partija, kuri 

dažnai, pagal Jų generalini sekretorių Burokevičių 
vadinama raudonųjų burokėlių partija, daro viską., 
kad tik Lietuva neišsinertų iš Sovietų Sąjungos 
kontrolės. O Jei tai atsitiktų, tai savaime aišku, kad 
jie prarastų bet kokią įtaką, ir pamažu turėtų 
išsiskirstyti.

Lietuvos laikraščiuose dažnai užsimenama, kad 
Jie, kada dedamos didžiausios pastangos atgauti pilną 
nepriklausomybę, laiminami iš centro atlieka piktą 
darbą, kad Lietuvos aukščiausioji taryba ir vyriausybė 
prarastų autoritetą ir tauta nuo jų nusisuktų.

Kiek toji partija turi narių? Jie patys sakosi, kad 
partijoje yra tarp 39,000 - 40,000 narių. O jų veiklą 
sekantieji narių teranda tik apie 20,000.

O kokių tautybių tie nariai? Lietuvių tesą tik 
penktadalis. Bet klaidinimui lietuviai visad iškišam! l 
prieki. Štai tos partijos pagrindiniai veikėjai su 
lietuviškomis pavardėmis: J. Burokevičius, E. 
Eismantas, S. Giedraitis, Gureckas. J. Jarmalavičius, 
S. Juonienė, J. Kuolelis, V. Lazutka, G. Vaigauskas ir 
kt.

Apie tos partijos narių tautybes gal geriausiai 
pasako Jų suvažiavime dalyvavusių narių 
sugrupavimaas. Suvažiavime dalyvavo 768 atstovai. 
Jų tarpe buvo 450 rusų, 62 lenkai, 59 gudai, 76 
ukrainiečiai ir 110 lietuvių. Kariuomenė buvo 
atsiuntusi 118 atstovų. Kokių tautybių tie kariai buvo 
- nenurodyta.

Ir štai, tokios sudėties būdami jie ne tik nori, bet ir 
įsakmiai sakosi, kad Jie atstovauja tikrąjį Lietuvos 
reikalų gynimą.

• Sovietijoje vyksta naujas vyriausybinis 
persitvarkymas, o gal teisingiau pasakius - šiolaikinio 
valdymo sistemos sukūrimas.

Lietuva, kaip paskelbusi savo nepriklausomybę, 
tuose darbuose nedalyvauja. Bet kaip pasakė 
Lietuvos atstovas Maskvoje E. Bičkauskas, tą naujos 
valdymo sistemos kūrimą atidžiai seka, nes Jai svarbu, 
kokie ateities santykiai gali su Sovietų Sąjunga 
išsivystyti.

• Lietuvos atstovybė Maskvoje gavo 300 šeimų 
anketas, kurie nori imigruoti 1 Lietuvą. Jie skaitą, kad 
Lietuva yra taiki šalis, atkuriama teisinė valstybė, 
kurioje visų tautybių gyventojams garantuojamos 
lygios teisės. O taip pat ir Joje materialinės gyvenimo 
sąlygos daug geresnės.

• Kada Maskvoje, dalyvaujant Antrojo pasaulinio 
karo sąjungininkams, buvo pasirašyta abiejų Vokietijų 
Sujungimo sutartis, laikraštininkams vienaip kalbėjo 
Sovietų užsienių reikalų ministeris Shevardnadze, 
kitaip JAV valstybės departamento vadovas Baker. 
Pirmam tai buvo Antrojo pasaulinio karo užbaigimas, 
o antram tik abiejų Vokietijų sujungimas.

O kaip laikėsi tos piktos Molotovo-Ribbentropo su
tarties palikuonys, kurią vykdydami sovietiniai komu
nistai išžudė beveik ketvirti lietuvių tautos? Šiuo at
veju visi trys - rusas ir abu vokiečiai sutarė. Esą, tai 
buvusi ne Antrojo pasaulinio karo sutartis. Tik rusui 
tos sutarties pasėkos esančios jų vidaus reikalas, o 
vokiečiams tai žuvusio nacizmo klaida, apie kurią jie 
nenori kalbėti.

• Kokius reikalus dabar svarsto Lietuvos parla
mentas? Tai dažnas klausimas, kada Jaučiama trintis 
tarp vyriausybės ir parlamento.

Be eilinių reikalų, kurie dažnai iškyla, labiausiai 
užsiėmę naujų įstatymų priėmimu. Skubiausias rei
kalas yra Lietuvos rinkos apsauga, nes iš Lietuvos, ka
da nėra savos sienų apsaugos, už beverčius rublius iš
vežama daug pačiai Lietuvai labai reikalingų gėrybių. 
Toks išvežimas labai prisideda prie Lietuvos krautuvių 
tuštėjimo.

Toliau eina žemės nuosavybės reikalas, nes be to 
įstatymo, beveik nežymiai atsikuria laisvasis žemės 
ūkis. Ir visi pripažįsta, kad tą įstatymą paruošti yra ir 
Lietuvai pagrindinis ir ūklniupožiūriu svarbiausias rei
kalas.

Po to eina privatizacijos, užsienio kapitalų investa
cijos įstatymai ir daugybė kitų. O dar svarbiau - Lie
tuvos konstitucijos ruošimas, nes dabar Lietuvoje 
tvarkomasi tik pagal Laikiną pagrindini Įstatymą.

• Šiemetinis žemės ūkio derlius, kaip ir visoj so- 
vietljoj, Lietuvoje buvo geras. Tik dėl blogų orų, kada 
derlių reikėjo nuimti, atsirado nemažai rūpesčių.

Iš anksčiau buvo žinoma, kad visoj Sovietų imperi
joj su derliaus nuėmimu buvo blogai. O nemažiau 
blogai buvo ir su to derliaus sandėliavimu. Lauksime 
tikresnių žinių, kaip Lietuvoje pasisekė ir tokius rū-

Prie a.a. Petro Sako kapo Los Angeles, Ca., minint jo mirties penkmeti. Kalba Jonas Petronis.
V. GHio nuotr.

LOS ANGELES
ATSIMENANT VIENĄ IŠ 

MŪSŲ.

Viena graži mūsų tradi
cija tebėra gyva mūsų tarpe, 
nežiūrint tų dešimtmečių, nu
skubėjusių mūsų išeivijos 
gyvenime.

Tokią jautrią progą los- 
angeliečiams suteikė Rūtos 
Šakienės kvietimas drauge 
prisiminti prieš penkerius

metus negrįžtamai iškeliavu
sį jos gyvenimo draugą Petrą 
Saką. Vieniši yra čia pasilie
kančio šeimos nario metai, 
tačiau Rūta Šakienė juos už
pildė visuomenine veikla, 
įeidama į mūsų tarpą su taip 
puikiai išbalansuota savo as
menybe ir darbštumu.

Susirinkome didelė gru
pė giminių, draugų ir organi
zacinių bendradarbių rugsėjo 
15 dieną šv. Mišioms šv. Ka
zimiero bažnyčioje, kur prel.

1990 metų spalio šeštą dieną, septintą vai. vakare,
LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ salėje, 

3356 Glendale Blvd., Los Angeles,
rengiamas

DIRVOS
septyniasdešimt penkių metų 

DEIMANTINIO JUBILIEJAUS 
IŠILMINGAS POKYLIS

Žodį tars garbės viešnia iš Chicagos, 
Dirvos vajaus komiteto pirmininkė 
p. IRENA KRIAUČELIŪNIENE

Meninę dalį atliks solistai
JANINA ČEKANAUSKIENĖ 

ir
ANTANAS PAVASARIS.

šokiams gros melodingas orkestras. 
Iškilmingi pietūs, 

šampanas, vynas ir kiti kilnūs gėrimai. 
Auka tik $75 porai.

Pelnas skiriamas Dirvai paremtų

Stalus užsisakyti pas Joną Petronį (213) 664 - 0791 iki 
spalio 1-os dienos. Bilietai prie durų nebus parduodami. 

Čekius rašyti "DIRVA 75" ir siųsti šiuo adresu: J. Petronis, 
2511 Micheltorena St., Los Angeles, C A 90039

J. Kučingis iškilmingai ne tik 
pravedė bendras maldas, bet 
tarė ir tikrai širdį paliečiantį 
žodį Petro Sako atminimui ir 
jo našlės Rūtos paguodai. 
Giedojo solistė Janina Čeka
nauskienė ir parapijos muzi
kinis vadovas Ralys, o pabai
gos giesmes ir visi susirinku
sieji.

Po šių gražių pamaldų 
visi nuvykome į kapines dar 
kartą tarti žodį iškeliavusiam 
ir sugiedoti mūsų tradicines 
giesmes, kurias pravedė Jo
nas Petronis. Visi dalyviai 
po to buvome pakviesti už
kandai į Tautinius Namus, 
kur laukė parengtos puikios 
vaišės, ir buvo dar kartą tarti 
paguodos žodžiai mielai Rū
tai, džiaugiantis jos neužsi- 
darymu savo sielvarte, bet 
veikliai įsijungiant į vaisingą 
išeivijos veiklą.

Ilgus metus buvusi puiki 
pirmininkė Tautinėje Sąjun
goje ir veikėja Žurnalistų 
Centro Valdyboje, dabar, 
kaip buvo pranešta susirinku
siems, Rūta prisidėsianti dar 
ir prie VLIKO darbų šiuo 
taip kritišku mūsų tautai mo
mentu.

Visi skirstomės su užuo
jauta Rūtai Šakienei, bet ir su 
pakiliu jausmu, kad, pagal 
mūsų poetą, - idėjos, jei di
džios, nemiršta, kaip žmonės.

RKV

PRINTING 
PRESSPERSONS 

IMMEDIATE OPENING
For experienced Davidson 501 and 
11X17 2 color press operator. Fulltime 
daylight hours, all company benefits, 
salary based on experience.

Apply SMITH PRINTING
742 S. 22nd St.
Harrisburg Pa.

564-3719 evenings 657-3421

pėsčius aptvarkyti.
• Ginčai, kodėl neprasideda derybos su Sovietų 

Sąjunga, ir kada tom derybom buvo geriausias laikas, 
ne tik nepasibaigia, bet dar aštriau kyla "Respublikos" 
laikraščiui paskelbus naujus priekaištus. Vyt. Lands
bergis l tuos priekaištus atsakė faktais, kada ir kiek 
kartų buvo l Sovietų vyriausybę kreiptasi ir niekad ne
gauta jokio atsakymo.

• Lietuvoje, ypač kame specialia moksline konfe
rencija, buvo paminėta didžiojo mūsų dailininko K. 
Čiurlionio 115 gimtadienis.

FOREMAN
Extrusion blow molding 
experience required. 
Salary mid $30's. 12 paid 
holidays, vacation, fully 
paid Blue Go$$ and pen- 
sion benefits. Send 
resume:

ROSBRO PLASTICS CO.
999 Main Street 

Pawtucket, Rl 02860
Attn: Jim Johnson
401-723-8400
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SKURYBA IR MOKSLAS
Rugsėjo Aštuntoji

(Atkelta iš 12 psl.) 
ris ilgai galvojo apie karališ
ką karūną, kuri ne tik suly
gintų Lietuvą su jos sąjungi
ninke Lenkija, bet ir aplamai 
pastatytų ją lygiomis su viso
mis ano meto karalystėmis, 
(domu, kad jau Salyno susi
tikime (1398 m.) su vokiečių 
ordino vadovais, Lietuvos di
dikai ir bajorai apskelbė Vy
tautą karaliumi. Žinoma, to 
nepakako, reikėjo, kad kara
liaus titulą jam pripažintų 
popiežius arba Vokietijos 
imperatorius. Man, kaip be
veik žemaičiui, tą Salyno su
sitikimą labai skaudu prisi
minti, nes jo metu Vytautas 
atidavė Vokiečių ordinui že
maičius net ligi Nevėžio 
upės, taigi ir mano tėviškų, ir 
pušų Suvalkijos, kad turėtų 
laisvas rankas susidoroti su 
Didžiuoju Naugardu ir su 
Aukso orda prie Juodųjų ma
rių. Bene šį įvykį prisiminus 
mūsų poetas Jonas Aistis ir 
sudėjo sekantį labai skaudų, 
bet istoriškai teisingą posmą 
Vytauto ir kitų Lietuvos val
dovų adresu:

Tu jieškojai garso ant Juodųjų 
marių, 

Ant žydro Dunojaus tu pilis 
- - i . ■ statei,

Kai iš tavo žemės tave pačių 
varė. 

