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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

JAV viceprezidentas George Bush balandžio 18 dieną susitiko su tautybių vadovaujan
čiais žmonėmis Clevelando lietuvių namuose ir ta proga ragino tautybes išrinkti Clevelando 
miesto merą George Voinovich į JAV senatą. Iš kairės — viceprezidentas George Bush, mero 
žmona Janet Voinovich, meras George Voinovich, mero spaudos skyriaus direktorius Joseph 
Wagner, Raimundas Kudukis - Ohio valstijos tautybių koordinatorius ir lietuvių grupės va
dovas, išrinkti merą Voinovich į JAV senatorius, ir Vaclav Hyvnar.
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Turiu prisipažinti, kad 
iki šiol sąžiningai neperskai
čiau visos M.S. Gorbačiovo 
knygos apie PERESTROI- 
KĄ, nors gavau ją vos tik 
pasirodžius pirmai laidai D. 
Britanijoje - jau pereitais me
tais. Tikiuos, kad tie - kurie 
bandė ją perskaityti - man 
dovanos. Joje nėra nieko, 
ko dar nebuvo laikraščiuose 
ir kas mums, savo kailiu per
gyvenusiems nors trumpą 
laiką bolševizmą, nebūtų ži
noma.

Konstatavęs, kad dabar
tinė padėtis negali tęstis to
liau, Gorbačovas norėtų ją 
pataisyti, bet neduoda jokio 
konkretaus plano, ką patvirtv 
no net šiomis dienomis Ame 
rikoje viešėjęs jo ekonomi
nis patarėjas armėnas Abel 
Aganbegyan.

Nepaisant to, Sovietijo
je kaž kas vyksta, kas gali 
turėti didelės įtakos ir mūsų 
tautos likimui. Laukdami 
tolimesnių įvykių sustokime 
prie iki šiol paaiškėjusios PE 
RESTROIKOS abėcėlės.

Jos pradžią turbūt gali
ma išvesti iš Brežnevo įpėdi
nio Juri Andropovo 1982 m. 
lapkričio 22 d. pareiškimo:

Vytautas Meškauskas

"Aplamai paėmus, drau - 
gai, mūsų ekonomijoje yra 
daug neišspręstų problemų 
... Aš neturiu recepto ... Vi 
sų mūsų pareiga - partijos 
Centro komiteto - yra rasti 
(tam) atsakymus."

Tai buvo revoliucinis pa
reiškimas, nes iki tol partijos 
vadai žinojo atsakymą ir jis 
buvo tik vienas: viso blogio 
šaltinis buvo nesąžiningas 
partijos nurodymų vykdy
mas.

Trumpai viešpatavusio 
sergančio Andropovo pareiš
kimas buvo ženklas pakelti 
galvas galvojantiems žmo
nėms. Tolimo Novosibirsko 
Ekonomikos Instituto socia- 
logė Tatjana Zaslavskaja 
konkrečiai paskelbė:

"... per dešimtmečius iš
sivysčiusi taisyklių ir nor
mų centralizuota sistema pa
sidarė tokia paini, kad tie
siog negalima patikėti, ir vi
siškai nesiderina su gyveni
mu."

Po kelių metų suderinti 
senas komunistines dogmas 
su realiu gyvenimu ėmėsi, 
palyginti su senais komunis
tų vadais, jaunas ir sveikas 
Gorbačiovas. Teoriškai So-

JAV viceprezidentas George Bush 
Clevelando Lietuvių namuose

Juozas Stempu2is

Rinkiminis šurmulys 
stiprėja, nes už šešių mėnesių 
JAV žmonės rinks nauja kraš
to prezidentą. Tuo tikslu ba
landžio 18 d. į Clevelandą at 
vyko viceprezidentas George 
Bush. Nors jo vizitas buvo 
tarnybinis, liečiąs federali- 
nius fondus, bet data neabe
jotinai sutapo su Bush rinki
minės kampanijos planu.

vietijos ūkį būtų lengviau at
kutinti negu karo sugriautų 
V. Vokietijos, Japonijos ir 
Pietų Korėjos ekonomijas. 
Sovietijos darbininkai nėra 
beraščiai - jie geriau apmo
kyti negu kai kurių kapitalis
tinių kraštų. Sovietijoje, pa
gal oficialią statistiką, yra 
net 1.5 milijono mokslinin
kų! Jiems tačiau vadovauja 
18 milijonų biurokratų, kurie 
leidžia likusiems gyvento
jams tik vegetuoti.

(Nukelta į 10 psl.)

Viceprezidentas buvo pa
kviestas garsiųjų Clevelando 
klinikų, kuriose dirba 10,000 
žmonių. Klinikose vykdomi 
svarbūs medicinos tyrimai, at 
liekamos širdies ir kitų orga
nų transplantacinės operaci
jos; į klinikas atskrenda gy
dytis Pietų Amerikos prezi
dentai ir arabų kraštų kara
liai. Clevelando klinikų fun
dacija pakvietė vicepreziden
tą Bush susipažinti su klinikų 
naujaisiais pastatais ir moks
linių tyrimų įrengimais.

Viceprezidento viešna
gės dieną Ohio valstijos tau
tybių sąjūdis seniai buvo už
planavęs savo susirinkimą 
Clevelando lietuvių namuo
se, kuriame turėjo būti svars
toma, kaip suorganizuoti pa
ramą merui George Voino
vich, kandidatuojančiam reS' 
publikonų sąrašu į JAV sena
torius. Jam teks susirungti su 
dideliu liberalu, demokratų 
senatorium Metzenbaum, ku

ris kandidatuoja trečiajam ter
minui.

Tautybių sąjūdžio vado
vybės paprašytas, vicepre
zidentas Bush sutiko, po apsi 
lankymo klinikose, atvykti į 
tautybių susirinkihią Lietuvių 
namuose. Eilinis darbo susi
rinkimas netikėtai virto tau
tybių mažumų vienybės ir 
stiprybės manifestacija. Kan
didatas, norįs laimėti Ohio 
valstijoje rinkimus, privalo 
gauti 60% Cuyahogos apskri
ties balsų, kurių integrali da
lis yra ir Clevelando tauty
bės. Kadangi apskrityje stip
riai viršija demokratai, res
publikonams labai svarbu rin
kimuose laimėti tautybių bal
sus. Skaitlingiausi čia yra 
vengrai, lenkai, slovėnai, vo
kiečiai, airiai.

Viceprezidento belau
kiant, Lietuvių namų valdžią 
praktiškai perėmė federalinio 
saugumo valdininkai. Devy-

(Nukelta į 3 psl.)
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Smūgiai Iranui Persijos Įlankoje. - Kodėl Iranas juos išprovokavo? 
- Reakcija šiame krašte. - Demjanjukas pasmerktas.

Ketvirtadienį, balandžio 
14 d., nedidelis JAV karo lai
vas (frigate) S. Roberts Persi
jos įlankoje užplaukė ant mi
nos. Sprogimas jį sužalojo, 
bet jis nenuskendo. Naktį į 
pirmadienį JAV karo laivy
nas atsikeršijo, sunaikinda
mas dvi Irano naftos pumpa- 
vimo platformas, kurios da
bar naudojamos žvalgybos 
tikslams.

Iranas tačiau nepriėmė 
bausmės ramiai, bet įsakė sa
vo mažam karo laivynui pul
ti JAV laivus ir vieną ameri
kiečių aptarnaujamą Jungti
nių Arabų Emiratų platformą 
Per susirėmimus buvo sun
kiai sužalotos Irano vieninte
lės dvi frigatės ir dar keturi 
mažesni jų karo laivai.

Kadangi tokių rezultatų 
reikėjo ir tikėtis, kyla klausi
mas - kodėl Iranas tą susirė
mimą išprovokavo visų pir
ma vėl pradėdamas sėti mi
nas Persijos įlankoje, o vė
liau puldams JAV karo lai
vus. Mįslę dar pasunkina 
prieš porą savaičių pagrob
tas Kuvaičio keleivinis lėk
tuvas, kuris nusileido Irane 
ir čia buvo papildytas gink
lais ir piratais. (Paleidę savo 
įkaitus, be bausmės buvo pa
leisti ir piratai Alžire.)

Ieškant atsakymo reikia 
atsiminti, kad Iranas turi dvi 
karines pajėgas - dar šacho 
neblogai apginkluotą armiją 
ir Revoliucinę Gvardiją, ku
rią sudaro fanatikai, nesidro- 
vį į tikrą mirti varyti paaug

lių būrius. Toji taktika kare 
su Iraku nedaug padėjo. Ira
kas atlaikė savo pozicijas, 
pradėjo raketom apšaudyti 
Irano sostinęTeherana. ir pas- 
kutiniomis dienomis iš Irano 
atsiėmė Fao pusiasalį, iš kur 
Iranas grąsino antram didu
mu Irako miestui Basrai ir 
netoli esantiems naftos lau
kams.

Toje situacijoje, spėja
ma, kad Revoliucinė gvardi
ja su paties Khomeinio palai
minimu, o gal ir be jo, išpro
vokavo susirėmimą su JAV 
laivynu, norėdama kaltę už 
savo laukiamus pralaimėji
mus primesti JAV. Suprask, 
su JAV mes negalime kariau
ti ir todėl turime susitaikyti 
su ... Iraku ir ieškoti para
mos ... Sovietų Sąjungoje: 
sužadinti savo tautos pasi
priešinimą prieš JAV impe
rializmą. Galimas daiktas, 
kad Iranas skaičiavosi ir su 
tuo, kad į priešrinkiminę ko
vą įsivėlusios JAV negalės 
padaryti ryžtingo sprendimo.

Iš tikro JAV vidaus pa
dėtis nėra palanki stipriai už
sienio politikai. Buv. prezi
dentas Nixonas, kuris šiomis 
dienomis pasirodė eilėje te
levizijos programų reklamuo
damas savo naują knygą 
"1999 m. - pergalė be karo", 
teisingai pastebėjo, kad JAV 
gali laimėti kiekvieną karą, 
kai jos prezidentas ir Kongre
sas veikia kartu ir yra palai
komi visos tautos. JAV kon 
stitucija, kaip žinome, tačiau

Dvidešimt šeštasis 

Dirvos novelės 

konkursas
PREMIJA 600 DOLERIŲ skiriama iš

a. a. SIMO KAŠELIONIO palikimo, kurį 

tvarko Korp! Neo-Lithuania.

Tema. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma
šinėle rašytų, su dvigubu tarpu.

Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1988 m. 
birželio 15 d.

Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa
sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

Jurv komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo
ti na paprasta balsų dauguma.

tokiems atsitikimams nėra 
paranki. Ji inspiruoja varžy
bas tarp prezidento ir Kong
reso, kurios prezidentui, ne
turinčiam savo pasekėjų dau
gumos Kongrese, suriša ran
kas.

1973 m. Kongresas pri
ėmė vadinama 'War Power 
Act', kurį tada prezidentas 
Nixonas vetavo, tačiau Kon
gresas jį įgalino, pakartoti
nai jį priimdamas 2/3 balsų 
dauguma. Pagal tą įstatymą 
JAV karinėm pajėgom kur 
nors atsidūrus pavojuje susi 
remti su priešiškom jėgom, 
prezidentas per 48 vai. turi 
apie tai pranešti Kongresui, 
kuriam nepritarus, preziden 
tas turi per 60 dienų savo ka
riuomenę iš pavojingos vie
tos atšaukti. 'War Power 
Act' panaudojimo jau buvo 
reikalaujama JAV sutikus 
saugoti nuo Irano puolimo 
Kuveičio laivus, tačiau padė
čiai aprimus tie reikalvimai 
taip pat nutilo. Įsiliepsnoji- 
mas juos vėl pagarsino, ta
čiau šį sykį prezidentas prieš 
įsakydamas pulti tas platfor
mas apie savo nutarimą pa
informavo Kongreso vadus 
ir gavo jų pritarimą. Admi- 
nistacija taip pat pasiskubino 
pranešti, kad - po smūgių Ira
no laivynui - padėtis vėl apri 
mo. Tokiu būdu atrodo, kad 
- jei Iranas tikėjosi sukelti ki
virčus Washingtone - jis apsi
riko. JAV spauda, įskaitant 
ir N.Y. Times, pritarė prezi
dentui.