Kai savųjų marių tu jau 
nematei.

Vytauto karūnacijos 
klausimas smarkiai suaklua- 
lėjo paskutiniais jo viešpata
vimo metais. Trys ano meto 
Europos didieji: Lietuvos 
Vytautas, Lenkijos Jogaila ir 
Vokietijos imperatorius Zig
mantas Liuksemburgietis tu
rėjo susitikti Volinijos, kuri 
tada priklausė Lietuvai, sos
tinėje Lucke pasvarstyti svar
biausias ano meto Europos 
problemas. Be minėtų di
džiųjų tame suvažiavime da
lyvavo daug mažesnių valdo
vų ir jų ambasadorių. Vytau
tas buvo tikras to suvažiavi
mo šeimininkas ir tikrai lie
tuviškai visus svečius vaiši
no. Visi metraštininkai tie
siog vienas su kitu lenkty
niauja, aprašydami, kiek ten 
kasdien buvo išgeriama sta
tinių midaus, vyno ir alaus, 
kiek šimtų jaučių ir kitų ra
guočių buvo suvalgyta, kiek 
stumbrų, briedžių ir šernų 
kasdien buvo paskerdžiama. 
Ypač vaizdžiai visą tai apra
šė XVI a. Lietuvos istorikas 
Motiejus Strijkovskis.

Kas galėjo iškelti tokias 
vaišes, tas be abejo buvo ver
tas karaliaus vainiko. Taip ir 
pasiūlė tada Vokietijos impe
ratorius Zigmantas Liuksem
burgietis. Su tuo slapta suti
ko ir Jogaila. Bet tam griež
tai pasipriešino galingi jo pa
tarėjai lenkai, ypač Krokuvos 

vyskupas Zbignievas Oles- 
nickis. Jis tame Vytauto už
manyme matė lyg šaltą ir 
nuodingą gyvatų, kuri galėjo 
užnuodyti visus Lietuvos - 
Lenkijos santykius.

Vytautas, nors jau bene 
prašokus aštuntą dešimtmetį, 
neskubėjo su tomis karūna
cijos iškilmėmis, kurios be 
abejo turi būti Vilniuje. Jis 
joms norėjo pasirinkti gra
žiausią ir patogiausią metų 
laiką, kai jau daržinės ir klo
jimai bus pilni javo ir pašaro, 
kai žmonėms netrūks nei 
duonos, nei kitokios pavilgos 
ir kai vasarai keičiantis į ru
denį oras dažniausiai būna 
nei per šiltas, nei per šaltas. 
Be to, ta diena sutapo su Ma
rijos gimimo diena, kuri jau 
tada Lietuvoje buvo pradėta 
švęsti, kuri vėliau išvirto į 
garsiuosius Šilinių atlaidus, 
ypač Šiluvoje.

Visi gerai žinome, kaip 
tragiškai pasibaigė tas Vy
tauto noras karūnuotis Lietu
vos karaliumi. Veltui jis su 
Jogaila ir visa Lietuva laukė 
imperatoriaus pažadėtos ir 
išsiųstos karūnos. Ją sulaikė 
lenkai. Nesulaukus rugsėjo 8 
dieną, iškilmės buvo nukel
tos į Mykolines (rugsėjo 29 
d.). Nesulaukus ir tada, Vy
tautas su Jogaila prasiblaivi- 
nimui nutarė joti į Trakus, į 
pačią gražiausią ir vieną mo
derniškiausių Lietuvos pilių. 
Pakeliui Vytautas nukrito 
nuo arklio ir tik dešimt dienų 
pasirgųs mirė 1430 m. spalio 
27 d.

Rugsėjo 8-toji buvo pas
kelbta Tautos švente 1930 
m., kai Lietuva šventė Vy
tauto Didžiojo 500 metų mir
ties sukaktį. Daug kas gali 
klausti, ar verta buvo pasi
rinkt tą dieną tautos švente. 
Juk Vytautui nepasisekė ka
rūnuotis Lietuvos karaliumi. 
Tačiau jau pati idėja, kilusi 
Vokietijos imperatoriaus gal
voje, liudijo, kokios garbės ir 
galybės tas Lietuvos valdo
vas buvo pasiekus. Netiesio
giniai tą liudija ir žūtbūtinės 
lenkų pastangos trūks-luš tą 
karūnaciją sutrukdyti. Maž
daug tuo metu buvo surašy
tas labai įdomus pamfletas, 
pavadintas "Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Vytauto iš
aukštinimas". Ten tarp kita 
ko skaitome: "Kaip iš jūros 
išteka daugybė upių, taip iš 
Didžiojo kunigaikščio Vy
tauto trykšta išmintis". To 
pamfleto autorius, greičiau
sia Smolensko vyskupo se
kretorius, buvo prastas geo
grafas, aišku niekados jūros 
nematųs, tačiau jo metafora 
apie Vytauto išmintį verta 
pasigerėjimo.

(Nukelta į 6 psl.)

ALT S-gos Los Angeles skyriaus pirm. Liucija Mažeikienė dėkoja programos dalyviams. Iš kai
rės: programos vedėja Ramunė Vitkienė, muz. Raimonda Apeikytė, prelegentas istorikas Vincas 
Trumpa, sol. Janina Čekanauskienė ir sol. Antanas Pavasaris.

Tautos šventės minėjimas
Gražią tradiciją tųsda- 

mas, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Los An
geles skyrius ir šiais metais 
rugsėjo 9 d., sekmadienį, su
rengė gerai parengtą Tautos 
šventės minėjimą.

Minėjimo išvakarėse, 
Lietuvių Radio programoje 
Regina Kasparonienė ir Pau
lius Jasįukpnis gražiai apibu
dino Tautos šventės prasmų, 
įpindami gražias patrijotines 
melodijas.

Sekmadienį, minėjimas 
pradėtas vėliavų pakėlimu 
šv. Kazimiero parapijos aikš
tėje. Vėliavų pakėlimui va
dovavo ir trumpą žodį tarė 
Juozo Daumanto šaulių kuo
pos pirm. Juozas Pažėra.

Iškilmingas šv. Mišias 
atnašavo ir pritaikintą šiai 
šventei pamokslą pasakė sve
čias kun. Bronius Zdanius iŠ 
Scranton, Pennsylvanios. 
Šv. Mišių metu giedojo baž
nytinis choras ir solistai: Vi
ta Polikaitytė-Vilkienė, Ri
mas Dabšys ir Antanas Poli
kaitis vadovaujami muz. Vik 
toro Ralio. Auką prie alto
riaus nešė skyriaus narė Fi
lomena Galdikienė ir šaulė 
Judita Paškauskienė. Skai

Lietuvos gen. konsulas Vytautas Čekanauskas ir ALT S-gos 
vicepirm. Rota Šakienė sega gėlų Vyčio Kryžiaus kavalieriui 
pik. Jonui Andrašiūnui;

tymus atliko Ramunė Vitkie
nė. Gražios religinės ir tau
tinės giesmės, vėliavos, uni
formuoti šauliai ir ramovė
nai, moterys pasipuošusios 
tautiniais rūbais, darė šią mū
sų Tautos šventų dar pras- 
mingesnų.

Minėjimas - akademija 
įvyko šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Programą pradėjo 
ir ją gerai vedė programos 
vedėja Ramunė Vitkienė.

Vėliavas įnešus sol. Ja
nina Čekanauskienė sugie
dojo Amerikos himną. In- 
vokacijai sukalbėti pakvie
stas prel. Jonas Kučingis. 
Invokacijoje prelatas labai 
gražiai ir prasmingai išsakė 
religijos ir tautos meilės pa
ralelų.

įvadiniam žodžiui pa
kviesta A.L.T.S-gos Los An
geles skyriaus pirm. Liucija 
Mažeikienė. Pasveikinusi 
gausiai susirinkusius tarė: 
"Ši šventė yra mums visiems 
reikšminga ir brangi. Ypa
tingai šiandien, kada esame 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo išvakarėse. Mūsų 
visų didelis troškimas padėti 
Lietuvai vėl būti laisva ir ne
priklausoma valstybė. Tad 

dirbkime jos gerovei ir to
liau- nepavarkime ir neapvil
kime sesių ir brolių Lietuvo
je". Baigiusi žodį, pakvietė 
Lietuvos Generalinį konsulą 
Vytautą Čekanauską ir Są
jungos valdybos vicepirm. 
Rūtą Sakicnų, kaip ir kiek
vienais metais pagerbiant ko
vojusius dėl Lietuvos laisvės 
savanorius kūrėjus, prisegti 
jiems po gėlų: Vyčio Kry
žiaus kavalieriui pik. Jonui 
Andrašiūnui ir savanoriui kū
rėjui Mykolui Barauskui.

Sekė Lietuvos Generali
nio Konsulo Vytauto Čeka
nausko sveikinimo žodis. Jis 
kalbėjo: "Nuo kovo 11-to
sios tepraėjo vos šeši mėne
siai, bet Lietuva jau spėjo 
pergyventi net kelis nuota
ikos ir jausmų pasikeitimus. 
Nepriklausomybės akto pas
kelbimas perpildė kraštą ne
apsakomu džiaugsmo išsi
veržimu. Deja, po poros mė
nesių Maskvos primesta eko
nominė krašto blokada nauja 
nežinios skraiste apguobė 
džiaugsmo išsiliejimą laiki
nai pristabdydama tautos 
veržimąsi į laisvės rytojų. 
Šiandien Lietuva žiūri į ateitį 
su neramumu širdyje, jog de
rybos su Maskva gali būti ne 
tik ilgos, bet ir sunkios.

Lietuvių išeivija išgy
veno ir išgyvena tuos pačius 
jausmus, kuriais dalinasi visa 
Lietuva. Bet laisvėje gyve
nantis lietuvis ėmėsi visų 
jam galimų priemonių pagel
bėti atgimstančiai Tėvynei. 
Šalia esamų organizacijų įsi
kūrė daug įvairių komitetų su 
tikslu visokeriopai pagelbėti 
varge esančiai Lietuvai.

Tačiau reikia taip pat 
pastebėti, kad demokratėjan
čioje Lietuvoje jau pastebimi 
ir didesni tarpusavio nuomo
nių skirtumai kurie pradeda 
įnešti nesklandumų ten ir to
kiu laiku kur dar jų neturėtų 
būti. Išeivijoje gyvenančiam 

(Nukelta į 6 psl.)
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Tautos šventės 
minėjimas...

(Atkelta iš 5 psl.) 
lietuviui tokie reiškiniai yra 
ne naujiena, nes tai ir yra de
mokratiškumo ženklas. Kas 
deja turėtų būti mums nepri
imtina- tai balsai siūlantieji 
griauti tai kas buvo puose
lėjama per ilgus metus ne
marinti organizacijų kurios 
dar yra kraštui reikalingos ir 
kurios pačios savo veiklą už
baigs kai Lietuva taps pilnai 
laisva ir nepriklausoma vals
tybė. Negriaukime namų ne
pastačius dar naujų rūmų. 
Dirbkime iš vien bendram 
Lietuvos gerbūviui įgyven
dinti".

Po to programos vedėja 
Ramunė Vitkienė pakvietė 
istoriką Vincą Trumpą šios 
dienos pagrindinei kalbai.

Vinco Trumpos kalba, 
buvo gerai paruošta, įdomi ir 
susirinkusių šiltai priimta. (Ji 
spausdinama DIRVOS pus
lapiuose ištisai).

Vėliavas išnešus oficia
lioji dalis buvo baigta.

Meniną dalį atliko sol. 
Janina Čekanauskienė ir sol. 
Antanas Pavasaris, jiems 
akompanavo muz. komp. 
Raimonda Apeikytė. So. Ja
nina Čekanauskienė padaina
vo "Oi greičiau, greičiau" Sta 
sio Šimkaus ir "Bet idėjos 
amžiais bus" žodžiai Prano 
Lemberto muzika komp. 
Giedrė Gudauskienė. Due
tas: sol. Janina Čekanauskie
nė ir sol. Antanas Pavasaris 
dainavo: "Kampelis" Rama
nausko ir "Be tėviškės" Men- 
delson. Solistų išpildyta pro- • 
grama buvo labai šiltai publi
kos įvertinta gausiais ploji
mais.

Rengėjų vardu skyriaus 
pirm. Liucija Mažeikienė pa
dėkojo visiems šventės pro
gramos dalyviams ir sve
čiams. Pakvietė visus kuk
lioms vaišėms.

Sugiedojus Lietuvos him 
ną Tautos šventės minėjimas 
užbaigtas.