Įdomi buvo demokratų 
kandidatų reakcija. Jų tarpe 
ryškiai pirmaująs po New 
Yorko pirminių rinkimų Du- 
kakis pareiškė, kad jis per 
mažai žinąs apie tuos įvy
kius, kad ką nors pareikšti. 
J. Jacksonas aiškino, kad 
JAV gavusios pačios para
gauti tų ginklų, kuriuos Rea
gano administracija pristatė 
Iranui. Tik trečias, visai ma
žai pritarimo gavęs kandida
tas, šen. Gore pritarė prezi
dentui.

Balandžio 18 d. Izraelio 
teismas nusprendė, kad John 
Demjanjuk yra tas pats žiau
rusis Ivanas', kuris Treblin- 
kos stovykloje entuziastiškai 
žudė žydus. Bausmė turėjo 
būti paskelbta šį pirmadienį.

Pora dienų prieš tai, Iz
raelio specialūs daliniai Tu
nise sušaudė palestiniečių 
vadą Abu Jihad, Arafato de
šiniąją ranką, su trim jo as
mens sargybiniais. Valsty
bės d-tas tą žygį pavadino 
politiniu nužudymu', tačiau 
pareiškė nežinąs, kas ir kodėl 
tai padarė.

___ ______ _______ _____ __ 1988 m. balandžio 28 d.

■ Iš kitos pusės
Gorbačiovas su savo Glasnostim plačiau atkėlė var- 

i tus tautinių santykių svarstymui. Jis pats vasario 18 d. 
: pareiškė CK plenume:

”... jeigu mes. ryžtingai atsisakome komandavi
mo ir administravimo metodų ekonomikoje, tai to
kie metodai visuomenės dvasinei pažangai tuo la
biau nepriimtini...”
”... Unikalus mūsų kultūros bruožas — daugia- 
nacionališkumas. Apie jį mes dažnai ir įprastai 
kalbame, bet, atrodo, dar ne visiškai išmokome 
vertinti. . . Mūsų jėgos šaltinis — laisva broliškų 
tautų ir visos žmonijos dvasinio patyrimo pratur
tintų nacionalinių kultūrų raida.”

Praktikoje tačiau, kaip gerai žinome, vyksta rusi
nimas. Savaime suprantama, kad Sovietijoje rusų kalba 
taip pat reikalinga kasdieniniame gyvenime, kaip anglų 
Čia, Amerikoje. Bet jei čia nėra institucijos ’ex oficio’ 
užstoti mažumas, Sovietijoje tokių esama, jos tačiau iki 

| šiol tylėjo kaip pelės po šluota. Mat, sovietinės respub- 
; likos nėra vien imperijos provincijos, bet formaliai tau

tinės valstybės. Kad tam patikėtumėm, jose yra tautinės 
institucijos, kurių ryškiausios yra rašytojų draugijos. 
Kaip tik jos dabai* ir pakėlė galvas.

Blogiausia padėtis tautiniu atžvilgiu yra Baltarusi
joje. Jos rašytojas Nilas Gulevičius štai kaip pakalbėjo 
TSRS rašytojų plenume:

”... Priimami sprendimai ir nutarimai, ben
dri visai Tarybų Sąjungai, o juk čia gali būti ir 
būna savų, kiekvienai respublikai specifiškų pro
blemų. Pavyzdžiui, kur nors iškyla sunkumų, mo
kant rusų kalbą. O Baltarusijoje — atvirkščiai: 
dėl rusų kalbos problemų nėra, tačiau yra, ir di
delių, baltarusių kalbos mokymo problemų. Ta
čiau mūsų respublikoje pakėlė atlyginimus rusų 
kalbos mokytojams, nors, atsižvelgiant į realią si
tuaciją, reikėtų pasielgti priešingai — idant pa
laikytume baltarusių kalbos mokytojus kadangi 
jie dirba sunkiomis, beveik visuotino nihilistinio 
nusiteikimo aplinkybėmis.”

Įsidrąsinęs jis net pasiūlė plenumui kreiptis į Aukš
čiausiąją Tarybą su prašymu priimti įstatymą, kad kiek
vienos respublikos valstybė kalba yra liaudies kalba, da
vusi pavadinimą respublikai, tai reiškia atkurti tokią pa
dėti, kokia buvo Leninui gyvam esant.

Rusas Sergėjus Baruzinas iškėlė kitą, rusų požiū
riu, komišką situaciją:

”... Sovetskij pisatel’ leidykla ne tik praei
tyje, bet ir dabar kasmet išleidžia 60 procentų ru
sų autorių knygų ir 40 procentų knygų — kitų 
respublikų rašytojų. Kodėl taip? Gal būt šiais me
tais, kurie planuojami iš anksto, neatsiras 60 pro
centų gerų rusiškų knygų, o kitą metą atvirkščiai. 
Ne, planas yra planas.”

Yra dar vienas paradoksas. Kai kurių kitų respub
likų rašytojai pagarsėjo savo krašte tik po to, kai buvo 
pripažinti rusų. Panašiai nėra ir rimtos kritikos, nes 
nepatogu blogai atsiliepti apie kitų sovietinių tautų ra
šytojus:

”Visi sąjunginių ar autonominių respublikų 
kritikai riboja savo kalbą apie literatūrą sava res
publika, yra visiškai atitrūkę nuo daugianaciona
linės tarybinės literatūros, įskaitant ir rusų. Su 
mažomis išimtimis. Galiu čia paminėti Algimantą 
Bučį ir dar penkis šešis vardus, bet ne daugiau.” 

Kaip matome, kultūrinių santykių tarp atskirų So- 
vietijos tautų problema yra ne mažesnė negu ekonomijos 
srityje. Įsakymai iš aukščiau ir čia priveda prie daugy
bės absurdų. Daugiau teisių vietinėm institucijom ir čia, 
kaip ekonomijoje, būtų teisingas atsakymas, bet jis ne
priimtinas partijai. (vm)

PRAVDA paskelbė, kad 
sovietinių respublikų sienos 
gali būti pakeistos, tačiau tik 
gerai išsiaiškinus kokias tai 
turės pasėkas.

NURSES
RNs Or LPNs
Full & part time positions 
available on all shifts. 

Please apply-

FRIENDLY 
HOME

303 RHODES AVĖ.
WOONSOCKET, RI. 02895

TRUCK DRIVERS
HIGHEST TEAM RATES IN 

NATION
Rate level to 23 c. a mile loaded or 
unloaded. Our teams average 20,000 
miles or more per month.

C. D. S. LINES, INC.
A long haul, coast to coast, truck- 
ing company based in Canonsburg, 
Pa. Needs team drivers, including 
husbands & wives and single drivers 
for teams.

LATE MODEL EQU1PMENT 
WEEKLY SETTLEMENT 
FUEL ECONOMY 
1NCENTIVE BONUSES 
M1LEAGE BONUSES 
SAFETY BONUSES
PA1D MED1CAL BENEFITS FOR 
YOUR & YOUR FAMILY 
VACATION PAY

CALL DAVĖ OR RICH, 
1-(800)-441-3507

MENTION THIS AD OR 
$25,00 BONUS IF H1RED.

(15-16)
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JAV Viceprezidentas Clevelande.,,

Popiežiaus kelionė Rusijon
Čia pat jau ir birželio 

mėnuo, kada Rusija iškilmin
gai minės krikščionybės įve
dimo tūkstantmetį savo kraš
te. O kuo arčiau ta sukaktis, 
tuo dažniau Vakarų spauda 
kelia klausimą: ar popiežius 
važiuos dalyvauti tose iškil
mėse?

Kol kas aiškaus atsaky
mo dar nėra, tik vien išve
džiojimai. Važiuotų. Iš Va
tikano pusės jau lyg ir pa
ruoštos sąlygos, kaip rodytų 
britų savaitraštyje "Obser- 
ver" balandžio 3 d. išspaus
dintasis William Scobic re
portažas iš Romos. Tik rei
kia dar truputėlio: kad prieš 
tai susitiktų popiežius ir Gor
bačiovas.

W. Scobie rašo:
ŠiųVelykų metu, judėda 

mas maldininkų ir turistų jū
roje, popiežius Jonas Paulius 
II privačias savo mintis ir 
maldas skiria svarstyti pla
nams pirmosios istoriškos ke
lionės į Sovietų Sąjungą.

Jis yra nusistatęs šiais 
metais padaryti tokį žygį, pa 
drąsintas eilės kviečiančių 
užuominų Michailo Gorba
čiovo, kuris Italijos komunis • 
tų laikraščio "Unitą" kores
pondentui išsisakė apie gali
mą apsilankymą Romoje ir 
Vatikane: "Tik apie tai ir 
tegalvoju!"

Praeitą savaitę Maskvo
je Gorbačiovas praleido 12 
valandų, kalbėdamasis su Ita
lijos komunistų partijos - di
džiausios Vakaruose - vadu 
Aleksandru Nata ir pažadė
jo, kad greitai įvyks vis atidė' 
liojamas jo valstybinis vizi
tas ten. Kaip protokolas rei
kalauja, vizitas nuves jį pas 
popiežių. Kad įvyktų triu
kas, tereikia tai keistai porai 
vien susitikti, kuri vienas ki
to ėjimus jau išstudijavo iš 
tolo.

Tam tikros kliūtys tebė
ra. Ir esama daug komenta
torių kurie abejoja, kad tokia 
kelionė galėtų įvykti. Ta
čiau abu jie - popiežius ir so
vietinis vadas - yra tokie vy
rai, kurie tiki, kad ir neįma
nomi dalykai gali įvykti. 
Kas iš pradžių atrodė beveik 
ereziškas siekimas, kad po

piežius - ir be to dar lenkas 
popiežius! - atsiklauptų pa
bučiuoti žemės ateistinės im
perijos širdyje, ilgainiui pasi
rodė esąs realios politikos 
reikalas.

Iš abiejų pusių tai didelė 
rizika, bet tokie būtų ir gali
mi laimėjmai. Popiežius ri
zikuoja gera valia Kremliaus 
reformatoriui, kuris gali ir 
nuverstas būti. Gorbačiovas 
turi bijoti pasėkų, kad popie
žius pasirodys tarp milijonų 
krikščionių, kurie gyvena 
žiaurioj priespaudoj.

Trumpai-drūtai šnekant, 
buvo keliama mintis, kad 
Jonas Paulius turėtų jungtis 
prie tų daugelio kraštų reli
ginių vadų, kurie ateinantį 
birželio mėnesį važiuos į Ki
jevą ir Maskvą švęsti tūkstan- 
ties metų sukakties, kai krikš
čionybė atėjo į Rusiją. To
kia mintis buvo smūgis Vati
kano konservatoriams ir egzi 
lams, kurie primena, kaip 
1945 m. sulikvidavo klestin
čią katalikų Bažnyčią Ukrai
noje ir jos sostinę Kijevą.

Jos primatas, Lvovo ar
kivyskupas Slipyi, buvo iš
tremtas į Roma, kur jis ir mi
rė 1984 metais. Jo įpėdinis, 
kardinolas Luvačivskis, Uk
rainos katalikų 'pogrindinės 
bažnyčios' galva, sakė:

"Mūsų žmonės nesi
tvertų džiaugsmu pamatyti 
popiežių. Bet ar tai padėtų 
jiems? Ar gal sovietai pa
naudotų tai savo tikslams?" 

Kardinolas privačiai mal
davo popiežių nedalyvauti 
tame 'religiniame maskara
de'. Jonas Paulius atsakė: 
"Pusė mano širdies yra Ru
sijoje. Kaip, jūsų galvoji
mu, aš galėčiau išduoti Ry
tų brolius?"

Gelbėdamas savo pres
tižą, jis sutiko savo vietoj 
siųsti delegaciją. Ir po to 
praeitą savaitęVatikano kon
ferencijoje davė viešą įžadą, 
kad taip sovietų kontroliuo
jamų katalikų, jeigu jiems 
bus grąžinta religinė laisvė, 
nebus disidentų, jie nedaly
vaus politikoje ir bus vieni 
geriausių ir lojaliausių vals
tybės piliečių.

Gavęs tokį pažadą Gor-

(Atkelta iš 1 psl.) 

niasdešimt saugumiečių apsu
po namų apylinkę. Automo
bilių aikštėje įsikūrė televizi
jos stotys. Žurnalistai užėmė 
Lietuvių namų žemutines pa
talpas. į salę įeinantieji buvo 
tikrinami pagal kviestųjų as
menų sąrašą.