Tautos šventės minėji
mas reikia skaityti gerai pa
vykusiu. Dalyvių buvo pilna 
salė, nors oras buvo ypatin
gai karštas, tačiau tas nepa
kenkė atvykti į šventą. Ren
gėjai gerai pasiruošė, davė 
progos pasiklausyti gerų kal
bų ir širdžiai malonių gerai 
išpildytų dainų.

Skyriaus valdybai ir jos 
pirm. Liucijai Mažeikienei 
priklauso nuoširdi padėka. 
Linkime šią gražią tradiciją ir 
toliau sėkmingai tęsti.

Antanas Mažeika

AUTO
UPHOLSTERERS

Auto glass & upholstery company 
vvill help top Upholsterer relocate to 
Baltimore, MD. Experience with 
convertible tops & interior trim a 
mušt. Excellent pay & health 
benefits.

301-591-4019
Call 24 Hours.

Rugsėjo Aštuntoji..
(Atkelta iš 5 psl.)

Vieną kartą, kalbėdamas 
Rugsėjo 8-tosios proga, prez. 
Antanas Smetona yra pasa
kąs: "Šiandien ne tik bažny
čios, bet ir tautos šventė. Ji 
įsteigta minint Vytautą Didįjį 
ir jo didžiąją gadynę, ji skirta 
minėti Lietuvos didžiajai 
praeičiai". Tačiau čia pat 
Smetona nepamiršo priminti, 
kad toji Lietuva ilgainiui su
menko ir neteko laisvės ir 
kad, kai ji atsibuvo, ji jau bu
vo "nebe senoviška, o jauna 
ir nauja". Tuos paskutinius 
prez. A. Smetonos žodžius 
ypač verta pabraukti, sie
kiant, kad kartais praeities 
didybės našta neapsunkintų 
mūsų dabartinių problemų 
sprendimo. Berods, panašiai 
galvojo ir dr. Vincas Kudir
ka, kai jis prisiminęs praei
ties didybę, Lietuvos vai
kams patarė eiti šviesos, tie
sos ir vienybės keliu.

Visi mes džiaugiamės vi
su tuo, kas pastaraisiais me
tais vyksta Lietuvoje, ypač 
šių metų kovo 11 dienos ga
na vieningai paskelbta Lietu
vos Nepriklausomybės de
klaracija. Tačiau kai kas ke
lia nemaža susirūpinimo. Ne 
tik Gorbačiovo kieta ir kar
tais įžūli laikysena, ne tik 
nepakankamas mūsų laisvės 
reikalo atjautimas ir supra
timas iš Vakarų, ypač Ame
rikos, pusės. Bet galbūt dau
giausia dėl tų nesutarimų, 
kurie vis garsiau pasireiškia 
Lietuvos visuomenėje. Be 
abejo, demokratinėje Lietu
voje, kokios, atrodo, mes visi 
trokštame, neišvengiami 
nuomonių skirtumai, neiš
vengiamos ir kelios (tik ne 
keliolika!) politinės partijos. 
Tai natūralu ir gera, jeigu to
kiuos nuomonių skirtumus 
lydi tolerancija ir pagarba sa
vo oponentui.

Deja, tos tolerancijos 
kaip tik daugiausia ir trūksta. 
Susidaro paradoksali situa
cija - demokratija Lietuvoje 
ima išsigimti pirma negu ji 
tenai būtų gimusi. Nors turi
me jau visų pagrindinių par
tijų, krikščionių demokratų, 
demokratų, socialdemokratų 
ir tautininkų, užuomazgą, ta
čiau žmonės ten diferenci
juojąs! ne pagal tų partijų 
programas ir strategiją, bet 
visiškai pagal ką kita. Nors 
kai spontaniškai žiedėsi Są
jūdis ir kai beveik vieningai 
buvo skelbiamas Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimas, 

visi sutartinai pasmerkė so
vietinę praeitį, tačiau tos pra
eities našta vis dar tebeslegia 
Lietuvos gyventojus. Daug 
kas ne tik nenori tos košma
riškos praeities nusikratyti, 
bet, priešingai, tas praeities 
žaizdas nuolat drasko ir tuo 
pagrindu skaldo visuomenę. 
Pamename, ir pas mus išei
vijoje nedaug pasisekimo tu
rėjo prez. Kazio Griniaus 

skelbiama vienų kitiems am
nestijos idėja.

Kai aš bandau įsivaiz
duoti, kas dabar vyksta Lie
tuvoje, man kartais atrodo, 
kad ties ja vis dar tebestovi 
toji baisi sovietinė šmėkla, 
kurios juodas šešėlis aptem
do visą Lietuvos padangę. 
Būdamas dailininkas, aš ją 
taip ir pavaizduočiau. Iš čia 
ir visos tos kalbos apie gerus 
ir netokius gerus lietuvius, 
apie švarius ir susitepusius, 
apie kovotojus ir koloboran- 
tus, pagaliau, apie tuos, kurie 
gali kalbėti Lietuvos vardu, 
ir tuos, kurie šiuo metu turė
tų užčiuopti savo kakarines. 
Trumpai sakant, apie patrio
tus ir nepatriotus.

Patriotizmas kartais yra 
geras, o gal net ir naudingas 
daiktas, pavyzdžiui, vaikus 
auklėjant. Tačiau blogai, kai 
patriotizmas patenka į dema
gogų rankas, kurie ima rū
šiuoti suaugusių žmonių vi
suomenę į patriotus ir nepa
triotus. Tai eina prieš patį 
pagrindinį demokratijos prin
cipą, kad visi žmonės yra ly
gūs, kaip pavyzdžiui, iškil
mingai skelbė Amerikos ne
priklausomybės deklaracija. 
Kai pradedama skaldyti vi
suomenė į juodus ir baltus, į 
švarius ir susitepusius, į pa
triotus ir nepatriotus, galas 
yra demokratijai. Žinome, 
kaip patriotizmas suskaldė 
mūsų išeivišką visuomenę. 
Matome, ligi kokių kvailys
čių prieinama bandant Ame
rikos didžiąsias politines par
tijas matuoti patriotizmo 
masteliu. Atsimenu, kaip 
vienas mūsiškis New Yorko 
laikraštis ir mano mažybės 
adresu parašė: "Dėkui Die
vui, kad pagaliau ir Trumpa 
sugrįžo į patriotinę liniją". O 
iš kur jūs, tada parašiau, gu
dročiai ilgaausiai, žinote, kas 
yra toji patriotinė linija! Ar 
ne tą patį reikėtų pasakyti ir 
tiems patriotizmo fariziejams 
Lietuvoje, kurie nuolat karto
ja: Ačiū tau, Viešpatie, kad 
mane sutvėrei geresniu už ki
tus. Žinia, kaip Kristus pas
merkė tokius religinius fari
ziejus. Esu tikras, Jis pas
merktų ir patriotinį fariziejiz- 
mą.

Apie tai reikėtų daug 
kalbėti, bet mano laikas jau 
baigiasi. Švenčiant šią bran
gią Tautos šventė, manau, 
verta ir apie tai pamąstyti.

Žodis, tartas Tautos dienos 
minėjimo programoje 
Los Angeles, Calif. 1990 9. 9.

Į PARAMA DIRVAI Į
Atnaujindami prenumeratą ir 
kitomis progomis Dirvai aukojo:

A.D. Ratkcliai, S. Lagūna B. ..75.00 
Shalins Funeral Home,
Woodhaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.00
A. Pavilčiutė, Chicago . . . . . . . . . .  10.00
K. Čerkeliūnas, Queens
Village . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00

Australijos madų paroda New Yorke
Romualda Buragaitė Šidlauskienė

Australijos Fashion Frame 
work - jaunų modistų gru
pė, - atvyko į New Yorką 
su madų paroda. Jų tarpe 
yra lietuvaitė Ramona Ratai - 
tė, dail. Vaclovo Rato dukra 
- gabi modistė-menininkė 
savo keliu. Aplinkybėms 
susidėjus, ši grupė turėjo 
vieną laisvą sekmadienį, š. 
m. liepos 15.

Ramonos Rataitės inicia
tyva, ši grupė, drauge su 
Vyr. Skaučių Židiniu “Vili
ja” ir Lietuvių Moterų Fede
racijų N.Y. klubu, skubiai 
surengė tą dieną Madų Pa
rodą. Nors paroda buvo su
rengta labai trumpu laiku, 
nebuvo laiko tinkamai rek
lamai, ir karšta, slegianti die
na - žmonių susirinko stebė 
tinai daug. Salė buvo pilna 
gal dalinai ir dėl to, kad ži- 
diniečių ir Moterų Federaci
jų klubų renginiai nuo seno 
pasižymi jaukia, šilta lietu
viška nuotaika.

Prie skoningai apdengtų 
stalų, šalto vynelio ar kve
piančios kavutės su kepi
niais, publika gėrėjosi Aus
tralijos madomis ir gražiais 
modeliais. Paroda buvo ge
rai pristatyta, ėjo sklandžiai, 
gražiai choreografuota. Iš 
profesinio taško žiūrint, aus • 
tralai neatsiliko nuo Pary
žiaus, Londono ar New Yor 
ko. Modeliai - 12 moterų 
ir 2 vyrai, - visi profesiona
lai.

Mūsų scenos nėra pritai
kytos madų parodoms, nėra 
tinkamų persirengimui kam - 
barių, už scenos maža vie
tos, kas labai apsunkina jų 
darbą. Vis dėlto modeliai 
suspėjo vieną komplektą nu - 
simesti, persivilkti kitu, pasi 
griebti reikalingus priedus 
ir vėl išeiti į sceną.

Paroda prasidėjo su mote - 
rų ir vyrų maudymosi kos
tiumais. Medžiagos ir puoši
mas buvo gan įdomus, bet 
kostiumų kirpimas nesisky
rė nuo Amerikoj gaunamų.

Dr. A. Plateris, Bethesda . . . . . . . . . 20.00
J. Šulaitis, St. Pet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.00
D. Janutienė, Bcrkclcy . . . . . . . . . . . . 10.00
A. Simontis, St. Petersburg ... 10.00 
V.A. Račkauskas, Cicero . . . . . . 25.00
A. Kukučionis, Tinley Pk. -. . . . . . 5.00
D. Dundzilicnė, Clarendon
Hills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
A. Andriušis, Dorchester . . . . . . .  15.00
V. Valys, Detroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
V. Dailidka, Albuqucrque . . . . . 10.00
D. Trimakas, Westlake . . . . . . . . . . .  20.00
J. Proškus, Chicago . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
J. Maliukas, Woodhaven . . . . . . . . .  3.00
R. Valiukėnaitė-Dreher,
Laramie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.00
V. Benokraitis, Westcm
Springs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
R. Šležas, Dorchester . . . . . . . . . . . .  10.00
C. Rukuiža, Bcrwyn . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Dr. D. Suzantas, Rockford .... 15.00
E. Rašytinis, Redford . . . . . . . . . . . . . 25.00
G. Breichmanas, Dundar . . . . . . .  20.00
J. Liutkcnis, Chicago . . . . . . . . . . . . . . 10.00
E. Siman, Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
V.R. Aukštuolis, Highland .... 25.00 
J. Stazdas, Jupiter Hts . . . . . . . . . . . . .  5.00
A. Brazis, Palos Heights . . . . . . . 25.00
Visiems aukotojams

nuoširdžiai dėkojame.

Sekė įvairūs laisvalaikio 
kostiumėliai moterims ir vy
rams. Dieninių ir vakarinių 
drabužių buvo labai įdomių 
Sijonų ilgis - nuo kaulelių 
iki aukščiau kelių - plačių, 
siaurų, ilgų, trumpų. Daug 
naudota tunikų, palaidų ir 
aptemptų. Tunikos buvo 
dėvimos su visokiais sijo
nais, taikomos tiek dienai 
tiek vakarui.

Ypač puošnios buvo va
karinės suknios. Vakarui 
dar vis naudojama blizgu
čiai (scąuins), siuvinėjimas 
karoliukais, mezginiai. Įdo
miai atrodė trumpos pūstos 
haremo kelnės vakarui, vie
toj sijonų. Priedams daug 
naudojama visokių skarų ir 
šalikų, tos pat medžiagos 
kaip suknelė, ar kontrastui 
- šifono, mezginių, aksomo 
ar puoštų su maribų plunks
nomis.