Pagaliau penktą valandą 
vakaro Lietuvių namuose pra
sidėjo susirinkimas. Julius 

bačiovas gali tikėtis, kad 
nuoširdus ir draugiškas po
piežiaus vizitas išnešiotų 
tarp 800 milijonų pasaulio 
katalikų, ypač po Lotynų 
Ameriką, žinią, kad iš 'be
dieviškos Rusijos' jau išvai
kytos piktosios dvasios. O 
popiežiui tas pažadas, kuris 
niekuo nekainuoja, yra vis 
dėlto žingsnis į tą galutinį 
siekimą, kurio jis tikisi susi
laukti savo gyvenime, būtent 
- atversti Sovietų Sąjungą.

Dvi - viena kitai priešta
raujančios - mintys kyla iš 
Jono Pauliaus Rytų politikos, 
Įsigerindamas Gorbačiovui, 
Jonas Paulius pastaruoju me 
tu parašė 20,000 žodžių en
cikliką, kuri Kremliuje sukė
lė šypsenas, o tuo tarpu Bal
tuosiuose Rūmuose pyktį. 
Toje "Bažnyčios socialinis 
rūpestis" enciklikoje jis tvir
tina, kad abi santvarkos, 
marksizmas ir kapitalizmas, 
yra nuodėmingos - išnaudoja 
neturtėlius. Nemaža žodžių 
jis paskiria sudėti abiems ant 
to paties moralinio pagrindo. 
Jokių pirmenybių neteikia
ma Vakarams dėl duodamos 
religinės laisvės, neminimi 
Sovictijoje vykdomieji perse
kiojimai.

Jis taip pat šiuos metus 
paskyrė Panelei Marijai ir pa 
kartotinai primena jos pasiro
dymą Fatimojc, tame Portu
galijos Lurde, kai ji įspėjo, 
kad jeigu komunizmas nenu
sileis Kristui - o tai buvo 
1917 m., rusų revoliucijos 
metais - tai turės būti pasau
lio galas. Tas pasirodymas 
įvyko gegužės 13 dieną.

1981 m. gegužės 13 d., 
kai dar jokios pažangos nebu 
vo matyti, popiežius buvo pa 
šautas Šv. Petro aikštėje. Ne 
pasisekė ir kitas pasikėsini
mas po metų tą pat dieną. O 
praeitų metų gegužės mėn., 
taip pat 13 d., Mergelė 'pasi
rodė' Ukrainoje, kurioje pog
rindžio bažnyčia priskaičiuo
ja keturis milijonus savo na
rių. Kaip rašė "Pravda", po 
80,000 maldininkų kasdien 
lankė tą vietą.

Ar Jonas Paulius II, ku
ris gegužės mėn. bus 68-rių, 
gali nekreipti dėmesio tą 
šauksmą?

į kurį laisvės šauksmą iš 
tikro atkreips dėmesį popie
žius Jonas Paulius II ?

(k.p.) 

Kazėnas sugiedojo Amerikos 
himną. Kun. Gedimino Ki- 
jausko, S.J. maldos žodžius 
"Viešpatie, tu sukvietei mus 
šiandien švęsti mūsų vieny
bę..."liudijo dalyvavimas tau
tybių atstovų ir jų rūpestis, 
kad prezidento ir senatoriaus 
vietai būtų išrinkti asmenys, 
kurie bekompromisiniai rū
pintųsi pavergtųjų tautų lais
vės reikalu ir žmogaus teisių 
sutarčių vykdymu, kad rūpin
tųsi Amerikos žmonių gerbū
viu, saugumu ir taikos sieki
mu.

Viceprezidento belau
kiant, trumpus pareiškimus 
padarė Ohio valstijos tauty
bių koordinatorius ir lietuvių 
grupės vadovas Raimundas 
Kudukis, slovėnų komiteto 
pirmininkas Tony Pctkovsek, 
vokiečių atstovas Michael 
Schneider. Kai per garsiakal
bius pasigirdo stiprus balsas, 
kad atvyko JAV viceprezi
dentas George Bush ir meras 
George Voinovich su žmona, 
juos prie durų sutiko ir pa
sveikino Lietuvių namų pir
mininkas Romualdas Bublys. 
Po to visi svečiai, lydimi pa
reigūnų įėjo į salę, kurioje jie 
buvo sutikti labai šiltais ir 
gausiais plojimais.

Pristatydamas svečią 
meras Voinovich pastebėjo, 
kad čia esanti jo apylinkė, 
nes jis čia gyvenąs, kad Cle
velando lietuvių Dievo Moti
nos parapijos šventovėje bu
vo pakrikštytas jo sūnus Ge
orge, kad viceprezidentas čia 
sutinkąs tautybių grupių va
dovus, kurių veikla svarbi ir 
reikšminga miesto gyveni
mui.

Viceprezidentas savo 
trumpą žodį pasakė dinamiš
kai, su stipriais akcentais ant 
Yaltos ir Helsinkio susitari
mų, ypatingai pabrėždamas, 
kad siekiant pasaulio taikos 
Amerika turi būti stipri. "To 
siekė prezidentas Rcaganas, 
tai darysiu ir aš" - pasakė vi
ceprezidentas užakcentuoda
mas, kad - "Amerika turi bū
ti stipri ne žodžiais, bet dar
bais!"

Viceprezidentas paminė
jo, kad jį slegiąs faktas, kad 
Amerikos mokyklose vaikai 
nebuvo angažuojami Ameri
kos laisvės gynimui. Jie bu
vo indoktrinuojami idėja, kad 
dėl taikos reikia nusiginkluo
ti. "Aš noriu stiprios Ameri
kos ir aš niekad neužmiršiu 
tų, kuriems buvo atimta lais
vė. Mes esame vienintelė 
valstybė pasaulyje, stipri ir 
įsitikinusi savo įsipreigoji- 
mu saugoti laisvų. Aš pra
šau jus padėti man, kad bū
čiau išrinktas vadovauti 
šiam kraštui" - baigė vicepre
zidentas, kurio žodžius paly
dėjo svečio garbei sustoju
siųjų stiprūs plojimai.

Po savo kalbos vicepre
zidentas atėjo prie stalų, su 
kiekvienu pasisveikino ir po 

to nuėjo į Lietuvių namų že
mutinę salę, kurioje įvyko 
spaudos konferencija su spau
dos, radijo ir televizijos re
porteriais.

Po trumpos pertraukos ir 
užkandžių svečiams apleidus 
salę, Tautybių sąjūdžio nariai 
ir meras George Voinovich 
detaliau svarstė rinkimų kam
panijos reikalus ir plačiau pa 
aiškino savo programos punk
tus bei siekius, jeigu būtų iš
rinktas į JAV senatorius. Ši 
dalis yra svarbi, todėl sekan 
čiame Dirvos numeryje para
šysime daugiau apie mero 
pristatytą planą.

Clevelando televizijos 
visos trys stotys naktinėje 
žinių laidoje minėjo vicepre
zidento susitikimą su tauty
bių vadovais, o 43-jo kanalo 
televizijos stotis paskyrė net 
15 minučių įvykiui, citavo vi ■ 
ceprezidento kalbą ir turėjo 
pasikalbėjimą su R. Kudu- 
kiu. Apskirtai, tautybių susi
tikimas su viceprezidentu iš 
naujo uždegė tautybių vado
vų entuziazmą ruoštis labai 
svarbiem šių metų lapkričio 
rinkimam.

Juozas Stempužis

LB PRIEŠ MADISONO — 
VILNIAUS 

"SUSIGIMINIAVIMĄ”

š. m. kovo 7 d. laišku 
Madisono miesto merui F. 
Joseph Sensenbrenner, Jr., 
JAV LB Krašto valdyba pa
kartojo savo neigiamą nu
sistatymą Madisono — Vil
niaus "susigiminiavimui”. 
Madisino laikraštis ”The 
Capital Times” JAV LB 
nepritarimą pacitavo š. m. 
kovo 28 dienos laidoje iš
spausdintame B. Mulhern 
straipsnyje. JAV LB Kraš
to valdyba savo nusistaty
mą remia jos atstovų turė
tais pokalbiais su JAV In- 
formation Agency ir Sister „ 
Cities International parei
gūnais VVashingtone, kurie 
negalėjo suteikti garantijų 
dėl Lietuvos valstybingumo 
ir mūsų tautinių-kultūrinių 
interesų apsaugojimo "su
sigiminiavimo” atveju. Wis- 
consino valstijoje gyvenąs 
akt yvufr benefruotneninin- 
kas prof. Vyt. Janušonis 
JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos yra pakvies
tas Vilniaus-Madisino klau
simą stebėti ir palaikyti ry
šius su kitomis vietos lietu
vių organizacijomis.

Injection Molding 
Supervisor 

Molding supervisor to 
ossume the responslbllltles 
for the runni.ng of a high 
produetion molding shlft. 
Mušt be qualified In molding 
techniques and be obte to 
work well with others. 
Excellent opportunlties for 
the right individual. Pay 
commensurote with experi- 
ence. Excellent working 
conditions & frinae benfits. 
Call .for appt. 617-828-3500.

Phillips 
Manufacturing Co. 

Canton, MA
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JAV LB KULTŪROS TARYBOS VIII-JĮ PREMIJŲ ŠVENTĖ
Laureatų pristatymas ir premijų įteikimas 
Meninę programą atlieka 
aktorė RASA KAZLAS
Los Angeles Vyrų Oktetas

Maloniai visus kviečiame susitikt su mūsų 
kūrėjais ir pasidžiaugti jų įnašu į lietuvių kultūrą

Globoja: LB Los Angeles Apylinkė

Talkina LB Santa Monica Apylinkė LB Vakarų Apygarda

Gegužės 15 dieną. 
Sekmadienį, 12:00 vai. p.p. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
Los Angeles, Kalifornija

Rengia: JAV LB Kultūros TarybaDAR APIE CHOLESTEROLĮ
Dr. Danielius Degėsys

Paskutinių 40 metų eigo
je buvo daug rašyta apie 
cholesteroli ir jo įtaką j 
širdies ligas, bet kiekvie
nais metais atrandama vis 
naujų duomenų, kurie vis 
gilina supratimą apie cho
lesterolio įtaka į širdies 
kraujo indų ligas. Choles
terolis reikalingas mūsų or
ganizmui įvairių hormonų 
produkcijai bei vitamino D 
metabolizmui, todėl žmo
gaus organizmas jo reikia
mą kiekį gaminasi pats. 
Jeigu mes visai negautu- 
mėm cholesterolio su mais
tu, organizmas vistiek pa
jėgtų pasigaminti jo apie 
150 mg/DL.

Įvairių klinikų stebėjimai 
rodo, kad žmonės su padi
dintu kraujuje cholestero
lio kiekiu greičiau miršta 
nuo širdies priepuolio negu 
tie, kurių cholesterolis yra 
žemas. Framinghamo klini
kų stebėjimai rodo, kad nuo 
1948 metų iš jų stebėtų 
virš 5 tūkstančių pacientų, 
turėjusių 150 mg/DL cho
lesterolio, nei vienas nemi
rė nuo širdies priepulio. 
Normaliai cholesterolio kie
kis kraujuje neturėtų būti 
didesnis negu 220 mg/DL. 
Mažinant cholesterolio kie
kį mažėja ir širdies prie
puolio galimybė. Sumažinus 
cholesterolio kiekį 1% šir
dies priepuolio pavojus su
mažėja 2%. Pavyzdžiui, su

mažinus cholesterolį nuo 
235 iki 200 mg/DL, choles
terolio kiekis mažėja 15%, 
todėl tokiu atveju širdies 
priepuolio pavojus sumažė
ja 30(/.

Cholesterolis kraujuje 
būna prisijungęs prie balti- 
minių medžiagų, vadinamų 
lipoproteinais. Lipoproteinų 
yra trys rūšys, būtent, di
delio tirštumo lipoproteinai, 
žymimi raidėmis HDL, ma
žo tirštumo lipoproteinai — 
LDL, ir labai mažo tirštu
mo — VLDL. Didesnė cho
lesterolio dalis, apie 70% 
iki 90% yra susijungusi su 
mažo tirštumo lipoprotei
nais (LDL). Tokios rūšies 
cholesterolis atsideda arte
rijų sienelėse ir sumažina 
arterijų spindį. Tokiu būdu 
kraujo pritekėjimas į šir
dies raumenį sumažėja; tuo 
tarpu cholesterolis, kuris 
yra susijungęs su didelio 
tirštumo (HDL) proteinais, 
veikia priešingai. Šitoks 
cholesterolis kaip tik stabdo 
mažo tirštumo lipoproteinų 
cholesterolio (LDL) atsi
dėjimą kraujo indų sienelė
se, todėl jis yra vadinamas 
”geras cholesterolis”. Juo 
didesnis gero cholesterolio 
kiekis kraujuje, tuo mažes
nis būna pavojus gauti šir
dies priepuolį, širdies prie
puolio galimybei nustatyti 
yra vartojamas koeficien
tas, kuris gaunamas pada

linus bendrą cholesterolio 
kiekį iš gero cholesterolio 
kiekio (HDL). Pavyzdžiui, 
jeigu bendras cholesterolio 
kiekis yra 240 mg/DL, o 
gero (HDL) cholesterolio 
60 mg/LD, tai padalinus 
240 iš 60 gaunam koeficien
tą — santykio skaičių 4. 
Skaičiai žemesni negu 4.5 
rodo, kad širdies priepuolio 
galimybė yra maža; gi skai
čiai didesni negu 4.5 — ro
do padidėjusią širdies prie
puolio galimybę. Juo dides
nis gautas santykio skai
čius, tuo didesnė tam as
meniui būna širdies prie
puolio galimybė.

Mažinant kraujo choles
terolio kiekį mažėja ir cho
lesterolio atsidėjimas krau
jo indų sienelėse, bet ar 
toks cholesterolio sumaži
nimas prisideda prie athe- 
rosklerotiniai p a k i t usių 
kraujo indų gydymo mums 
nėra tiksliai žinoma, nors 
kai kurie mokslininkai ir 
tvirtina, kad prisideda. Jie 
sako, kad geras cholestero
lis (HDL) išima blogą 
atherosklero'tinį cholesterolį 
(LDL) iš kraujo indų sie
nelių ir jį nuneša į kepenis 
kur jis būna perdirbtas į 
tulžies junginius. Todėl, 
pagal juos, didinant gero 
cholesterolio kiekį didėja 
galimybė ne tik apsaugoti 
kraujo indų sieneles nuo

INTERNATIONAL
G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais.
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Nr. 8801 Lietuva 15 d ‘/.v-rtjOT gegužės 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago 
’ ; $2,215.1

Nr. 8802/F Lietuva iu d.; Maskva 1 d.. • z , Q Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.
N.Y. $2,085.00; Chicago $ L.

Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.

' Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00 
Pabaltijis: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 3 d. 
liepos 10-25. N.Y. $2,390.00; Chicago $2,493.00

pakitimų, bet taip pat susi
daro galimybė ir pakenk
tus indus gydyti. Organiz
me gero cholesterolio 
(HDL) atsiranda daugiau 
pas tuos žmones, kurie fizi
niai dirba, juda, gimnasti- 
kuojasi, arba reguliariai kas 
dieną vaikščioja. Vienos va
landos kasdieninis vaikščio
jimas padidina gero choles
terolio kiekį ir ryškiai su
mažina širdies priepuolio 
pavojų. Į gero cholesterolio 
kiekio didėjimą arba ma
žėjimą įtaka turi ir dieta.. 
Riebalinė dieta jo kiekį ma
žina, gi baltymai, vaisiai, 
daržovės ir vitaminai didi
na. Suaugusiems asmenims 
mažai riebalų turinti dieta 
tinka, tuo tarpu vaikams, 
vaiko augimo amžiuje ji 
nėra gera, nes greitai au
gantis kūnas reikalauja 
daugiau cholesterolio. Mo
tinos pienas turi palyginti 
daug cholesterolio ir apie 
40-50% riebalinių kalorijų.

Paskutinių kelių metų ei
goje vis daugiau pasirodė 
duomenų, kad žuvų tau
kai apsaugo arterijas nuo 
atherosklerotinių pakitimų. 
1970 metais, danų moksli
ninkai pastebėjo, kad eski
mai, nors ir valgo daug rie
balų, bet jie turi kur kas 
mažiau širdies atakų negu 
Danijos gyventojai. Tiriant 
jų kraują buvo pastebėta, 
kad jų kraujo kūneliai — 
trombocitai neturėjo vienas 
prie kito lipnumo. Trombo
citai apsaugo kūną nuo per 
didelio kraujavimo. Sužei
dimo atveju jie sulimpa 
vienas su kitū ir sudaro 
krešulį, kuris stabdo krau
javimą. Pasirodo, kad žu
vų taukai mažina tromboci
tų lipnumą ir todėl apsaugo 
eskimus nuo krešulio susi
darymo kraujo induose. Dėl 
šios priežasties eskimai tu
ri mažiau širdies priepuo
lių, bet už tad jie dažniau 
nusiskundžia įvairiais krau
javimais ir kraujo išsilieji
mu į smegenis. Valgant žu

vį keletą kartų į savaitę 
širdies priepuolio pavojus 
ryškiai sumažėja. Riebios 
žuvys yra naudingesnės už 
liesas. Riebių žuvų grupei 
priklauso salmon, tuną, 
mackrel, o liesų žuvų gru
pei — cod ir šrimpai. Cod 
žuvies mėsa yra liesa, bet 
kepenys turi daug riebalų, 
vadinamų cod liver oil. Kon
centruota cod liver oil — 
alyva yra parduodama kap
sulėm. Vartojant žuvų tau
kus reikia visada atsiminti, 
kad jų per didelis kiekis 
gali duoti toksinius reiški
nius, nes juose yra gausu 
vitaminų A ir D, kurių per 
didelis kiekis yra nuodin
gas organizmui.

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
O. Kremeris, La Grange 20.00 
Dr. Pr. Mažeika.

Lake Zurich ................30.00
Clevelando Vyr. Skaučių

Židinys ....................... 25.00
R. Aukštuolis, Euclid .... 8.00
G. Sakas, Baltimore .... 20.00 
Dr. J. Stukas, Watching 10.00 
V. Urbonas, St. Petersburg 5.00 
V. Garlauskas, Sparta .. 10.00 
A. Muliolis, Euclid ..........10.00
E. Janulis, Cleveland .... 30.00
V. Aukštuolis, Munster 10.00 
J. Dumbrys, Chicago .... 5.00 
A. Reventas, Gulfport .. 5.00 
A. Mažeika,

Marina dėl Rey ..........30.00
P. Putrius, Livonia .... 5.00 
J. Zaronskis, Cleveland .. 5.00
W. Simanas, Spring Hill 10.00 
E. Čigas, Lakewood .... 10.00 
M. Veliuona, Baltimore .. 3.00 
Ed. Jakubauskas, Chicago 10.00 
M. Gruzdys, Bay Village 5.00 
ALT S-gos East

St. Louis skyrius .... 50.00 
Jūrų šaulių Palangos kuopa

St. Petersburg ............. 25.00
St. Šimoliūnas, Detroit .. 10.00 
V. Janulaitis, Detroit ... .10.00 
L. Tverienė, Chicago .... 10.00 
V. Langė, Lakewood .... 5.00
S. Strikaitienė,

Los Angeles ................ 5.00
A. Depčys, Hamilton ... .20.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Nr. 8803/M
Nr. 8806/F

Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

N r. 8809/M
Nr. 8810/F

Nr. 8811/M
Nr. 8804/BAL

G.T..International tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais. 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272
Grandinėlei paremti vykstant į tautinių šokių šventę, Pet

ras Milašius įteikė vadovams Liudui ir Aleksandrai Sagiams 
1000 dol. V. Bacevičiaus nuotr.
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Didingas Maironio minėjimas
ChlCayOje Antanas Juodvalkis

Lietuvos atgimimo dai
niaus Maironio 125-rių me
tų gimimo sukakties minė
jimą suruošė Korp! Neo- 
Lithuania vyr. valdyba, pir
ui i n i nkaujama Audronės 
Gulbinienės,. 1988 m. balan
džio 10 d. Jaunimo centre,. 
Chicagoje.

Minėjimą vedė Vida Jo
nušienė. štai jos keli atida
rymo žodžiai: „Maironis, 
prelatas, didysis Lietuvos 
atgimimo dainius, tautos 
žadintojas, spaudos drau
džiamojo laikotarpio di
džiausias poetas, žvelgda
mas j ateitį, Maironis iški
lo i didingą Lietuvos pra
našo viršūnę, savo poezijos 
žodžiais išreikšdamas he- 
roinę nuotaiką, dvasini pa
kilimą. Jis žadino tautos 
žmones ir skatino juos ko
voti už laisvę ir šviesią 
ateitį.

Pirmyn didvyriai už tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos, 
Ją bočių bočiai amžiais gynė, 
Už ją ir jų vaikai kovos.
Pastiprink, didis Dieve, mus, 
Atremti priešo puolimus.

Ir šiandien, vedant sun
kią kovą su okupantu, gir
disi Maironio dainos po visą 
Lietuvos kraštą ir tauta vėl 
yra žadinama to paties did
vyrio.

Korp! Neo - Lithuania 
džiaugiasi, turėdama pre
latą Joną Mačiulį-Maironį 
savo garbės narių eilėse. 
Minėdami Maironio 125-rių 
metų gimimo sukaktį, pri
simename jo sukurtą him
ną patrijotinei studentijai. 
1928 m. priimant kvietimą 
stoti į Korp! Neo-Lithuania 
garbės narių eiles, jis su
kūrė Jaunosios Lietuvos 
himną, bandydamas sustip

Programos atlikėjai (iš k.): solistė Audronė Gaižiūnienė, poetas Bernardas Brazdžionis, 
deklamatorė Daiva Vaitkevičiūtė-Meilienė, akompaniatorius Robertas Mockus, deklamatorė In
drė Toliušytė, Maironio raštų parodos surengėjas Bronius Kviklys ir korp; vyr. valdybos se
kretorė Vida Jonušienė. V. A. Račkausko nuotr.

rinti jaunimo idealizmą. Jis 
laimino Korporaciją ir šūkį 
Pro Patria — Už tėvynę — 
šiais žodžiais:

Ant išvyniotos vėliavos
Kilniai išrašę: už tėvynę!
Rankas sau draugiškai 

supynę,
Pirmyn, jaunime Lietuvos!

Korp! Neo-Lithuania var
du, man yra didelė garbė 
pristatyti šio minėjimo pa
skaitininką, šiuolaikinį dai
nių poetą Bernardą Braz- 
džionį”.

Susirinkusiems plojant, 
poetas Bernardas Brazdžio
nis prabilo šiais žodžiais:

„Poetams kitiems numy
lėta ranka iš laurų vaini
ką nupynė, o tu ar atminsi 
kada, tu jo numylėta tėvy
nė?” Taip dainavo Mairo
nis savo pirmą poezijos rin
kinį „Pavasario balsai”, iš
leidęs. Vainiką jam garbės 
ir meilės pynė tauta ir pi
na. Bet laurų vainiko jis 
nesusilaukė savo tėvynėje, 
laurų vainiką jis parsivežė 
iš svetur. Mintaujoj jo 
mokslo draugas kan. K. Ja
nėnas surengė Maironio mi
nėjimą, į kurį Maironis kar
tu su Tumu nuvyko ir ten 
gimnazija atliko programą, 
deklamuodama ir dainuoda
ma Maironio dainas. Tą lau
rų vainiką iš išeivijos lie
tuvių, Maironis parsivežė į 
savo namus ir padėjo ant 
rašomojo stalo.

Mes, išeivijos lietuviai, 
susirinkę čia, į jo 125-rių 
metų minėjimą, palikime jo 
atminimui laurų vainiką, 
pratęsdami tą pirmųjų išei
vių tradiciją”. (Laurų vai
nikas buvo uždėtas ant Mai
ronio portreto, susirinku
siems plojant).

„Tas vienas žodis — Mai
ronis, talpina savyje visą 
lietuvių literatūros epochą. 
Didelis Kristijonas Done
laitis, bet jis vienas, jis li
teratūros milžinas, kaip ir 
vyskupas Antanas Bara
nauskas. Donelaitis su sa
vo Metais buvo ir liko tik 
chrestomatijose ir mokslo 
veikaluose. Baranauskas pa
kuteno žmonių širdis, paža
dino Maironį ir nuėjo į sa
vąjį Anykščių šilelį, kaip 
unikumas. Ne toks Mairo
nis. Maironis, kaip poetas 
gimė labai pamažu, per di
delius gimdymo skausmus. 
Jis gyvas tėvynainių širdy
se, ne vien tik chrestomati
jose ar mokslo veikaluose. 
Gyveno su juo tėvai, tėvų 
tėvai, gyvenome mes, gy
vena dabar vaikai.