Laikantis madų parodų 
tradicijų, ant galo pasirodė 
nuotaka, su mezginių suk
nia, siuvinėta baltais blizgu
čiais ir perlais. Suknia bu
vo ne tik graži, bet ir prak
tiška! Atsegus keletą kabių 
sijonas atsiskyrė, gi modelis 
pasirodė su baltų mezginių 
meškiuku (Teddy). Man 
prisiminė meliodija iš Rod- 
gers ir Hammerstein opere
tės Oklahoma: “Everything 
is up-to-date in Kansas City, 
they’ve gone about as far as 
they can go”.

Nežiūrint trumpo laiko ir 
stokos reklamų, pilnoje salė
je jautėsi šventiška nuotai
ka. Žmonės dėkingai plojo 
australams ne tik už gražų 
pasirodymą mūsų tarpe, bet 
ir už dovaną. Jie dirbo visą 
sekmadienio popietę veltui, 
neėmė jokio honoraro. Dir
bo ir vyr. skautės židinietės, 
ir Moterų Fed. N.Y. klubo 
narės. Visi jie sudėjo savo 
jėgas ir talentus, paskirdami 
visą šios popietės pelną atsi

kuriančiai Lietuvai.
Visa tai buvo galima vie

nos lietuvaitės dėka, kuri at
sivežė visą grupę australų 
talkon pagelbėti jos Tėvy
nei, kurios ji tikriausiai dar 
nėra mačiusi.

Neskaičiuokim vieni ki
tiem per laikraščius, kas ko 
nedaro ar nedadaro. Toks 
darbas nėra produktyvus. 
Verčiau pažiūrėkim į save: 
kaip, kur ir kuo kiekvienas 
iš mūsų galim prisidėti prie 
šviesesnio tėvynės rytojaus.

ffl NATIONW1DE 
1 1 INSURANCE 

| >9 o« yov bmSb

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si j OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6028 Mayfield 
Road, Suite 10, Mayfield 
Hts., Ohio 14124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.
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Daytona Beach paminėta Tautos šventė 
ir Dirvos deimantinė sukaktis

Jurgis Janušaitis

Šiom dviem prasmingom 
sukaktim paminėti jau iš 
anksto kruopščiai ruošėsi 
ALT S-gos Daytona Beach 
apylinkių skyriaus valdyba, 
talkininkaujant skyriaus na
riams ir narėms. Taigi, kada 
mūsų kolonijoje vasarą buvo 
ramu, tautinės minties žmo
nės krutėjo, o pats skyriaus 
valdybos pirmininkas ypač 
rūpinosi pačia minėjimo pro
grama.

Šventė ir minėjimas pra
ėjo įspūdingai. į juos atsi
lankė garbingi žmonės, žy
mūs veikėjai: visuomeninkė, 
Dirvos jubiliejaus deimanti
nės sukakties minėjimo vyr. 
komiteto pirmininkė Irena 
Kriaučeliūnienė iš Chicagos 
ir žymusis žurnalistas, rašy
tojas, publicistas Bronys Rai
la su žmona Daneta iš Los 
Angeles.

Minėjimas įvyko rugsėjo 
mėn. 9 d., sekmadienį. Pra
džioje buvo pasimelsta Prin
ce of Peacc katalikų bažny
čioje lietuviškose pamaldo
se, kur šv. Mišias už Lietuvą 
ir visus šio telkinio lietuvius 
aukojo jun. Ričardas Graso, 
o savo pamoksle išryškino 
žmonių sugyvenimo prasmę, 
prisiminė pasaulio įvykius, 
jų tarpe ir Lietuvą. Lietuvių 
kalba skaitymus atliko inž. 
Kazys Barūnas. Šventiškos 
nuotaikos teikė Sietyno an
samblio, vadovaujamo muz. 
Antano Skridulio Tautos 
šventei parinktos gražios lie
tuviškos giesmės.

Tuoj po pamaldų minėji
mai buvo tęsiami parapijos 
salėje. Dalyvių, turint galvo
je mūsų telkinį, buvo nema
žai.

Minėjimai pradėta sol.

Minint Tautos šventą ir Dirvos deimantinę sukaktį Daytona Beach, FL. Prie stalo garbės svečiai: 
Irena Kriaučeliūnienė, Bronys ir Daneta Railai, Jonas Daugėla. Kalba skyriaus pirmininkas Vytautas 
Abraitis.

Juozei Daugėlienei giedant 
JAV ir Lietuvos himnus. 
Akomponavo muz. Antanas 
Skridulis.

Skyriaus pirmininkas 
Vytautas Abraitis, vadova
vęs programai, prie garbės 
stalo pakviečia garbinguo-

DIRVOS deimantinės sukak
ties minėjimo vyr. komiteto pirmi
ninkė Irena Kriaučeliūnienė kal
ba Daytona Beach, FL.

sius svečius Ireną Kriauče- 
liūnienę, Danetą ir Bronį 
Railus, klubo pirmininką Jo
ną Daugėlą.

Vytautas Abraitis pirmą
ją kalbėtoja pakviečia Dirvos 
jubiliejaus vyr. komiteto pir
mininkę Ireną Kriaučeliūnie- 
nę, prieš tai su viešnia supa
žindindamas minėjimų daly
vius.

Irena Kriaučeliūnienė 
lietuviškajai visuomenei ge
rai pažįstama iš jos šakotos 
visuomeninės veiklos. Ji 
sėkmingai tvarkė Jaunimo 
Centro reikalus, Tautinių na
mų administravimą, dirbo 
Balfo centro valdyboje, o 
Kriaučeliūnų šeima didelio 
ryžto žmonės. Jų šeima įs
teigė savo mylimo sūnaus 
a.a. Eugenijaus metinę pre
miją 1000 dol. labiausiai pasi 
žymėjusiam jaunuoliui lietu
viškoje veikloje ir jau paskir
ta tryliktoji premija. Jie Dai
navos ansamblio globėjai, 
rėmėjai, Montcssori vaikų 
namelių įsteigėjai, na, žino
ma, nesuskaitysime tų tūks
tančių, kuriuos Kriaučeliūnų 
šeima yra išaukojusi mūsų 
lietuviškajai veiklai ar politi
niams veiksniams remti. Po 
šio pirmininko žodžio, prabi
lo pati Irena Kriaučeliūnienė. 
Jos žodis trumpas, tik 10-tics 
minučių, bet turiningas. Ji 
aptarė lietuviškosios, taigi ir 
Dirvos, rūpesčius, spaudos 
reikšmę, jos galybę, citavo 
keletą mūsų žymiųjų žmonių 
pasakytas mintis apie savąją 
spaudą. Spauda-lautos mo
kytoja, smogiamoji galia, ko
vos ginklas už tautos laisvę, 
tautinės sąmonės ugdytoja, 
informacijos ir ryšių svar
biausioji priemonė. Iškėlė ir 
spaudos vargo kelius išeivi
joje. Sakau, tai nuostabiai 
jautrus, gerai išmąstytas, ge
rai parinktas, visą esmę api
mantis žodis, o už tai publika 
jos žodį palydėjo audringais 
dėkingumo plojimais.

Seka mūsų žymaus pub
licisto Bronio Railo kalba. 
Apie šį svečią taip pat Vy
tautas Abraitis plačiau pakal-

Dirvos jubiliejaus paminėjimo Daytona Beach komitetas ren
ka aukas. Iš kairės: V. Abraitis, J. Janušaitis, I. Kriaučeliūnienė 
ir J. Žolynas.

ba, nušviesdamas jo gyveni
mo kelią-studijas, spaudos, 
visuomeninį darbą, parašytas 
knygas ir kaip įžvalgų kultū
rininką ir politiką.

Br. Railos paskaita tęsėsi 
apie 50 min. Neprailgo. Jis, 
kaip jau žinome, įdomus kal
bėtojas. Balso tonacija im
ponuojanti. įvykius dėsto 
nuosekliai, paremdamas fak
tais, citatomis. Tiesa, jis ne
sugrįžo į Mindaugo laikus, 
tačiau žvilgtelėjo giliu žvil
gsniu į mūsų tautos istorinę 
praeitį, ypač okupacijų me
tais, kada ir priespaudoje tau
ta išliko kūrybinga, gyva, ko
vojanti, ką liudija ir dabarti
nis Tautos atgimimas.

Ypatingą dėmėsi kreipė į 
tautos kultūrą, kuri išlaiko 
tautinį sąmoningumą. Palie
tė išeivijos politiką, jos veiks
nius, deja, čia tarė gan teisin
gą, kritišką žodį apie mūsų 
veikėjų nesugebėjimus su
telkti jėgų bendram tikslui 
-Lietuvai. Daug, esą, posė
džiauta, daug priimta rezo
liucijų, dar vis norima vado
vauti net dabar kovojančiai 
Lietuvai, tuo tarpu ši politinė 
veikla nebuvusi koordinuota, 
neefektyvi, ir Lietuvai ne
daug padėjusi, nors veiks
niai, kaip egzilėje esančios 
organizacijos turinčios savo 
prasmę ir vietą, tik reikėtų 
jau dabar suburti pačius ge
riausius protus ir sudaryti 
drauge su Lietuva pačius ge
riausius ateities planus. Savo 
kalboje jis citavo dabartinių 
Lietuvos valstybės vyrų, 
spaudos darbuotojų įvairius 
pasisakymus, liečiančius Lie
tuvos dabartį. Savo labai 
įdomią kalbą baigė viltingai 
matydamas Lietuvos šviesią 
ateitį, teigiamai vertino ko
vojančios tautos pastangas, 
darbus ir ėjimus. Taip pat 
vilėsi, kad išeivija, pagaliau, 
sudarys vieną politinį klubą, 
kuris būtų didžiąja pagalba 
Lietuvai.

Svečio gilių minčių kal
bą dalyviai taip pat palydėjo 
audringais plojimais.

Minėjimo pabaigoje Vy
tautas Abraitis visiems nuo
širdžiai padėkojo,, bet kuo 
prisidėjusioms prie šių dviejų 
įvykių suruošimo ir viešniai 
ir svečiui-kalbėtojams.

Minėjimų metu buvo 
vykdomas Dirvai paremti' '- 
jus. Aukas rinko Kostas Žo
lynas, Jurgis Janušaitis, at

skaitomybę tvarkė Pranas 
Damijonaitis. Šio telkinio 
lietuviai Dirvai vajaus proga 
suaukojo 1030, - dol. ir buvo 
gauta 3 Dirvos prenumera
tos. Pažymėtina, kad Dirvos 
vajų jau anksčiau, betarpiai, 
parėmė kai kurie asmenys, 
paaukodami ar įsigydami lai
mėjimų knygutes.

Skyriaus narės paruošė 
skanius lietuviškus pietus ir 
visus dalyvius pavaišino, už 
ką darbščiosioms skyriaus 
narėms priklauso išskirtina 
padėka.

Viešnia Irena Kriaučeliū
nienė Daytonojc pabuvojo 
keletą dienų, pasigerėjo gra
žiu Atlantu, pasimaudė, sve
čiavosi pas skyriaus pirmi
ninką Vytautą ir Stellą Ab- 
raičius, pas Klubo pirminin
ką Joną ir Juozę Daugėlus, 
pabendravo su Janušaičių 
šeima.

Svečiai Daneta ir Bronys 
Raila paviešėjo pas Stellą ir 
Vytautą Abraičius, pas Vero
niką ir Jurgį Janušaičius, sve
čiavosi pas Joną ir Juozę 
Daugėlus.

Minėjimai - Tautos šven
tės ir Dirvos jubiliejaus - pra
ėjo sėkmingai, palikę gražius 
įspūdžius ir mieliems iš toli 
atvykusiems svečiams.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

DIRVOS
PRENUMERATĄ

CARMELITE SISTERS 
OF THE DIVINE HEART OF JESUS

Follovvino our Foundress, Mother Mary 
Teresa oT St. Joseph

In a Contemplative/Apostolic Congregation 
that offers

...A Life of Pcayer and Reparalion

...A Life of Loving Sen/ice

...A Life lived in Community

ISGOD CALLING YOU to dedicateyour lifeto 
serving HIM in the elderly and the young?

For more information write: Vocation Dir.

1230 KAVANAUGH PL.
MILWAUKEE,WI 53213

Find community, 
commitment, ser- 
vice, happiness and 
personai self-fulfil- 
ment as a PRESEN- 
TATION BROTHER, 
teaching in USA,

Canada or overseas. Youth needs
us, the world needs us, Christ 
needs us. More info: Vocations

1602 North Pettis Blvd
Kissimmee Fla. 34741
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‘Lietuvoje...
Vitalius Zaikauskas

• JURBARKO rajone karinė mašina, važiuodama 
didesniu, nei leidžiama greičiu, apvirto bevežamas 
benzinas užsidegė. Sudegė 11 kareivių ir dar 7 pa
guldyti i ligoninę.

• VILNIUJE įkurta buhalterių ir auditorių draugija, 
jos tikslas - profesinė parama, naujų vadovėlių rengi
mas, teisių gynimas.

• VILNIUJE, Nacionalinėje bibliotekoje, atidaryta 
knygų paroda "Lietuviškos knygos Jungtinėse Ameri
kos Valstijose".

• KAUNO miesto savivaldybė uždraudė prekybi
nėms organizacijoms supirkinėti ir pardavinėti naujas 
importines ir sovietines prekes aukštomis taip vadina
momis "sutartinėmis" kainomis.

• CLEVELANDIEČIŲ ansamblis "Čiurlionis", vie
šėjęs Lietuvoje, Vilniaus Operos scenoje paminėjo savo 
veiklos penkiasdešimtmetį.

• LIETUVOS Kinas pradėjo demonstruoti filmą. 
"JĖZUS".

• PLUNGĖS rajone, JUODEIKIŲ kaime atidengtas 
paminklas 1863 metų sukilėlių vadui Antanui VAIŠ
VILAI.

• PRIEŠ pusantrų metų susikūręs Tremtinių poeti
nės dramos teatras iš Rokiškio išvyko į pirmąsias savo 
gastroles po Lenkiją.

• BUVUSIOSE Kauno miesto kapinėse Vytauto 
prospekte bus pastatytas skulptoriaus R. ANTINIO 
kryžius - paminklas Tautos sukilimui, įvykusiam 
1941 metų birželio 23 dieną, įamžinti. Net 50 tūkst. 
rublių paaukojo tautietis iš Australijos V. Šllteris. 
Primenu, kad šioje vietoje stovėjęs medinis kryžius 
buvo išniekintas net keletą sykių.

• LIETUVOS Žemdirbių taryba nusprendė netru
kus sušaukti Lietuvos žemdirbių suvažiavimą.

• IŠ Lietuvoje esančių 530 tūkstančių karvių tik 
200 tūkst. neserga leukoze. Vaistai nuo šios ligos įve
žami iš Sovietijos, todėl susirinkę Veterinarijos depar
tamente specialistai sprendė kaip pasigaminti pa
tiems. Daugiausia sergančių karvių yra Jonavos ir 
Joniškio rajonų ūkiuose.

• SNIEČKAUS miesto didžiausia problema - bedar
bystė. Dabar ten yra apie 3 tūkst. bedarbių - dau
giausia moterys, kurių vyrai dirba atominėje elektri
nėje.

• ŠIAULIŲ rajono KURŠĖNŲ gyventojai piketavo 
dėl neteisingo butų skirstymo, dėl savivaldybės neryž
tingumo pakeisti gatvių pavadinimus ir pašalinti so
vietinio laikotarpio reliktus...

• PRAEITĄ savaitgalį pasiektas automobilių va
gysčių Lietuvos rekordas - pavogtas net 21 automo
bilis.

• RUGSĖJO 21 dieną Kretingos rajone Jokubavoje 
atidengiamas paminklas Aleksandrui STULGINSKIUI.

• KAUNE Lietuvos Krikščionių demokratų partija 
surengė mokslinę konferenciją, kurioje buvo apžvelgta 
Lietuvos nepriklausomybės šešių mėnesių kelias, 
svarstytos problemos ir sunkumai.

• LIETUVOS jaunimo organizacijų atstovai svarstė 
Jaunimo įstatymo projektą. Be jo jaunimas jaučiasi

niekam nereikalingas ir beteisis.
• LIETUVOS Tautininkų partija susitiko su Kovo 

Il-sios partijos atstovais ir tarėsi dėl galimo veiklos 
koordinavimo, nes abiejų programos turi daug bendrų 
sąlyčio taškų. Sudaryta komisija iš kiekvienos 
partijos po tris atstovus.

• ATKURTI Pramonės ir prekybos rūmai Klaipė
doje.

• NETOLIESE Medininkų, ant aukščiausio Lietu
voje (Juozapinės) kalno, LDK Mindaugo karūnacijai 
atminti šią vasarą buvo pastatytas paminklas. Jį pra
eitą savaitgalį traktoriumi kažkas nuvertė. Lietuvos 
Kultūros fondas-paskelbė savo pareiškimą, kuriame 
smerkiami tokių akcijų organizatoriai.

• IŠĖJO naujo katalikiško laikraščio XXI AMŽIUS 
pirmasis numeris.

• PERKANT degtinę reikia turėti ne tik tam kortelę, 
bet ir tuščią butelį, nes labai trūksta stiklo taros.

• DIDŽIAUSIA šių metų asmeninio turto vagystė 
užregistruota Kaune - vagys išlaužė garažo sietą: pa
vogė magnetofoną, obligacijų, 37 vestuvinius žiedus, 5 
auksines caro monetas, 2 auksinius vyriškus žiedus. 
Automobilio garaže nebuvo. Viso padaryta nuostolių 
už 360 tūkstančius rublių.

• KAUNE užregistruotas pirmasis Lietuvoje priva
tus teatras - S. Urbono "POKŠTAS". Ruošiamasi pir
majam spektakliui valkams.

Aušra - dar ne diena...
(Atkelta iš 3 psl.) 

dos, ar parlamente, ar ieš
kant receptų žemės ūkiui ir 
pramonei reformuoti, arba 
kokia kartais susidaro trintis 
tarp ponios Prunskienės ir 
pono Landsbergio, ar kaip 
ruošiamasi derybom su Mas
kva. Tai dažnas, jei norim, 
žinom ir iš mūsų laikraščių.

Bet iškelsiu keletą dauge
lio pražiūrimų Lietuvos kul
tūrininkų ir rimtų intelektu
alų rūpesčių ir šūkių, reiškia
mų su nepaprasta įtampa ir 
sielų virpesiais, iš lūpų ne
partinių patriotų ir dargi iš 
partinių (t.y. komunistinių) 
patriotų lietuvių ...

To dar nebūta per pasta
ruosius 50 metų. Ir todėl 
vertėtų įsidėmėti.

Pavyzdžiui, šiuo metu 
gal pačio sensacingiausio, te
gu ir ne kažin kaip pavyku
sio, bet modernaus romano 
“Vilniaus pokeris” autorius 
Ričardas Gavelis pokalbyje 
su “Nemuno” žurnalo ben
dradarbiu ironizuoja, kaip 
pas mus vis dar įprasta pa
teikti lietuvių tautos pastarų
jų dešimtmečių istoriją. O

gi taip: "... kaip mus visi 
priešai skriaudė, ir kokie 
mes vis dėlto nekalti” (!) 
Bet, sako rašytojas, “reikia 
vienąsyk dorai atsakyti: kas 
mumyse pačiuose yra tokio, 
kad leidome su savimi taip 
elgtis? Jeigu to nedrįsim iš
siaiškinti, tai (priešai) su mu
mis vėl pasielgs taip pat - 
pirmai progai pasitaikius”

Maždaug tą patį klausi
mą iškelia (“Pergalė”, Nr. 6, 
1989) 1987 metais dieno
raštyje buvęs ir gal tebesąs 
kompartijos narys, šiuo me
tu reikšmingas Sąjūdžio ir 
vyriausybės politinis patarė
jas, vicepremjeras ir filoso
fas Romualdas Ozolas. Tik 
jis dar skausmingiau. Štai, 
jo žodžiais tariant, Lietuvos 
Viduramžių ir tautinio atgi
mimo epochos klausimas 
jam ir daugeliui mūsų esąs 
dar gerokai neaiškus: “Kuo 
Lietuva buvo didi: tik kari
ne jėga, ar dar kuo nors?” 
... Ir jam iškyla Lietuvos 
destrukcijos problema: "... 
Kas iš tiesų kaltas, kodėl 
žlugo tokia didelė valstybė,

1990 M. KELIONĖS
NIUJORKAS—RYGA

' r*t n i! . ' '-”1 • 'f
Ten Ir atgal $795 (tik už kelionę lėktuvu) 
'Skrydžiai tiesiai į Rygą iš JFK per Helsinkį

Oro linija — FINNAIR
‘Skrydžiai kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį 

'Specialios kainos nuo spalio 1, 1990 iki kovo 31, 1991 
*$16 „U.S. taxes” nepriskaičiuota.

KELEIVIAMS SU IŠKVIETIMAIS

BALTIC TOURS siūlo specialias lėktuvo kainas keleiviams vyks- 
| tantiems su asmeniškais iškvietimais. Kvietėjas jus pasitiks Rygo- 
| je. Jei reikės, parūpinsim transportaciją.

LANKANTIS LIETUVOJE

Už žemas kainas galite apsistoti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
viešbučiuose vienai arba dviem savaitėm.

I

HELSINKIS
Į Grįžtant, oro linijų kelias reikalauja praleisti vieną naktį Helsinky- 
Į je. Susisiekimas, pusryčiai, apgyvendinimas — keturių žvaigždžių 

Vaakuna viešbutyje: $75 asmeniui dviese viename kambaryje. 
Atskiras kambarys $109.

KELIONĖS SU PALYDOVAIS

LIETUVA IR SUOMIJA
13 dienų kelionė, 9 dienos Lietuvoje, 10 naktų Vilniuje, 1 naktis 
Helsinkyje
Oro linija — FINNAIR

Kelionė #106 $1,699.00 iš Bostono ir Niujorko
Lapkričio 7-19 $1,899.00 iš Čikagos
Vienam asm. kamb. + $169.00

KALĖDOS IR N. METAI LIETUVOJE
15 dienų kelionė, 11 dienų Lietuvoje, 12 naktų Vilniuje, 1 naktis 
Helsinkyje. Oro linija — FINNAIR

Kelionė lt 1225 $1,799.00 iš Bostono ir Niujorko
Gruodžio 22-5 sausio 5, 1991 $1,999.00 iš Čikagos
Vienam asm. kamb. + $219.00

N. METAI LIETUVOJE
15 dienų kelionė, 11 dienų Lietuvoje, 12 naktų Vilniuje, 1 naktis 
Helsinkyje. Oro linija — FINNAIR

Kolionė # 1280 $1,799.00 iš Bostono ir Niujorko
GruodžM 29-sausio 12, 1991 $1,999.00 iš Čikagos
Vienam asm. kamb. + $219.00

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į 
BALTIC TOURS • 77 Oak St., Suite 4 • NEWTON, MA 02164.
Tel. 617/965-8080 • Fax 617/332-7781

o tauta tebežlunga toliau” ... 
Ir pagaliau vėl tas pats bau- 
ginanatis perspėjimas: “Jei
gu artimiausiais metais nea
tsakysime į tuos klausimus 
pakankamai aiškiai, gali ne
bereikėti atsakinėti į jokius 
klausimus” ...
GUODĖMĖS, KAD MUM PA
DĖS ...

Ne vienam rūpi ir Lietu
vos likimas Rytų-Vakarų di
džiųjų pajėgų žaismo plot
mėje.

Dabar dėl to Lietuvoje 
sutaria maždaug visi vieno
dai. Labai konrečiai, nu
nuogintai ir įdomiai pasisa
ko pvz. viduriniosios kartos 
rašytojas Eugenijus Ignata
vičius “Literatūros ir meno” 
savaitraštyje (Nr. 33, 1990) 
rašydams apie vėliausius 
pasikeitimus, atsiliepsian
čius ne tik lietuviam, bet ir 
visom SSSR imperijos tau
tom. Mes, girdi, guodėmės 
ir tikėjom, kad Amerika, 
kad Vakarai mūsų pusėje. 
O dabar “... mes ir jie pama
tė ir įsitikino, kad taip nebu
vo ir nėra. Tik jei mūsų ’ka 
ralius’ (t.y. Gorbačiovas) 
mums duotų laisvę, jie pa
galvotų, ar būtų interesas 
mus pripažinti”.

Ir jis karčiai praskleidžia 
platesnę panoramą: “Neįsi- 
vaizduokim turį normalią 
vakarietiško modelio valsty 
bę ... Esam išsiderinusi, ne
vienalytė, ne itin aukštos po
litinės kultūros, sumaitotos 
moralės tauta”.