Maironio laiko poetų kar
ta su juo nekonkuravo, nes 
žinojo, kad jis nenukonku
ruojamas. Jo kartos poetai 
jam pritarė, jį gerbė ir juo 
didžiavosi. Tai rodo daugy
bė parašytų jam dedikaci
jų. Pomaironinės kartos, 
norėdamos skelbti savo žo
dį, ėmė Maironį neigti, juo 
kratytis. Jam nemandagiai 
tardami: labanakt, Maironį!

Keturvėjininkai su Mai
roniu kovojo savo nauja kū
ryba, trečiafrontininkai — 
naujomis idėjomis, kai ku
rie įžūlesni jaunuoliai gal
vojo, kad tik Maironį pa
šiepus, tapsi moderniu ir 
pripažintu poetu. Jonas Ais
tis pasakoja, kaip vienas 
toks, niekad į poetus neiš
kilęs, atsiliepė ironiškai. 
Tada Binkis įtūžęs jam ta
rė: Vaikine, mes nė vienas 
čia nevertas nuvalyti Mai
roniui batų. Maironio la-

Prel. J. Maironis, Korp! Neo-Lithuania garbės narys.

blausiai nemėgo ir never
tino tie, kurie į literatūrą 
ėjo nevalytais batais.

Vienas mūsų kultūrinin
kas, ar tik ne Adomas Jakš
tas, sarkastiškai yra pasa
kęs, kad lietuviai mėgsta ir 
geba pagerbti savo veikė
jus tik tada, kad jie yra 
mirę. Jūs tik pastebėkite 
kiek žymių veikėjų dabar 
yra aprašoma dienraštyje 
Drauge. Jūs niekad jų ne
girdėjot gyvų, gyvųjų ne
pažino net jų parapijos 
žmonės, o jie tapo garsūs 
tik nekrologuose, kuriuos 
netrukus užmirš, kaip ir 
mes užmiršome. Primirštas 
buvo į savo amžiaus galą ir. 
Maironis. 1932 m. Vasario 
16 išvakarėse buvo statoma 
jo drama — Kęstučio mir
tis. Kalbėtojas prieš tai iš
vardino visus veikėjus, ku
rie vedė Lietuvą į nepri
klausomybę. Aukštųjų ponų 
nemažai buvo rautuose, ba
liuose, Maironis ložėje sė
dėjo vienas, pamirštas. Pa
sakotojas minėjo veikėjus, 
kurie išpranašavo Lietuvai 
laisvę, bet užmiršo paminė
ti Maironį!”

Prelegentas priminė Vin
co Mykolaičio-Putino, vie
no žymiausių poetų, atsilie- 
pirmą kultūros žurnale ži
dinyje Maironiui mirus: 
„Su juo, tai yra su Mairo
niu, į karstą atsigulė ištisas 
lietuvių tautos gyvenimo 
periodas. Prasidėjo dar 
Aušros laikais ir vyriausias 
išreiškėjas buvo Maironis. 
Jo mirtis kartu charakte
ringa, kad su juo, bent tuo 
tarpu, užsidarė tų poetų ei
lė, kurių meniškai vertin

gos dainos mokėjo susirasti 
kelią į visą tautą”.

„Maironis iš dangaus at
siųsta dovana lietuvių tau
tai. Poetas, kurio niekad 
niekas nepakartos. Dievo 
siųstas pranašas, tautinio 
atgimomo dainius, katalikų 
tautos milžinas ir miręs gy
vas, realus, nemarus”. Taip 
pasakė poetas kun. Leonar
dai’ Andriekus, tas tipiš
kai skaidrus religinės poezi
jos kūrėjas, minint Mairo
nio 50 metų mirties sukaktį 
Clevelande.

Poetas - prelegentas B. 
Brazdžionis toliau savo kal
boje žvilgterėjo į Maironio 
kūrybos atgimimą Sovietų 
okupuotoje Lietuvoje. Oku
pacinė valdžia ir tarybiniai 
tarnai rašė apie Maironį, 
bet jis buvo falsifikuoja
mas, cenzūruojamas, jo ide
alai iškraipomi, žalojami, 
jo kūryba verčiama tarnau
ti marksizmo-leninizmo idė
joms, komunistinės sovieti
nės valstybės statybai. Ka
ro metu Maskvoje buvo iš
leista Maironio raštų kny
gutė ir mėtoma iš lėktuvų 
kariams. Knygelėje buvo 
sudėti Maironio eilėraščiai 
nukreipti prieš vokiečius.

Pokariniais laikais buvo 
išleistos naujos Pavasario 
balsų laidos, bet praleisti 
sovietinei ideologijai netin
kami religiniai ir patrijo- 
tiniai eilėraščiai. Išleidžiant 
ištisus posmus buvo sudar
kyta viso kūrinio esmė. 
1947 m. Pavasario balsų lai
doje, įžanginiame žodyje 
veidmainiškai rašė apie 
Maironio pažangiąsias idė-

(Nukelta į 6 psl.)
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jas, išsiveržus iš senų kon
fesinių varžtų. Įtikinėjo, 
kad niekas nesustabdys ta
rybinės liaudies žygiavimo 
pirmyn, nesustabdys socia
listinės kultūros, nes Mai
ronis pasakęs:

Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu, 
Nesulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint tau ir 

baisu.

Tačiau autorius pacitavęs 
šias eiles, užmiršo kitą:

Mainos rūbai margo svieto, 
Silpnas kelias, tvirtas griūna. 
Nebijokim vargo kieto, 
Nes be jo galingi žūna.

„Tarybiniai redaktoriai, 
diriguojami nematomos, ne- 
atlaidžios sovietinės rankos, 
40 metų nedavė Maironiui 
ramybės, tempdami jo kū
rybą ant savo kurpalio, vis 
turėdami viltį pripratinti 
poeto gerbėjus prie tokios 
kūrybos, kokia tarnauja 
partijos tikslams. Vis buvo 
tvirtinama, kad Maironis 
yra tik buožių poetas, nie
kad nebuvęs tautos poetu, 
svetimas liaudies reikalams 
ir jo palikimas yra bereikš
mis”.

Pagaliau, po kelių de
šimtmečių Maironio klastin
go garbinimo, papūtus švel
nesniems, nors ir šiaurės 
vėjams, Maironis jau vadi
namas tautos dainiumi ir 
leidžiami jo visi raštai, ne
išmetant net religinių ir pa- 
trijotinių, o Dievas rašomas 
didžiąja raide. Ar ne laikas 
būtų vėl grąžinti Maironio 
antkapyje iškaltą-panaikin- 
tą parašą: Maironis didysis 
tautos atgimimo dainius.

Rusai yra meistrai iška- 
linėti antkapių užrašus. Ca
ro laikais iškirto Vinco Ku
dirkos antkapyje įrašytus 
Lietuvos himno žodžius. 
Nepaliko ramybėje Mairo
nio antkapio, o visai nese
nai iš Veprių vidurinės mo
kyklos lentos iškirto įra
šytą Maironio posmą:

Į darbą broliai, vyrs į vyrą, 
Šarvuoti mokslu atkakliu, 
Paimsim arklą, knygą, lyrą ir 
Eisim Lietuvos keliu.

Iš karo muziejaus sode
lio, Kaune, dingo Maironio 
biustas, o Raseiniams pado
vanota skulptūra niekad 
neišvydo šviesos ir išgulė
jusi rūsyje su nulaužta no
simi, nudaužytomis ausi
mis, dingo nežinia kur. Tai 
dar vienas nesudrausto van
dalizmo faktas, kad gražūs 
„persitvarkymo” ž o d žiai 
būtų įgyvendinami ir nesi- 
kartotų praeities įvykiai.

Atidarant Maironio pa
minklą Kaune, nebuvo leis
ta iš Maskvos atvykusiam 
poetui tarti žodį, o leidimo 
nedavė lietuviai enkavedis
tai. Tas žodis buvo pasaky
tas Vilniuje, minint Mairo
nio gimimo sukaktį, už sta
lo sėdint valdžios ir parti
jos vadovams, o ant sienos 
kabant Maironio portretui,

LST korp vyr. valdybos pirmininkė Audronė Gulbinienė 
(deš.) ir sekretorė Vida Jonušienė su iš Kalifornijos atvykusiu 
paskaitininku poetu Bernardu Brazdžioniu.

V. A. Račkausko nuotr.

vietoj įprasto Lenino. Kal
bėtojai sakė, kad dabar ga
lima kalbėti apie tuos, ku
rių kaulais nuklota žemė už 
Uralo, žemės galo.

Tautos atgimimas yra is
torinis posūkis tautos ke
lyje, o kalba aukščiausia iš
raiškos forma. Kalba, tau
tosaka, papročiai, pakelti į 
aukštesnį sąmoningumo ly
gį, sudaro pagrindą aukš
tesniam luktūros ir politi
niam lygiui, buvo pasakyta 
minėjime Vilniuje. Tauta 
Maironio poezijoje užima 
pagrindinę vietą ir dabar 
atviriau kalba ok. Lietuvo
je, bet dar neišdrįsta minėti 
Dievo ir religinių eilių.

Tai tik gražūs žodžiai, o 
kur juos sektini darbai? 
Pirmiausiu o s e Pavasario 
balsų leidiniuose išmesta 30 
eilėraščių, o dar daugiau iš- 
kopiruota, iškarpyta, par
tinio chirurgo peiliuku iš
plauta ir išmesta, bet iki 
šiol dar nesugrąžinta.

Kaune atnaujintas ir pa
doriai apstatytas Maironio 
butas. Jo gimtinėje paso
dinta 125 ąžuoliukai. Mairo
nio minėjimai nuskambėjo 
po visą Lietuvą, o didžiau
sias — Kaune, kur susirin
ko 8000 lietuvių tautos vai
kų. Sovietinė spauda irgi 
buvo neabejinga ir stengė
si Maironį paminėti.

Baigdamas savo įdomią 
paskaitą, prelegentas pažy
mėjo, kad Maironis nugalė
jo ir sugrįžo į savo tautą.

B. Brazdžionį, už įdomią 
paskaitą, susirinkusieji pa
gerbė atsistojimu ir ilgais 
plojimais.

Po pertraukos, išklausėm 
įvairią meninę programą. 
Pirmoji pasirodė solistė 
Audronė Gaižiūnienė, pa
dainavusi S. Šimkaus / P. 
Vaičaičio — Kur bakūžė sa- 

manuota, B. Dvariono / L. 
Steponausko — žvaigždu
tė. Maironio kūrybą dekla
mavo aktorės —- Indrė To- 
liušytė ir Daiva Vaitkevi- 
čiūtė-Meilienė. Ir vėl daina
vo solistė Audronė Gaižiū
nienė —■ č. Sasnausko/Mai- 
ronio — Užmigo žemė, J. 
Gruodžio 'Maironio — Bur
tai ir S. Šimkaus/Maironio 
— Mano gimtinė.

Įtarpoje parodytos V. Ku
čo parūpintos Lietuvos vaiz
dų skaidrės, palydimos (iš 
juostelės) Kauno valstybi
nio choro — J. Naujalio/ 
Maironio — Vasaros naktys 
ir Pavasaris.

Maironio minėjimą pra
turtino žurnalisto Broniaus 
Kviklio suruošta Maironio 
raštų, nuotraukų ir laikraš
čių ištraukų paroda. Paro
doje buvo matomos beveik 
visos Pavasario balsų 24 
laidos, laikraščių iškarpos, 
Maironio rašyti laiškai ir 
t.t. Parodos eksponatai už
ėmė didelį klasės kambarį. 
Apkabinėtos sienos ir stalai 
apkrauti Maironio raštais. 
Tai reti rinkiniai, pasiimti 
besitraukiant iš Lietuvos, 
įgyti čia ar gauti iš okupuo
to krašto. Broniaus Kvik
lio archyvuose sutelkta reta 
ir naujausia lituanistika. 
Tai didelio pasišventėlio ir 
darbštaus žmogaus viso gy
venimo vaisius. Broniaus ir 
jo žmonos Kviklių kuklus 
namas (ne rezidencija) yra 
p r i g laudusi lituanistikos 
turtus, kuriuos savininkas 
mielai dalinasi su lietuviš
kąja visuomene, aukodamas 
darbą, laiką ir dažnai net 
pinigą.