O štai dar paveikslėlis vi
siem romantikam atšaldyti, 
kai jis priduria su ironija, 
kad ... “šiandien pažangiau
sios partijos lyderis ir žmo
gaus teisių propaguotojas 
M. Gorbačiovas turbūt sutik
tų lietuviams leisti atkurti 
net feodalizmą ar kokią ver
govinę santvarką, kad tik ji 
liktų Rusijos glėby. Ar ne 
to paties norėjo visos ekate- 
rinos, nuo Ivano Žiauriojo 
iki Nikalojaus Antrojo?” ...

(Bus daugiau)

• LAIMA ŠARKAITĖ, 
buvusi clevelandietė, Ne- 
braskos ir Clevelando Vals
tybinio Universitetų absol
ventė - muzikos magistrė, 
stažuojasi Lietuvoje pas pia
nistę Olgą Šteinberg ir dai
navimą pas Eduardą Kania
vą.

DRIVERS
34CENTS/MILE

Our contlnulng growth has 
created career opportunities 
for Drlvers. Our sleeper 
team service pays over 34 
cents per mile drlven. Thls 
Increases to over 40 cents per 
mile after 18 months. Paid 
work and layover time. Full 
Teamster benefit package. 
We requlre the follovvlng 
mlnlmums:

• 3 years experlence
• Good driving record
• Drug free drlvers
• Mountaln experlence help- 
ful
• Relocatlon to Colorado re- 
qulred.

For more Informatlon,

CALL COLLECT 
SAMMIESMITH 

(303) 289-1122

NWTRANSPORT 
SERVICE, INC.

EEO Employer
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Prof. Petro Juodakio 50 metų 
mirties sukaktis

Rugsėjo 21 dieną, 1990 
melais sukanka 50 metų, 
kaip mirė profesorius Petras 
Juodakis. Kaip giliai mylinti 
ir gerbianti savo tėvą duktė, 
juntu lyg ir savo pareigą pri
siminti spaudoje jo praeitą 
gyvenimo kelią.

Prof. Petras Juodakis gi
mė 1872 m., rugpiūčio 21 d. 
Račiupėnų kaime, Kupiškio 
valsč., Panevėžio apskr. gau
sioje laisvo-karališko ūkinin
ko, Kipro Juodakio, šeimoje. 
Lankydamas pradžios mo
kyklą, pasižymėjo neeiliniais 
gabumais, tad jo tėvo buvo 
nutarta leisti jį mokytis toliau 
į gimnaziją. Mokėsi Panevė
žio gimnazijoje, vėliau Tali
no (Rovei) realinėje mokyk
loje. Baigus aukštais pažy
miais keturias gimnazijos 
klases, jam buvo jo tėvo pa
sakyta, kad turi stoti į kunigų 
seminariją. P.J. į kunigų se
minariją stoti atsisakė ir to
kiu būdu neteko savo tėvo 
materialinės paramos. Ta
čiau, norėdamas mokslą to
liau tęsti, P.J. nuvyko į Tali
ną, kur, gimnazijos direkto
riaus padėdamas, gavo pra
gyvenimui užsidirbti pamo
kų, gi vėliau gyvendavo šei
mose repetitorium.

Taip, pats save išlaikyda
mas, baigė Talino realinę 
mokyklą. Baigęs mokyklą, 
P.J. nuvažiavo į Rusiją ir įs
tojo į Petrapilio Universiteto 
gamtos-matematikos fakul
tetą.

Pats pedagoginiu darbu 
save išlaikydamas, 1898 m. 
baigė Petrapilio Universitetą, 
įgydamas organinės ir neor
ganinės chemijos specialybę. 
Baigęs Universitetą, buvo 
nuvykęs į Lietuvą, bet savo 
specialybėje darbo Lietuvoj 
negavęs, vėl grįžo į Petrapilį, 
kur dirbo vyresniuoju labo
rantu Valstybinėje Matų ir 
Saikų Laboratorijoje.

1908 - 1920 metų profe
soriavo Pabedinskio Aukš
tuose Komercijos Kursuose, 
kaipo chemijos ir prekių

Franciscan Sisters of Our Lady of Perpetual Help
200 women religious committed to

* A Gospel way of life
* Enabling and empowering others to 

live the Gospel
* The mission of the Church

* Living in community
* Proclaim ing Eucharist

we serve in
13 STATĖS

Is the Spirit calling you, or someone you know, 
to be a part of this daring vision and mission? 

Contact;
Sister Mary John Cleary, OSF 

201Brotherton Lane 
St. Louis, Missouri 63135 

(314) 522-6800

Prof. Petras Juodakis

mokslo katedrų vedėjas.
Lietuvon grįžo 1921 m. 

Tuoj pat įsitraukė tiek į aka
deminį, tiek į praktinį chemi
ko darbą. Tuoj ėmė organi
zuoti prie Finansų Ministe
rijos Valstybinę Technikos 
Chemijos Laboratoriją, su
vaidinusią svarbų vaidmenį 
gerinant Lietuvos ekspor
tuojamų prekių rūšį, aiški
nant falsifikacijas, patarnau
jant teismo bylos. Šios labo
ratorijos apyskaitą jis iš
spausdino antrašte "Valst. 
Techn. Chem. Laboratorijos 
darbai". Taipogi jo pastan
gomis buvo įkurtas Prekių 
Muziejus, kurio, kaip ir labo
ratorijos, direktorium jis bu
vo visą laiką. Kaldinant Lie
tuvos LITĄ, buvo expertu 
Londone.

1922 m., vasario mėn. 
ministro pirmininko Ernesto 
Galvanausko sudarytame mi
nistrų kabinete buvo pakvies
tas švietimo ministru. Tas 
pareigas ėjo per dvi kadenci
jas. Būdamas švietimo mi
nistru ypatingą dėmesį skyrė 
praplėtimui ir statybai pra
džios ir vidurinių mokyklų 
visame krašte. Jam švietimo 

ministro pareigas einant ir 
energingai tą sumanymą pa
laikant, buvo atidarytas Kau
ne Vytauto Didžiojo Univer
sitetas, kur buvo sutelktos 
visos mūsų tų dienų inteli
gentijos žymiausios pajėgos. 
Taipogi buvo pakviestas ne
mažas skaičius profesūros iš 
užsienio.

Nuo 1922-XII-15 d. bu
vo paskirtas ordinariniu or
ganinės ir analizinės chemi
jos katedros profesorium. 
Dėstė organinę ir neorganinę 
chemiją medicinos fakultete 
ir prekių mokslą teisių fakul
tete ekonomijos skyriuje.

Vytauto D. U-to buvo 
nustatyta profesoriavimo am
žiaus riba, 65 metai. Po to 
profesoriai galėjo būti renka
mi kaipo garbės profesoriai 
ir savo darbą tęsti. 1937 m. 
P.J. buvo išrinktas garbės 
profesorium, tik, deja, neil
gai teko jam savo numylėtą 
chemiją dėstyti. Vokiečių 
nacional-socializmo įtaka 
skverbėsi per rubežių ir į mū
sų Lietuvą, į mūsų studenti
jos tarpą. 1939 metų rudenį 
prof. Petro Juodakio paskai
tos metu auditorijoje kilo po-

Ambition 
Education 
Success

•MEDICAL ASSISTING* -TRAVEL
•COMPUTER DATA PROCESSING*
•ACCOUNTNG’ -BUSINESS ADMIN.*
•PARALEG.AL -EXEC. PARALEGAL
•SECRETARIAL

’Associate degree 
available in these courses

EAST: 
3150 Mavfield 
(216) 932-0911 
REg. 79 03 0630B

litinio pobūdžio neramumai. 
Giliai susijaudinęs malšin
damas studentų tarpe kilusį 
nacionalinio pobūdžio sąmy
šį, jis buvo ištiktas sunkaus 
apopleksinio smūgio, neteko 
kalbos ir buvo paraližuotas. 
Geriausioje priežiūroje dak
tarų, gailestingųjų sesučių ir 
šeimos narių, po dešimties 
mėnesių sunkios ligos, rug
sėjo 21 dieną, 1940 metais 
savo namuose užmigo amži
nu miegu.

Prof. P.J. liga ir mirtis 
buvo sunkiai ir jautriai jo šei
mos, draugų, kolegų ir stu
dentijos išgyventa. Ko ne vi
sas Kaunas lydėjo velionį į 
Kauno kapines, ypatingai 
daug studentų ir jaunimo. 
Prof. P.J. buvo mokslo žmo
gus, nepriklausė jokiai poli
tinei partijai, buvo konserva
tyvių pažiūrų, giliai įsitikinęs 
demokratas, pasižymėjo di
dele tolerancija ir humaniš
kumu. Jis buvo labai popu
liarus studentų tarpe ir savo 
gyvu ir įdomiu dėstymu su
traukdavo pilną auditoriją 
studentų. Aukštos moralės, 
nepalaužiamų principų, pil
nas energijos ir gražaus hu
moro jausmo, jis turėjo daug 
draugų ir buvo visuomenėje 
didžiai gerbiamas ir mylimas 
ne tik dėl savo gražių ir kil
nių būdo savybių, bet ir todėl 
kad jis pats mylėjo žmones ir 
ne tik savo tautiečius, bet 
"Žmones" gilia to žodžio 
prasme, stengdamasis kam ir 
kur tik galėjo gyvenime pa
dėti. Jo tragiška liga ir mirtis 
buvo lyg ir įrodymas jo gi
laus humaniškumo.

Antrajam karui pasibai
gus, buvo paskelbtas Lietu
vos komunistinės vyriausy
bės nutarimas uždaryti Kau
no kapines ir, nuversti pa
minklus, įsteigti kapinių vie
toje parką. Giminių Lietuvoj 
pagelba ir vertingų siuntinių 
iš JAV dėka, pavyko prof. 
Petro Juodakio ir jo žmonos 
Olgos palaikus perkelti į Pet
rašiūnų kapines ir padėti juo
do marmuro paminklinę len
tą.

Užgeso gyvybė tauraus 
Lietuvos patrioto, kilnaus 
humanisto, bet jo atlikti dar
bai liko gyvi, įrašyti Lietuvos 
istorijos puslapiuose.

Galina Juodakytė- 
Leonienė.

WEST: 
13027 Lorain 
(216)941-7666

Reg 70 0060B

LIETUVOS AIDO 
JGALIOTINIS

Bronius Juodelis yra pa
kviestas Lietuvos Respubli
kos valdžios dienraščio LIE 
TUVOS AIDAS įgaliotiniu 
JAV-sc.

“Lietuvos Aidas’’ siun
čiamas oro paštu kartą į sa
vaitę, penki numeriai voke, 
tiesiai prenumeratoriui. Pre 
numerata JAV-se $85 me
tams, arba $45 šešiems mė
nesiams.

Čekius rašyti “Lietuvos 
Aido” vardu ir su užsaky
mu siųsti: Broniui Juodeliui 
239 Brookside Ln., Willow- 
brook, IL 60514, USA.

DETROIT
ŠAULIŲ SUKAKTIS

70 metų Lietuvos šaulių 
sąjungos įkūrimo ir vienerių 
metų atkūrimo Lietuvoje su
kakčių minėjimas ruošiamas 
Detroite šia tvarka:

Spalio 6 d. 7:00 v.v. Die
vo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centre įvyks akademija, 
meninė dalis, žymenų įteiki
mas ir banketas. Pagrindinis 
kalbėtojas LŠST garbės pir
mininkas prof. dr. V. Man- 
tautas. Meninę dalį atliks šv. 
Antano parapijos choras, va
dovaujamas muz. Stasio Sli
žio.

Spalio 7 d. 10:30 v. ryte 
šv. Mišios Šv. Antano para
pijos bažnyčioje. Mišias au
kos LŠST kapelionas kun. 
Alfonsas Babonas, giedos 
parapijos choras. Detroito ir 
kitų kuopų šauliai ir lietuviai 
kviečiami šiuose minėjimuo
se gausingai dalyvauti.

• VIKTORIJA STASKE
VIČIENĖ rugsėjo 10 d. savo 
šeimoje atšventė šimtąjį gim
tadienį. Viktorija nors ir 100 
metų sulaukusi seka gyveni
mo įvykius klausydamasi 
Detroito radijo valandėlių 
programas. Linkiu sukaktu
vininkei sveikatos ir gražaus 
gyvenimo.

• FABIJONAS LELIS, 
mirė rugsėjo 2 d. sulaukęs 91 
metus. Rugsėjo 6 d. po atlai
kytų šv. Antano bažnyčioje 
pamaldų, palaidotas Švento 
Kryžiaus kapinėse. Liko 
žmona Albina.