Broniui Kvikliui priklau
so rengėjų ir mūsų visų 
nuoširdi padėka ir linkėji
mai, kad sveikata tarnautų 

ir užbaigtų savo įsipareigo
jimus.

Užsklandai

Maironio, nors ir pavė
luotas, 125 metų gimimo 
sukakties minėjimas, pra
džiugino čikagiškę visuome
nę ir praturtino lietuvių 
kultūrinį gyvenimą. Rengė
jų suplanuota stipri ir įvai
ri programa, nebuvo per
krauta ir tilpo į dviejų va
landų rėmus. Paskaitinin
kas poetas Bernardas Braz
džionis, pats būdamas poe
tas, gal geriau suprato ir 
pagavo Maironio gyvenimą, 
jo kūrybą ir visuomenės ar 
okupantų užmačias. Nepri
klausomybės laikais Mairo
nį daugiau ignoravo gal 
bažnytinė vyresnybė, ypa
tingai Roma ir atsisakė jam 
suteikti ganytojo vardą. 
Tik senatvėje buvo suteik
tas protonotaro garbės ti
tulas, jau Maironio nešil- 
dęs.

B. Brazdžionis savo pa
skaitoje minėjo vieną įvykį 
valstybės teatre, kai Mai
ronis kalbėtojo buvo pa
mirštas paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės žadinto j ų 
eilėse, o tuo tarpu sovieti
nė Lietuvos valdžia Mairo
nį 40 metų ignoravo, jo raš
tus cenzūravo, ištisus pos
mus braukė. Pastaraisiais 
metais ir okupuotoje Lietu
voje, net tie patys cenzo
riai ir Maironio niekintojai 
jau pradeda garbinti Mai
ronį ir pripažįsta jam visos 
lietuvių tautos dainiaus var
dą. Keičias rūbai margo 
svieto...

Stebint Maironio minėji
mo ruošą, teko pasigėrėti 
jaunosios-viduriniosios aka
demikų kartos rimtu darbu 
ir kruopščiu pasiruošimu. 
Kiekvieną detalę aptarė, ap
svarstė ir stengėsi atlikti 
neatkištinai. Rodos smulkus 
dalykas: Maironio portretų 
yra, tik reikia juos surasti, 
o pas ką ieškoti, niekas ne
žino. Lengviausiai pasiekia
ma yra Draugo redakcija, 
kur Maironio portretas yra 
iškabintas ir kurį be vargo 
galima pasiskolinti. Korp! 
Neo-Lithuania vadovų tas 
portretas nepatenkino, nes 
jis esąs ne maironiškas, ci
viliai apsirengęs. Sumedžio
ję Maironio tinkamą nuo
trauką, ją padidino, įrėmi

• PETKUS
** TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

no ir parodė visuomenei, iš- 
statydami scenoje. Rodos 
smulkus dalykas, bet paro
do jaunųjų rimtą dėmesį 
rimtam reikalui. Galėčiau 
ir daugiau papasakoti apie 
rengėjų rūpestį, kad tik mi
nėjimas pavyktų, kad tik 
publika būtų patenkinta, 
kad programa būtų neat- 
kištinė. Na ir pavyko. Ir 
rengėjai, ir publika, ir net 
mūsų mielas poetas-paskai- 
tininkas buvo patenkintas.

Taigi, kai norime ir rim
tai pasiruošiama, tai ir ren
ginys būna geras ir bent 
daugumą patenkina.

Atskirai tenka paminėti 
puošnią programą. Virše
lyje dail. Prano Lapės gra
fika — Maironis Kauno ka
tedros fone, antrame —■ 
Korp! Neo-Lithuania her
bas ir trumpa Maironio bio
grafija, paimta iš R. Spalio 
apybraižos. Trečiame pus
lapyje minėjimo programa, 
o ketvirtame — Maironio 
rankraščio faksimilė Lietu
va Brangi. Tai Korp! Neo- 
Lithuania spalvų daina, dai
nuojama uždedant senjo
rams spalvas. Tokią progra
mą malonu paimti į rankas.

Minėjimą suruošė Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdy
ba: pirm. Audronė Gulbi
nienė, vicepirm. Jurgis Len- 
draitis, sekretorė Vida Jo
nušienė, iždininkas Algis 
Augaitis ir arbiter elegan- 
tiarum Vaclovas Mažeika, 
talkino didelis būrys sen
jorų ir filisterių.

Minėjimą įgalino suruoš
ti mecenato Simo Kašelio
nio palikimo gaunamos pa
jamos. Lauksime ir dau
giau panašių ar dar geres
nių renginių.

TRAIN ^k
& TOBEA 

PROFESSIONAL^k
F -SECRETARY M 
' •SEC./RECEPTIONIST Į 

•EXECimVE SECRETARY 
Start Locally, Full time/part 

time. Learn word processing 
and related secretarial skili s.

Home Study and Resldent 
Tralning. Natl. headquarters, 
4699 N.Fed Hwy, LHP,FL. 
•PINANČIAI AID AVAILASLE 

-JOB PLACEMENT ASSISTANCE

L1-800-327-7728.
k THE HARTSCHOOL J

(Accr»dtt*d
^k NHSC)
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AMŽINUOJU PREMIJŲ KLAUSIMU
Premijų problema yra 

palyginamai jauna. Mūsų 
senojoje kultūros istorijoje 
jokie medalių dalinimai, 
laurų ar krapų vainikų kai- 
šymai net už didelius nuo
pelnus nėra minimi. Nors 
savos grožinės literatūros 
anais žilaisiais amžiais ir 
neturėjome, bet net nuo 
Mindaugo laikų nėra žino
ma, kad premiją būtų ga
vęs kad ir koks nors beraš
tis mūsų didvyris, pajėgęs 
vienu kardo smūgiu nukirs
ti net dvi priešų galvas, su- 
murkdęs j pelkes didžiau
sią skaičių kryžeivių, paklo
jęs ant lubinų lauko ilgiau
sias pradalges gudų galvų, 
iš karo parsivedęs daugiau
sia vergų ar parsivežęs il- 
gadrobinį vežimą auksu ap
kaustytų rusų kunigaikščių 
kepurių. Aplamai, ką tada 
patsai įsidėjai į savo tarbą, 
tai ir buvo tavo premija ir 
garbė.

Dabartinės nerimą ke
liančios literatūros ir kitų 
menų premijos atsirado tik 
nepriklausomybės laikais ir 
nepaprastai pagausėjo išei
vijoje, kur pinigai virsta 
šlove, o rašytojo šlovė vėl 
atvirsta bent kiek didesne 
pinigų suma bankrutuojan
tiems knygos leidėjams. De
ja, nors šių premijų tikslas 
yra paaukštinti kūrėją ir 
patobulinti jo kūrybą, bet 
tikrovėje jos tik pagausino 
nesusipratimus, paaištrino 
tarpusavio ginčus, padidino 
pavydą ir net draugų vie
nas kito neapykantą. Mat, 
dar prieš premijų skirsty
mą spaudoje jau sumirgė
davo partinis savo kultūri
nių prekių gyrimas ir kitų

”GLASNOSTIS” IR "PERESTROIKA”

Madų parodos ir gražuolių rinkimai iki šiol buvo 
Sovietų Sąjungoje neleistini dalykai ir laikomi tik supu
vusios Vakarų buržuazinės visuomenės pramogomis. Bet 
dabar, Gorbačiovo eroje, visa tai virto jau patraukliu 
kultūriniu delikatesu, prie kurio kuo arčiau veržiasi net 
ir ortodoksiniai komunistai.

REDAGUOJA OKULISTŲ KOLEGUA

niekinimas, o paskui kilda
vo dar didesnis erzelis, kad 
laurais apvainikuotas būda
vo vis ne tas, kuris jų la
biausiai norėjo ir tikėjosi, 
arba kad vienas būdavo pa
gerbiamas per dažnai, ki
tas — per retai, o trečiam 
nelikdavo nė alijošiaus lapo, 

šiemet, LB Kultūros Ta
rybos literatūros premiją 
paskyrus ir vėl ne iš anks
to numatytam autoriui už 
satyrinės poezijos rinkinį, 
kai kurie rimtuoliai tai pa
laikė jau beveik „išeivijos 
kovos idealų išdavimu”, nes 
esą juokiamės, kada reikia 
verkti, rodome savo prie
šui mūsų charakterio silp
nybes, kai nuo jo reikia jas 
slėpti, ir, šaipvdamiesi iš 
savęs, silpniname savo nar
sumą, be kurio visi tuoj pat 
užmigtume mūsų kovingų 
organizacijų suvažiavimuo
se ir kultūrininkų simpoziu
muose. Be to, iškilo ir dar 
baisesnis kaltinimas, kad 
Krikščionybės jubiliejinių 
metų literatūros premija 
atiteko ne karingam Tėve
liui Sviloniui, o, kaip sako
ma. net kažkokiam pago
niui, kuris dar ir dabar tit

nagu skelia amžinąją ugnį, 
glosto ropūžę ir mėnesieno
je melžia ožką ...

Ir taip, tokių nepasiseki
mų slegiami, net su nostal
gija prisimename Lietuvo
je buvusias žemės ūkio pa
rodas, kuriose šioje mūsų 
premijų tradicija ir gimė. 
Prisimename tuos gražiuo
sius laikus, kai būdavo pre
mijuojama ūkininko išau
gintas žvaliausias eržilas, 
darbščiausias veislinis kui
lys, tešmeningiausia karvė, 
dėslingiausia višta ir pana
šūs mūsų gerovės kūrėjai, 
kurių varžovai negalėjo nei 
žvengimu, nei kriūkimu ir 
nei kudakinimu reikšti ko
kio protesto net ir dėl to, 
kad premijas pasiimdavo 
laureatų savininkai, kurias 
po parodos tuoj pat solida
riai pragerdavo žydelio kar
kiamoje.

PAMOKOMOJI ISTORINĖ 
IŠKASENA

Lietuvoje atkasant seno
vinę Kernavės gyvenvietę, 
iš durpyno sluoksnių buvo 
išraustas ir suakmenėjęs 
senovinis žmogus. Nauju 
mokslo metodu nuvalius 
nuo jo maurus ir prilipusią 
lietuvišką žemę, dabar at
rodo, kad šis retas archeo
loginis radinys galėtų būti 
lyg ir vieno čionykščio laik
raščio įžymaus rėkautojo 
pro-pro-prosenelis.

KAM REIKIA ŽADINTI 
TOKĮ ĮTARIMĄ?

Kaip jau žinome, į ok. 
Lietuvą grįžusiam dailinin
kui Kazimierui žeromskiui 
LTSR Aukščiausios Tary
bos prezidiumas suteikė nu
sipelniusio meno veikėjo 
vardą. Tai nieko čia neste
bintų. Bet tame valdžios 
įsake dar pažymėta, kad 
šioji garbė jam suteikiama 
ir už „visuomeninę veik
lą”. ..

Kadangi šis dailininkas, 
nors ir surengęs keletą sa
vo kūrinių parodų, čia jo
kioje vertoj dėmesio visuo
meninėje veikloje nedaly
vavo ir tylus sėdėdavo Ken- 
nebunkporte prie valgomo
jo stalo, tai tokiu įsaku kai 
kam įdiegiamas nereikalin
gas įtarimas: negi ir jo šio- 
nykštė veikla buvo „slap
ta”, kaip ir vieno kito anks
čiau į Lietuvą repatriavu- 
sio?

A. G.
KALBOS KALBELĖS I

KAIP VANDENĖLIS...
Ak, tai kalbam, ir kalbam, ir kalbamės 
Vis nuo Aš, nuo Manęs iki Mus 
Ir liežuviais tarytumei dalbomis 
Vartom savo draugų likimus:

— Aš kovojau, o ans tiktai pelnėsi...
— Aš galvojau — ans vogė mintis...
— Tas — vien asilas didvyrio kelnėse, 
Už jo ordinus kitas kentės...

— Aš už laisvę ir tiesą aukojausi,
Už gerovę iš bado miriau, —
Jo narsumas tebuvo vien kojose, 
Kurios nešė tolyn, kur geriau ...

O paskui — vėl prie skobnio susėdame
Tas, anas, ir kiti, ir Ašai,
Ir, kai sočiai jautienos priėdame, __
Už visus juos išgerti prašai...

KĄ SOL. VACLOVAS 
VERIKAITIS PATYRĖ 

LIETUVOJE?

Jo lankymosi Lietuvoje 
įspūdžiai s p a u s d i narni 
„Gimtajame Krašte”. Pagal 
seną tvarką, jie turėtų bū
ti tikrai ”bepriekaištingai 
teigiami”, bet dabar V. Ve- 
rikaičio pokalbyje su repor
teriu randame ir tokių pra- 
sitarimų:

„Neišdildomą prisimini
mą paliko Maironio poezijos 
vakaras — aktorius Laimo
nas Noreika su Kauno vals

Organizacijų vienybė...
31X1)01 UlOži

tybiniu choru. Nesuprantu, 
kaip jums leido skaityti vi
są Maironį”.

„Maironio poezijos vaka
re nepatiko vienas matytas 
vaizdelis, kai L. Noreika 
skaito eilėraštį, o dvi cho
ristės lyg niekur nieko tar
pusavy šnibždasi. Bet tur
būt šito nerašysite”.

"Turėjau per tą koncer
tą kaimynę, tokią storą da
mą” pasiskolino iš manęs 
programėlę, įniko į ją, ne
atiduoda. Nei šiaip, nei taip,

(Nukelta į 8 psl.)
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BOSTONO LIETUVIAI
Petras Viščinis

ANTANO GUSTAIČIO 
KNYGOS SUTIKTUVĖS

Naujai išleistos, premi
juotos rašytojo Antano 
Gustaičio satyrinių elegijų 
knygos ‘Takeliui į pažadė
tąją žemę” sutiktuvės įvy
ko balandžio 10 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos antro aukšto salėje, 
sutraukdamos gana daug 
Bostono ir apylinkės lietu
vių.

Sutiktuves organizavo, 
atidarė ir pravedė Zita 
Krukonienė, talkinama Lie
tuvių Tautodailės Instituto 
Bostono skyriaus, kurio pir
mininkė yra Saulė Šatienė.

Apie Antano Gustaičio 
satyrinę ir humoristinę kū
rybą jo naujai išleistos, pre
mijuotos knygos pagrindu 
kalbėjo literatūros kritikas 
Vytautas Aleksandras Jo
nynas iš Montrealio, Kana-

PRO MĖLYNUS 
AKINIUS...
(Atkelta iš 7 psl.)

juk aš taip pat noriu sekti, 
kas po ko eina. Paskui kaip 
ir susitaikėm, pasakinėjau, 
kieno muzika skamba. ”0, 
ponas ir Naujalio vardą ži
note”, — nusistebėjo. Pa
piktino ji mane savo elge
siu, bet kur tokių damų ne
būna”.

MUMS RAŠO
LĖTAI GALVOJANČIO 

SKUNDAS

Kadangi mūsų veiklos 
tempas yra labai greitas, o 
aš, skaitydamas spaudą, la
bai lėtai galvoju, tai daug 
dalykų, kurie kitiems savai
me suprantami, man vis lie
ka be aiškaus atsakymo.

Pavyzdžiui, skelbiama, 
kad Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seimas rengia
mas tam, ”kad nurodytų, 
kaip eiti, kad lietuviškas 
kelias būtų aiškesnis silp
niau matančiam ir mažiau 
lietuvybe susirūpinusiam”.

O man atrodo, kad šito
kie tautiečiai tame seime 
visai nedalyvaus, silpniau 
matantis nematys nei to 
seimo skelbimų ir nei jo nu
tarimų, o mažiau besirūpi
nantis tuo įvykiu visai ne
sirūpins.

Kitur rašoma, kad mūsų 
didžiosios šventės rengia
mos lietuvybei ir lietuvių 
veiklai bei jų problemoms 
amerikiečių tarpe plačiau 
pagarsinti. Bet greta paste
bima, kad jose dalyvaus tik 
nedidelis būrys kitataučių 
ir tos iškilmės kainuos apie 
100,000 dol. Tai man ir vėl 
neaišku, kodėl tie keli sve
timtaučiai tokie brangūs?

Nemigos kankinamas 
skaitytojas 

dos. Paskaita buvo įdomi, 
įžvalgi, perpinta gilesniu 
satyrinės ir humoristinės 
kūrybos paryškinimu, iške
liant Antano Gustaičio pa
siektą šioje srityje aukštą 
lygį.

Tarp kitko paskaitininkas 
pažymėjo, kad satyrinė ir 
humoristinė kūryba — tai 
trapi, greit peržydinti gė
lė. Ją suprasti ir įvertinti 
ne visi įstengia. Mes išeivi
joje pagrįstai galime di
džiuotis, kad už tokią kū
rybą paskirta premija, ku
ri teko iškiliausiam jos at
stovui Antanui Gustaičiui. 
Jis tikrai yra jos nusipel
nęs, vertas. Tai lyg atitai
symas tos skriaudos, kuri 
padaryta jam mūsų litera
tūrai, neįtraukiant Antano 
Gustaičio kūrybos pavyz
džių į Šilbajorio paruoštą ir 
išleistą lietuvių išeivijos ra
šytojų apibūdinimą anglų 
kalba. A. Gustaičio kūrybai 
būdingas bruožas — nesi- 
didžiavimasc, prisiėmimas 
visų ydų, apie kurias jis 
taip šmaikščiai rašo. Kaip 
visi satyrikai ir humoristai, 
taip lygiai Antanas Gustai
tis yra moralistas, bet jo 
kūryboje nejaučiamas pa- 
mokslininkavimas, kaip tai 
atsitinka kitų darbuose. Jo 
kūryba nukreipta į mūsų 
ydas, priesaikų užmiršimą, 
pasinešimą į materialines 
gėrybes ir kitas žmogaus 
silpnybes. Savo kūryboje 
jis plaka ne asmenis, bet jų 
silpnybes.

Šias paskaitininko Vy
tauto A. Jonyno mintis lyg 
patvirtino pats autorius 
Antanas Gustaitis, paskai- 
tydamas savo feljetoną apie 
satyrininko kelią į garbę. 
Tas kelias buvo trijų eta
pų — pasveikino eilėraš
tis draugui, savo kūrybos 
skaitymas moterų draugijos 
susirinkime ir susitikimas 
su draugais rašytojais. Vi
sais trim atvejais satyrikas 
susilaukia neigiamo įverti
nimo, kuris pasibaigia spau
doje paskelbimu jo komu
nistu. Taip satyrikas pa
garsėja, bet neigiama pras
me.

Po programos dar vyko 
laisvi pašnekesiai prie ka
vos ir organizatorių parū
pintų lengvų užkandžių. Į 
renginį buvo įsijungęs ir 
dail. Pranas Lapė savo ilius
tracijų paroda. Renginyje 
parduota naujos Antano 
Gustaičio knygos apie 30 
egzempliorių. Tuo rūpinosi 
lietuviškosios spaudos pla
tintojas Antanas Šeduikis 
iš Brocktono.

RENGINYS SPAUDAI 
PAREMTI

Naujosios Anglijos lietu
vių šaulių Trakų rinktinė, 
vadovaujama Algirdo Zen- 
kaus, balandžio 16 d. Mai
ronio parko antroje salėje 
Shrewburyje, prie Worces-

Antanas Gustaitis. Prano Lapės iliustracija knygoje "Pake
lėje Į pažadėtąją žemę’’.

terio, suorganizavo rengi
nį lietuviškai spaudai pa
remti. Rinktinei priklausan
čių kuopų valdybos pasirū
pino sudėtine lietuviška va
kariene, meninę programė
lę sudarė patys šaulių at
stovai su akordeonistu Edu
ardu Meilum, Jr., dalį dainų 
atlikdami patys, o į kitą da
lį įtraukdami visą renginio 
publiką, šokiai vyko prie 
Juozo Stašaičio paruoštos 
muzikos iš juostų. Rengi
nys laikomas gerai pasise
kusiu, pasiekusiu savo tiks-
lą. Jame dalyvavo apie 100 
lietuvių iš įvairių vietovių. 
Gana daug jų buvo iš Bos
tono, Brocktono ir kitur. 
Trakų rinktinę sudaro Sta
sio Augonio vadovaujama 
Jono Vanagaičio šaulių kuo
pa Bostone, Stasės Gofen- 
sienės vadovaujama Marty
no Jankaus šaulių kuopa 
Brocktone ir Algirdo Zen- 
kaus vadovaujama Dr. Vin
co Kudirkos šaulių kuopa 
Worcesteryje. Visos trys 
tos kuopos yra veiklios sa
vo vietovėse, o taip pat re
mia rinktinės atliekamus 
darbus. Tai pavyzdys, kaip 
visų organizacijų padaliniai 
turėtų bendradarbiauti, kad 
tos organizacijos galėtų iš
plėsti ir sėkmingai vykdy
ti savo veiklą.

RUOŠIASI TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTEI

Į aštuntąją Tautinių šo
kių šventę, kuri vyks Ha
miltone, Kanadoje, iš Bos
tono ruošiasi vykti Bostono 
lietuvių tautinių šokių gru
pė. vadovaujama Gedimino 
Ivaškos, o taip pat Sukūrio 
veteranų grupė, kurios va

dovu yra Vytautas Bruz- 
gvs, o jo padėjėja — Rūta 
Mickūnienė. Abidvi grupės 
dažnai repetuoja. Sukūrio 
vadovui Vytautui Bruzgiui 
sunegalavus, Sukūrio vete
ranų grupės repeticijas ve
da Rūta Mickūnienė.

LIETUVIŲ NAMO 
REIKALAI

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijai uždarius 
savo turimo namo pirmame 
aukšte vestą alkoholinių gė

VIENINTELĖ PROFESIONALI 

LIETUVIŲ KELIONIŲ 

ĮSTAIGA KANADOJE 

SKELBIA ir 

GARANTUOJA

Pigiausias kainas kelionėse į
LIETUVĄ 1988 metais
5-kiom, 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų

Gegužės 6-20
Gegužės 19-birželio 3
Gegužės 25-birželio 8/12 
Birželio 9 - 24
Birželio 30-liepos 17 

Gruodžio 27 - sausio 10 1989 m.
Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 

Smulkesnes žinias teikiame
>tel. (416) 769-2500 
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rimų barą, dabar tas aukš
tas yra nenaudojamas, o na
mo išlaikymo išlaidos — la
bai didelės. Kaip draugijos 
valdyba pranešė savo na
riams bendradarščiu, jos 
siekia apie 49 tūkstančius 
dolerių metams. Pajamos 
už antro ir trečio aukšto 
sales, “Taupos” nuoma bei 
savaitgaliais veikiančios už
kandinės, toli gražu, tų iš
laidų nepadengia. Todėl jau 
ilgesnį laiką vedamos dery
bos išnuomoti pirmą ir an
trą aukštą Walfare įstaigai, 
kuri reikalauja pritaikinti 
nuomojamas patalpas įstai
gos reikalams. Tatai neina 
taip lengvai, nes reikia su
daryti atitinkamus planus, 
sąmatą, gauti gana didelę 
banko paskolą. Buvo mano
ma, kad visai tai pavyks 
atlikti ligi balandžio 1 d. 
Bet iškilus naujiems klau
simams, reikalas lieka to
liau neišspręstas. Atrodo, 
kad galutinis jo išsiaiškini
mas gali įvykti kiekvieną 
dieną, bet gali užtrukti mė
nesį ar daugiau. Tai pri
klauso ne nuo draugijos ar 
jos valdybos, bet nuo kitų 
veiksnių. Dabar draugijos 
namo patalpose savaitga
liais veikia užkandinė, ve
dama Jono Stankaus, ant
ro aukšto dalyje yra įsikū- 
riusi lietuvių kredito unija 
“Taupa”, antro ir trečio 
aukšto salės nuomojamos 
įvairiems reikalams, o ket
virtame aukšte įrengtas lie
tuvių skautų būklas. Drau
gijos pirmininku jau kelin
ti metai yra Vytautas Eiki- 
nas, o reikalų vedėjų — Al
gis Skabeikis.

SET-UP MAN
Experienced for open die header, 4 
slides and thread rolling equipment. 
Some supervision experience a plūs. 
May assist in setting up open die 
header operation. Please send resunie: 
SMC south, 1955 McMillan Stregt, 
Auburn, AL. 36830. 205-887-6200.