A. Grinius
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Kauniečio netipiškos pastabos (2) 

Dovanėlės ir ekonomika?
Jonas Punys

Ar gali jūsų dovanėlės 
skatinti Lietuvos ekonomi
ką? Taip, jeigu bus daroma 
pagal principą, kurį minėjau 
anksčiau. Dabar pabandysiu 
pateikti keletą pavyzdžių, 
kaip tai galėtų būti daroma.

Lengviausia nuvežti į 
Lietuvą dovanų dolerių. Ta
čiau šis kelias nėra geriau
sias. Kodėl? Tarkime, kad 
jūs turite daug giminių (20) 
ir nutarėte jiems padovanoti 
po 100 dol. Ką gi darys žmo 
nės, gavę po 100 dolerių? 
Labai didelė tikimybė, kad 
kiekvienas jų nubėgs į dole
rinę parduotuvę, nusipirks 
gražių smulkmenų, ir tuo vis
kas pasibaigs. Gali būti, kad 
kas nors iškeis 100 dol. "juo
doje" rinkoje į rublius. Da
bar dolerio kursas juodojoje 
rinkoje svyruoja nuo 15 iki 
20 rublių už 1 dol. Taigi, ge
riausiu atveju žmogus įsigys 
2000 rub. Tai jau nemaži pi
nigai, tačiau nėra pakankami 
pradėti kokį nors verslą. Be 
to, šiuo metu Lietuvoje labai 
trūksta prekių, ką galima bū
tų pirkti už rublius. Be to, 
juodoji rinka nėra jau labai 
geras dalykas.

Gal būt jūsų giminaitis 
taupus. Pasidės tą 100 dol. 
"juodai" dienai. Tai jau rim
čiau, bet, deja, Lietuvos eko
nomikai šiuo metu neduos 
jokio impulso.

Žymiai būtų efektyviau, 
jeigu jūs, nyvykę į Lietuvą 
sukviestumėte visus gimines 
ir padovanotumėte jiems mi
nėtus 2,000 dol. su sąlyga, 
kad jie įkurs bendrą koope
ratyvą, kurio dalininku galite 
ir jūs būti. Jūsų kviečiami 
giminės susirinks visi. Galiu 
tai garantuoti. Iš savo tarpo 
reikėtų išrinkti kooperatyvo 
pirmininką o kooperatyvą 
užtenka užregistruoti arti
miausioje savivaldybėje. 
Pradinis kooperatyvo (ar ma

Marųuette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS LAVVRENCE C. GASUNAS

žos įmonės) kapitalas būtų 
apie 30,000 ar 40,000 rublių 
tai jau nemažai. Be to, esu 
įsitikinęs, jūsų giminės turi ir 
savo santaupų vieną kitą 
tūkstantį.

Kokį verslą pradėti, aš 
manau, jūsų giminės žinos 
patys. Tačiau aišku, kad rei
kėtų orientuotis pagal spe
cialybę, kurią jie jau turi. 
Lietuvio kūrybingumui ir 
darbštumui praktiškai nėra 
ribų!

Jeigu jūs labiau pasitu
rintis ir galite skirti gimi
nėms daugiau pinigų pirkite 
vakaruose priemonę darbui ir 
pristatykite ją į Lietuvą gimi
nėms. Gal patogiau ją pirkti 
Vakarų Europoje, pvz., Vo
kietijoje.

Jeigu jūsų giminė - vals
tietis, nupirkite jam traktorių, 
ar kitokį padargą. Tegu aria 
savo ūkių lauką, o po to už
dirba pinigus, ardamas kai
mynams. Jei jis - mechani
kas ar elektrikas, tada nu
pirkite kokį nors mechaninį 
ar elektrinį įrankį, kurio 
pagalba jis galėtų užsidirbti 
pinigus. Be to, darykite 
tokiam mechanikui ar elek
trikui spaudimą, kad jis 
organizuotų analogiškų įren
giu gamybą Lietuvoje. Juos 
vėliau galima būtų parduoti 
Rytų Europos šalyse, taip pat 
Sovietams.

Jei giminė - mokytojas, 
nupirkite jam personalinį 
kompiuterį. Liepkite jam pa
čiam išmokti juo naudotis, 
po to mokyti Lietuvos vai
kus. Mokytojui nebūtinas la
bai geras (tuo pačiu brangus) 
kompiuteris. Jam pilnai už
tektų IBM PC/XT (compati- 
ble) varianto, kurį JAV gali
ma nupirkti mažiau negu už 
1,000 dol. Reikėtų perkant 
nepamiršti, kad būtų įdėtas 
maitinimo šaltinis, pritaiky
tas Europos standartui, t.y.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Av.enue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

50 Hz kintamai įtampai. 
"Software" galite nepirkti, 
arba, jei pardavėjas siūlo, 
pirkti minimalų paketą Kau
no Technikos Universitete, 
kuriame aš dirbu, galima at
likti instaliacijos darbus už 
nedidelę pinigų sumą. Be to, 
ten organizuojami kursai mo
kytis dirbti su kompiuteriais. 
Šiais klausimais galima 
kreiptis į mane. Pagalba ga
rantuoju.

Jeigu Jūsų giminė - vai
ruotojas, nupirkite jam nedi
delį sunkvežimį, varomą ga
zoliu. Tegu jis uždirba, ve
žiodamas krovinius.

Jeigu jau pradėjome kal
bėti apie automobilius, tai 
reikia paminėti ir lengvuo
sius automobilius. Šiuo me
tu jų trūksta Lietuvoje, ka
dangi Sovietai blokados me
tu nutraukė jų tiekimą. Lie
tuvoje automobilių niekada 
nebuvo pertekliaus, o dabar- 
ypatingai. Jei giminei labai 
reikia mašinos, galima 
nupirkti naudotą mašiną 
Vakarų Vokietijoje už kelis 
šimtus dolerių. Galite 
pasinaudoti "Vilbara" firmos 
paslaugomis. Ji savo skelbi
mus nuolat spausdina "Gim
tojo krašto" laikraštyje. Ta
čiau šia proga noriu pastebė
ti, jog "Vilbara" taikosi už
imti monopolistinę padėtį 
vartotų automobilių perpar
davimo srityje. Būtų sveika 
sudaryti jai konkurenciją. Tą 
nesunkiai galėtumėte atlikti 
jūs kartu su giminėmis. Pa
prasčiausiai galite atskristi 
lėktuvu į Vakarų Vokietiją, 
nupirkti ten pigų seną auto
mobilį. Lietuvoje jis vis tiek 
bus geresnis už ten paplitusį 
sovietinį / itališką "Žiguli". 
Iš Vokietijos Lietuva nebe
toli pasiekti mašina. Jūsų gi
minė bus sužavėta! Jei jūs 
su giminėmis turėtumėte 
energijos, steikite automobi
lių perpardavimo firmą kon
kuruojančią su Vilbara". Or
ganizuokite detalių tiekimą 
tokių automobilių remontui. 
Vakarietiškų automobilių 
kainos kol kas Lietuvoje pa
sakiškos! Už blizgantį seną 
"Volkswagen" turguje leng
vai gausite virš 30,000 rub
lių, o gal ir gerokai daugiau, 
įsisotinus automobilių rinkai 
Lietuvoje, galima bus juos 
tiekti Sovietams.

Labai perspektyvus vers
las yra maisto produktų per
dirbimas. Lietuva yra žemės 
ūkio kraštas, o JAV turi labai 
gerai išvystytą žemės ūkio 
produktų perdirbimo techno
logiją. Nupirkite nors bulvių 
perdirbimo mašinėlę. Tegu 

K jūsų giminaitė(is) gamina, 
pvz., bulvių traškučius (pota- 
toe chips). Rinka garantuota.

DIRVOS 
deimantinio jubiliejaus 

BANKETAS

įvyksta sekmadienį, spalio 7, 6 vai. vak.
Lietuvių namų salėje, 877 E. 185 St. Cleveland, OH 44119

dalyvaujant garsiajam
LOS ANGELES VYRŲ KVARTETUI 

ir
Pianistei RAIMONDAI APEIKYTEI.

Skambios, trankios ir lyriškos dainos. Įdomūs ir 
juokingi pasakojimai iš kelionės po Lietuvą.

IŠKILMINGA VAKARIENĖ SU VYNU, 
kokteiliai ir užkandėliai.

Vakarienės metu instrumentinis trio gros lengvą 
muziką.

Gražiausia proga pabendrauti 
su svečiais iš kitų miestų.

BILIETAI - $25 ASMENIUI.
Prašom rezervuoti vietas pas 

Jadvygą Budrienę tel. 216 / 486-3912, ar 
Anastaziją Mackuvienę tel. 216 / 692-2031.

VISI LABAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI!

Dirvos 75 Metų 
Sukakties Komitetas

Net ją pripildžius Lietuvoje, 
lieka milžiniški tyrai Sovietų 
Rusijoje. Kalbama, kad šie
met kai kuriose Rusijos vie
tose gali trūkti maisto. Mai- 
nykim mūsų maistą į jų gele
žį, naftą.

Bulvių traškučiai - tai tik 
smulkaus verslo pavyzdys. 
Neapsimoka vežti į Rusiją 
neperdirbtos mėsos, pieno 
produktų. Žymiai brangiau 
gausite, jei nuvešite konser
vus ar bent rūkytas dešreles, 
kumpį ir t.t.

Taupa
Lithuanian Credit ‘llnion 

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

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, Čekiu Saskaita, ir t.t.

Skoliname Geriausiomis Išsimokėjimo Sąlygomis:
Asmeniniams Reikalams, Automobiliu ir Laivu Pirkimui, 
Namu Remontui (Home Eųuity), Namu Pirkimui (Mortgages)

Parduodame pinigines perlaidas (Money Orders), Travelcr's Checks, 
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.

Lietuvoje labai silpnai 
išvystyta mėsos; daržovių ir 
vaisių užšaldymo technolo
gija. Užšaldytus produktus 
mielai pirks Sovietų Sąjunga. 
Be to, jeigu Lietuvoje pavyk
tų organizuoti šaldymo įren
gimų gamybą, jie taip pat tu
rėtų didelę paklausą rytuose. 
Tą galima būtų organizuoti 
kooperuojantis su Lietuvos 
šaldytuvų gamykla Alytuje 
arba savarankiškai.

(Bus daugiau)
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• BALTIEJI RŪMAI pra 
neša, kad prezidentas Geor
ge Bush rugsėjo 27 lankysis 
Clevelande, dalyvaus pietuo
se, kurie rengiami paremti 
George Voinovich kandida
tūrą į Ohio gubernatoriaus 
vietą. Ta proga susitiks su 
Clevelando tautybių vadais 
bei dalyvaus apvaliojo stalo 
dis kusijose, kurioms vado
vaus prezidento kabineto na 
rys, Veteranų departamento 
sekretorius Edvvard Dervvin- 
ski.

Kvietimą dalyvauti šia
me susitikime gavo Tėvy
nės Garsų vedėjas, Dirvos 
redaktorius ir eilė kitų Cle
velando lietuvių.

DIRVOS JUBIILEJAUS 
KOMITETO 

PRANEŠIMAS
Clevelando organizacijų 

sveikinimai Dirvai bus at
spausdinti Dirvos spalio 4 
dienos laidoje. Organizaci
jų pirmininkai, vadovai ir 
visi rėmėjai prašomi sveiki
nimus su aukomis siųsti tie
siog Dirvos redakcijai iki 
rugsėjo 28 dienos.

LIETUVIŲ DIENOS 
CLEVELANDE

Šeštadienį, spalio 20 d. 
7:00 v.v. Toronto VOLUN
GĖS, vad. muz. Dalios Vis- 
kontienės ir Dievo Motinos 
parapijos, vad. muz. Ritos 
Kliorienės jungtinio choro su 
loliste Virginija Bruožyte ir 
pianistų dr. Vyto Bakšio ir 
prof. Leokadijos Kanovičie- 
nės KONCERTAS Cleve- 
land Institute Of Music kon
certų salėje - KULAS 
HALL, 11021 East Blvd. 
(kampas Hazel ir East Blvd). 
Yra automobiliams pastatyti 
aikštė - įvažiavimas iš 
Hazel.

Čiurlionio ansamblis, koncertavęs Lietuvoje, buvo nuvykęs į Kryžių kalną, kur pastatė savo 
kryžių.

Bilietai į koncertą po 15 
ir 10 dol. gaunami: sekma
dieniais D. M. parapijos sve
tainėje, pas Mečį Aukštuolį - 
tel 481-9928, pas Mariją Mi- 
konieną - tel. 531-2190 ir pas 
Adą Stungicnę - tol. 944- 
3669. Bilietus prašome įsi
gyti iš anksto, nes koncertas 
prasidės punktualiai.

Sekmadienį, spalio 21 d. 
10 vai. Šv. Mišios Dievo Mo
tinos šventovėje. Giedos pa
rapijos choras, vad. muz. Ri
tos Klioricnės. 11 vai. paro
dos iš buvusio Lietuvos pre
zidento Aleksandro Stulgins
kio gyvenimo atidarymas.

Tikime, kad gausiai da
lyvausite šių LIETUVIŲ 
DIENŲ renginiuose, tuo pa
gerbdami ir paremdami išei
vijos lietuvių meninius vie
netus.
LB Clevelando Apylinkės 

valdyba

Lietuvių radijo programa TĖVYNĖS GARSAI girdi
ma sekmadieniais iš ryto nuo 8 iki 10 vai. per WUJC 
radijo stotį, FM banga 88.7 ir vakare nuo 7 iki 8 vai. 
per WCPN stotį, FM banga 90.3 .

Lietuvos naujienos, Clevelando kronika, Keliau
jančio mikrofono pasikalbėjimai, lietuvių tautinė ir 
liaudies muzika.

TĖVYNĖS GARSŲ radijas yra ištikimas bičiulis. 
Jis visus aplanko, kurie tik jo klausosi.

čiurlionio ansamblio valdyba, lankantis Lietuvoje, buvo priimta Lietuvos Respublikos Aukščiau
sios Tarybos Pirmininko Vytauto Landsbergio. Iš kairės: Tėviškės draugijos pirm. V. Sakalauskas, 
V. Juodisiūtė-Rubinski, ansamblio valdybos pirm. V. Plečkaitis, V. 2ilionytė-Leger, AT pirm. V. Lands
bergis, kanklių vadovė O. Mikulskienė, A. Babickienė ir rašyt. A. Balašaitienė,

druomenės valdybos vardu 
įteikė Clevelando miesto ta
rybai prašymą, kad būtų už 
mėgsti seserystės ryšiai tarp 
Clevelando ir Vilniaus mies 
tų, artimesniam pažinimui, 
pasikeitimui kultūriniais įvy 
kiais ir ekonominiam plėto- 
jimuisi.

• LIETUVIŲ NAMŲ 
balius, numatytas š.m. spalio 
14 d., dėl perkrautų parengi
mų, neįvyks.

• LB CLEVELANDO 
socialinio skyriaus susirinki-

. GRAŽINA KUDUKIE ■ mas įvyks š.m. spalio mėn. 9 
NĖ, Pasaulio Lietuvių Ben- dieną. 2 vai. p.p. Dievo Mo-

75
P & KVIETIMAS

MALONIAI KVIEČIAME VISUS
I DIRVOS 75 METŲ SUKAKTIES ŠVENTĘ 

SEKMADIENĮ, SPALIO 7

10 vai. pamaldos Dievo Motinos šventovėje.
Gieda Aldona Stempužienė ir
Dievo Motinos Parapijos Choras.
Dirigentė ir vargonais groja Rita Kliorienė.

12 vai. Dirvos sukakties akademija 
Dievo Motinos parapijos auditorijoje. 
Mero proklamacija.
Pagrindinė kalba - jaunutis P. Nasvytis. 
Redaktorių Balio Gaidžiūno, Jono Ciuberkio ir 

Vytauto Gedgaudo pagerbimas.

6 vai. vakare DIRVOS jubiliejinis banketas
Lietuvių Namų salėje. 

Iškilminga Vakarienė.
Los Angeles Vyrų Kvarteto koncertas.

Sustiprinkime DIRVĄ deimantine bičiulyste, 
dalyvaudami jos 75 metų sukakties įvykiuose.

DIRVOS 75 METŲ
SUKAKTIES KOMITETAS

tinos parapijos svetainėje, 
įėjimas iš Marcclla Rd. Bus 
rodoma vaizdajuostė, iš Tau
tinės Dainų šventės ansamb
lių koncerto. Dalyvauja 23 
geriausi Lietuvos ansambliai 
vadovai: Povilas Budrys ir 
Vytautas Buterlcvičius.

Socialinio skyriaus susi
rinkimai, vyks kiekvieną an
tradienį 2 vai. p.p. D.M.P. 
svetainėje. įvairios vaizda
juostės bus rodomos, kiek
vieno mėnesio antrą antra
dienį konferencijų kambary.

(jb)

• BALYS GAIDŽIŪ- 
NAS persikėlė į naują "con- 
do" namą. Jo adresas:

6737 Olde Field Ct. 
Mentor, OH 44060. 
Telefonas:946-2138

• LIETUVIU PENSI
NINKŲ KLUBO narių susi
rinkimas įvyks spalio mėn. 3 
d. 2 vai. popiet Lietuvių Na
mų viršutinėje salėje.

Programoje: - pietūs, in-

11

formacija dėl elektros ir šil
dymo išlaidų sumažinimą ir 
vaizdajuostė iš kelionių po 
Europą. Pensininkai su sve
čiais kviečiami gausiai daly
vauti.

SKAITYTOJAI RAŠO

Sveikinu Dirvą 75 metų 
sukakties proga ir linkius il
giausių, našių spaudos me
tų! Tuo pačiu reiškiu pa
garbą visam Dirvos kolek
tyvui.

Antanas Dundzila 
McLean, VA

Ačiū už savaitinį lanky
mą, o ir geros sėkmės!

Bronė Jacikevičienė

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

DIRVOS FAX 
(216) 431-1614



DIRVA
» DIRVOS deimantinės su

kakties minėjimas Nevv Yor
ke rugsėjo 23 d. praėjo gra
žiai, sutraukąs virš pora šim
tų žmonių.

Minėjimą rengė specia
lus komitetas, vadovauja
mas A. Vakselio. Į minėji
mą buvo atskridusi iš Chica 
gos Dirvos sukakties minė
jimo vyr.komitcto pirm. Ire
na Kriaučcliūnicnė. Pagrin
dinę kalbą sakė inž. P.J. Nas- 
vytis. Meniną programą at
liko sol. Regina Žymantaitė 
-Peters ir pianistas Povilas 
Stravinskas.

Plačiau apie minėjimą 
bus sekančiuose Dirvos nu
meriuose.

• PRANO SIDERAVI- 
ČIAUS, Indianapolis, IN, 
devyniasdešimtojo gimta
dienio (1900.IX.29) proga, 
duktė Roma ir žentas James 
Murphy, anūkė Viktorija ir 
sūnus Antanas Sideravičius, 
atsiuntė Dirvai auką $300 

A. A.

ONUTEI ŠLAPATTIENEI

Lietuvoje mirus, jos broliui PRANUI 
PETRAIČIUI su šeima, reiškiame 
gilią užuojautą.

Bronė ir Benjaminas Panlioniai 
Aldona ir Edas Bliumentaliai 
Roma ir Henrikas Tatarūnai 
Aldona ir Jonas Rasteniai 

Irena ir Edas Rydeliai 
Jadzė Dautienė 

Elzė ir Vytas Račkauskai

Mylimai seseriai

ONUTEI

Lietuvoje mirus, mielą bičiulį 
Praną Petraitį ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame.

M. ir A. Liutkai
G. ir M. Aukštuoliai
N. ir V. Čečiai
G. ir A. Karsokai

Mielai sesutei

ONUTEI

Lietuvoje mirus, broliui PRANUI 
PETRAIČIUI ir jo šeimai nuošir
džią užuojautą reiškia.

Albina ir Vladas 
Petukauskai

Stefa ir Vytautas 
Gedgaudai

sukaktuvininko taip mielai 
laukiamam ir skaitomam 
laikraščiui paremti.

Dirva nuoširdžiai dėkoja 
už auką ir linki solenizantui 
Pranui Sideravičiui ilgiausių 
metų ir stiprios sveikatos!

SVEČIUOJASI 
LIETUVOJE

ALT S-gos pirmininkas 
dr. Povilas Švarcas ir vice
pirmininkė Rūta Šakienė, 
Lietuvos tautininkų sąjun
gos kvietimu, rugsėjo 24 d. 
išskrido į Lietuvą dalyvauti 
ten rengiamame tautininkų 
suvažiavime. I Los Angeles 
grįžta spalio 10 dieną.

• EUROPOS PARLA
MENTO krikščionių demo
kratų frakcijos septynių žmo
nių delegacija, vadovaujama 
pirmininko dr. Egon Klepsch 
išvyko į Pabaltijo kraštus. 
Rugsėjo 23 - 26 d.d. lankysis 
Lietuvoje, po to vyks į Latvi-

Lietuvos Skautų Sąjungos tarybos pirm. v.s. Feliksas Šakalys, su išeivijos Lietuvių Skautų vado
vais š.m. rugsėjo 15 dieną, Skautijos suvažiavime Lemonte . Iš kairės: LSS Brolijos VS Gediminas. 
Deveikis, Seserijos VS Stefa Gedgaudienė, svečias iš Lietuvos - Feliksas Šakalys ir ASS VP Da
nutė Eidukienė. į/. Bacevičiaus nuotr.

ją. Kelionės tikslas - remti 
Pabaltijo kraštus į visišką ne
priklausomybę ir jų įsijungi
mą į Europos bendruomenę.

DIRVOS deimantinio 
jubiliejaus paminėjimo 
pokylis rengiamas spa
lio 21 d. Martinique res
torane, Chicagoje. Vi
suomenė nuoširdžiai 
kviečiama dalyvauti.

Rezervacijoms prašome 
skambinti Irenai Kriau- 
čeliūnienei tel. 708 / 301 
-8183 arba vakarais Vi
dai Jonušienei 708 / 448- 
4520.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ

DIRVOS 
Sukaktuvinis Vajus 

Clevelande ir Ohio valstijoje

Bronius Maželis ....... 25.00
Ircnius Šukys ........... 10.00
Julija Taorienė .......... 25.00
Bronė Jacikevičienė .... 15.00 
Eglė ir dr. Marius

Laniauskai ..............  25.00
Adelė ir Jonas Šiaučiūnai 25.00 
Paulius ir Kristina

Alšėnai ................... 25.00
Aldona Raulinaitienė ... 25.00 
Alfonas ir Adelė

Baliūnai .................. 25.00
Irena Sušinskicnė ........ 25.00
Nijolė von Kiparski ..... 10.00
Antanas Dundzila,

Mc.Lean, VA ..........  50.00
Birutė Smetonienė ......  10.00
Algimantas Valaitis ..... 25.00
Nuoširdžiai dėkojame už 

sukaktuvines aukas.

Vajaus komitetas maloniai 
prašo aukas siųsti šiuo adresu: 

DIRVA - 75
P.O. Box 603206 

6116 St. Clair Avė., 
Cleveland, OH 44103

Nerijos Tn., globojusio Skautijos Suvažiavimą Lemonte, tun- 
tinininkė j.ps. Vija Paulienė sveikina atvykusį svečią, Lietuvos 
Skautų S-gos Tarybos Pirmininką v.s. Feliksą Šakalį, irklais ger 
biant jūrų skautiįai: kairėje Vilytė Lendraitienė, dešinėje Audro
nė Gulbinienė ir Dumbrys.

QUALITY EDUCATIOH ACCOKDlrlO TO CATHOLIC VALUES

LADYVVOOD HIGH SCHOOL

FALL OPEN HOUSE
Sunday - October 21, 1990

1-3 P.M.
For Informttlon: 14680 Hewburgh Rd.

Phone: 891-1844 Livonia. Ml 48154 /f

• College Preparatory Program
• Rellgious Fducation Program
• Fine Arts Department
• Business Curriculum
• Athletic Programs 
• Honors Courses

FOUttDED BY THE FELICIAH SISTERS IH 1050

...Ir Išeidama man pasakei:
-Tiek daug dar liko..... nespėįau..
SUPRATAU. ILSĖKIS.
PABAIGIAU. ATEINU.

A. t A.

PETRUI KAUNUI

nuoširdžiam lietuviui, rūpestingam tėvui 
netikėtai amžinybėn išėjus, jo sūnus 
architektą. SAULIŲ, architektą. MARIJŲ, 
brolius JUOZĄ, JONĄ-VLADĄ su šeimo
mis, artimus gimines Lietuvoje, Kanadoje, 
Amerikoje ir draugus, netekusius mielo 
bičiulio, giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Danguolė Tamulionytė 
Stefanija Radzevičiūtė 

Andrius ir Irena Kuprevičiai
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