(16-17)

Liepos 6 - 20
Liepos 20 - rugpjūčio 2 
Rugpjūčio 11-27 
Rugsėjo 2-16
Spalio 7-21
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EAST ST. LOUIS 
TAUTININKŲ VEIKLA

METRO EAST-ST. LOUIS

Turbūt visi skaitydami 
Dirvoje apie ALT S-gos 
skyriaus — nuošalesnio 
skyriaus veiklą METRO 
EAST — ST. LOUIS apy
linkėse, pagalvos kas per 
miestas yra tas METRO 
EAST? Kągi, tokio miesto 
METRO EAST nėra, bet 
toks, ne taip seniai pradė
tas vaidinti METRO EAST 
rajonas yra Illinois valsti
joje; prie pat Mississippi 
upės, o jau už Mississippi 
upės, visiems žinomas St. 
Louis miestas, Missouri 
valstijoje.

AUDRĖ ŠVARCAITĖ — 
ELEKTROS INŽINIERĖ

Šį pavasarį Audrė Švar
caitė įsigijo mokslo baigimo 
diplomą ir tapo diplomuota 
elektros inžiniere. Mokslą 
baigė Northwestern Uni
versitete. Vidurinę aukš
tesnę mokyklą baigė prieš 
tai Mascoutah, Illinois, kur 
ir tėveliai gyveno. Jaunoji 
inžinierė labai domisi spor
tu, ypač rankiniu, visada 
žaidė būdama aukštesnioje 
mokykloje ir universitete. 
Darbą pasirinko savo pro
fesijoje Kalifornijoje, kur 
gyvena ir dirba ir jos dvi 
sesutės. Be abejo jinai pri
sijungs ten prie kitų Sąjun
gos narių, kur ir jos sesu
tės dalyvauja. Laimės ir ge
ros sėkmės ateities gyve
nime. (bt)

iniiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiitiHiiiiiiiiiimiitiiiimiitiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiui

REMKIME TAUTOS FONDĄ
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO | 
| pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 
| savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI remia ELTA 
| biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padeda skleist’’ 
| informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių mo- | 
| kesčių, IRS Cert. No. 51-0172223.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. |

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N. Y. 11421

iHlllllllilHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIIIIIIIIlllllluilIlHIIIIIIIIIIIIIIIIHIilIlHllllllltlįT:

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos skyrius bu
vo įsteigtas East St. Louis, 
Illinois 1959 metais ir tas 
skyrius tebeveikia ir dabar. 
Bet kadangi gyventojų išsi- 
kėlimas ir kitų atsikėlimas 
gana radikaliai pakeitė gy
ventojų sąstatą — tikriau 
sumažėjo spauda ir įvairi 
MEDIA į rytus už Missis
sippi upės gyvenvietes pa
krikštijo METRO EAST. 
Jos yra Illinois valstijos 
pusėje; štai jos: East St. 
Louis, Belleville, Fairview 
Heights, Mascoutah, Collin
sville ir kitos.

Metro East — St. Louis 
skyriaus nariai ir gyvena 
tose Metro East — St. Louis 
vietovėse. Prabėgantis lai
kas — metų eilė — palietė 
ir skyrių ir kaip ir viską. 
Tačiau skyrius ir toliau ne
pražuvo. Jis tebėra ir savo 
veiklą priderino prie esamų 
sąlygų, nors ir sumažėjo na
rių skaičius; kaip Jonas ir 
Anelė Gumbelevičiai išsikė
lė į Oregono valstiją, kiti 
dai- kitur: J. ir A. Kiemai
čiai į Tennessee — Mem- 
phis.

šį pavasarį skyriaus pir
mininkas dr. Paulius Švar
cas sukvietė metinį sky
riaus narių susirinkimą sa
vo gyvenvietėje, Mascou
tah, Illinois. Ko ne visi sky
riaus nariai atsilankė. Ga
lima sakyti 90 procentų. 
Jaukiuose p. Švarcų namuo
se susirinkimą pravedė pir
mininkas dr. Paulius Švar
cas ir supažindino su Są
jungos Tarybos užmuojais 
— įvykstančiu seimu Flori
doje ir kitais nutarimais. 
Be j a dr. Paulius Švarcas 
yra Sąjungos Tarybos na
rys. Sekretorius Vladas 
Tervydis perskaitė aiškiai 
aprašytą praeito skyriaus 
susirinkimo protokolą ii’ 
skyriaus iždininkas Jonas 
Luja supažindino su sky
riaus kasos padėtimi. Vis
kas rasta pilnoje tvarkoje 
ir pastebėtina, kad skyrius 
visada buvo ir yra pilnai 
piniginiai atsiskaitęs su vy
riausia valdyba, čia pat vi
si nariai sumokėjo nario 
mokestį už šiuos metus ir 
dar pridėjo po savo auką į

East St. Louis ALT S-gos skyriaus dalis narių susitikę pirm. dr. P. Švarco rezidencijoje. 
Pirmoje eilėje iš kairės: dr. P. Švarcas, VI. Tervydis, J. Suja. Stovi: K. Kikutis, M. Kikutienė, 
A. Švarcienė, Br. Tiškus, V. Tervydienė, A. Lujienė ir A. Tiškuvienė. Nuotraukoje trūksta M. 
Vaitkuvienės.

skyriaus kasą. Sekė naujos 
skyriaus valdybos rinkimai. 
Pirmininku buvo perrink
tas dr. Paulius Švarcas, se
kretoriumi Vladas Tervy
dis ir iždininku Jonas Luja. 
Skyrius nutarė Seimo išlai
doms sumažinti skirti $50 
ir taip pat paremti Dirvą 
irgi $50, ko skyrius niekad 
nepamiršta.

Susirinkimo metu sky
riaus p. Švarcų duktė Aud
rė papasakojo savo įspū
džius iš savo apsilankymo 
Lietuvoje, kurios jinai nie
kada nebuvo mačiusi; gimė 
ir augo Amerikoje. Savo 
įspūdžius pailiustravo gau
siomis nuotraukomis — 
gražiai sudėtomis į albu
mą. Po susirinkimo, namų 
šeimininkė p. Aldona Švar
cienė pakvietė prie vaišių 
stalo, papildyto kitų sky
riaus ponių, kur tereikėjo: 
”... tik valgyk ir užgerk, 
kas patiko ...” Į Sąjungos 
Seimą vyks p. Švarcai ir dar 
kas nors iš skyriaus narių. 
Tad Metro East — St. Louis 
apylinkių skyrius netoli 
garsiosios ARKOS prie Mis
sissippi upės į taip vadina
mus "laukinius vakarus” 
siunčia visiems Sąjungos 
nariams linkėjimus.

(bt)

WANTED 
EXPERIENCED

QC INSPECTORS
Paid holidays and vacation. Hospi- 
talization and life insurance available. 
Apply 8 a. m. — 5 p. m. weekdays 
or call:

(617) 858-3853
For interview.

DELTA TECHNOLOGIES
INC.

1130 EAST ST. 
TEWKSBURY, MASS. 01876 

(16-19)

OPPORTUNITY FOR REGISTERED 
D1ETITIAN ADA PREFERRED for 65 
bed general acute care HospitaI 
(JCAH Accredited). Seeking an in- 
dividual to provide therapeutic nutri- 
tion counseLing with an emphasis in 
Wellnešs ’ ac’ivities, both public and 
HospitaI based. Salary commensurate 
with esperience & ability. Liberal 
personnel policies. Apply call or send 
resume to: Director of Personnel

GILES MEMOR1AL HOSP1TAL 
235 South Buchanan St. 
Pearisburgh, VA 24134 

703-921-6036
(12-18)

VYTAUTAS SKUODIS EUROPOJE

Paryžiuje, Lietuvių Ka
talikų Misijos patalpose ba
landžio 10 d. įvyko V. Skuo
džio susitikimas su Pary
žiaus lietuviais. Garbųjį 
svečią pasveikino Misijos 
direktorius prel. J. Petro
šius. Savo pranešime V. 
Skuodis apibūdino savo gy
venimo kelią, kalbėjo apie 
politinių kalinių buitį ir iš
gyvenimus. Po su dideliu 
dėmesiu išklausyto prane
šimo sekė daug klausimų.

Balandžio 11 d, su V. 
Skuodžiu kalbėjosi Notre 
Dame radijo reporteriai. 
Buvo paliesti religiniai 
klausimai okupuotoje Lie
tuvoje ir sovietiniuose la
geriuose.

Vėliau, 11 vai. ryto, Vys
kupijos Namuose Paryžiu
je įvyko spaudos konferen
cija, kurioje V. Suodis kal
bėjo tema "Reali politinių 
ir religinių teisių padėtis 
Lietuvoje ’perestroikos* lai
kais.” Į prancūzų kalbą ver
tė Prancūzijos LB Krašto 
valdybos pirmininkas R. 
Bačkis. Į konferenciją gau
siai atsilankė prancūzų ir 
kitų tautų spaudos atsto
vai.

Tą pačią dieną su Skuo
džiu atskirai kalbėjosi 
Prancūzijos spaudos agen
tūros "Agence France Pres- 
se” ir radijo Solidarnošč at
stovai. Vertimus išsamiuo
se radijo pokalbiuose atliko 
R. Bačkis.

Balandžio 12-14 d. d. prof. 
Skuodis lankėsi Europos 
Parlamente Strasburge, kur 
turėjo progą susitikti su 
daugeliu parlamentarų iš 
Europos Bendru o m e n ė s 
kraštų. Ilgesnius informa
cinius pokalbius turėjo eu 
dr. Otto von Habsburgu, 
kuris Skuodį pakvietė lie
pos 7 d. liudyti Europos 
Parlamento "Vidurio ir Ry
tų Europos tarpfrakcinės 

grupės” susirinkime.
Lankydamasis Europos 

Parlamente, dr. Vytautas 
Skuodis, kaip Lietuvos Hel
sinkio Grupės ir Lietuvos 
Tikinčiųjų Teisių Gynimo 
Komiteto narys, raštu iš
reiškė Europos Parlamento 
ir Europos Tarybos Parla
mentarinės Asamblėjos na
riams padėką už tai, kad 
abu svarbūs Europos tarp
tautiniai centrai neužmiršta 
sovietų aneksuotų Pabalti- 
jokraštų ir savo 1987 me
tais priimtomis rezoliucijo
mis pasmerkė vis dar tebe
sitęsiančia sovietų okupaci
ją. (E)

SECURITY
OFFICERS

GLEASON SECURITY COMPANY is 
now looking for dependable and reli- 
able people for various positions 
such as:

ROVERS 
SECURITY OFFICERS 
ROAD SUPERV1SORS

Mušt have a car, phone and clean 
police record. Call for an appoint- 
ment 203-877-6114. (16-20)

TOOL & DIE

NOW HIRING!
DIE MAKERS

(Die Cast)
Due to a steady increase in business 
our die making Technicai Center has 
immediate openings on all three shifts 
for experienced Die Cast Die Makers. 
Our new facility located in Solon, 
Ohio is second to none in top-knotch 
equipment and comfortable surrouhd- 
ings.
We offer excellent wages and bene
fits and the opportunity to grow with 
a well established company over 30 
years in the Cleveland area.
lf you think you might be interested, 
give us a call or sėnd us a note and 
we’ll get back to you with more 
information.

ITT LESTER 1NDUSTRIES 
25661 Cannon Road 

Bedford Hts., OH. 44146 
Personnel Manager 

216-232-4500
Call Monday-Friday 
8:30 AM — 5:00 PM

(12-16)

FORGE
Cleveland Based Manufacturer seek
ing experienced HAMMERMAN / 
FORGE Helper for Steam Drop Ham- 
mes operation.
Send resume with work history to:

P. O. BOX 04120
Cleveland, Ohio 44104-0120

(15-17)
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'Perestroikos’ ABC •••
(Atkelta iš 1 psl.)

Kaip matome, atrodo, 
kad perestroika yra ūkinė re
forma. Tačiau ūkinei refor
mai reikalingi ir politiniai 
pertvarkymai. Kartu negali
ma užmiršti, kad tie pertvar
kymai negali eiti labai toli, 
nes partija bei jos centrinis 
valdymo būdas lieka ir to
liau. Gorbačiovo rankos 
yra surištos.

Iš viso kas iki šiol buvo 
parašyta ir pasakyta apie pe- 
restroiką, gali įžiūrėti tris jos 
fazes:

I. PASIRUOŠIMAS / 
1985-87 metai. Darbo dis
ciplinos pagerinimas, girtavi
mo sumažinimas. Pašalini
mas nekompetetingų parei
gūnų. Gaminių kontrolės su
griežtinimas. Daugiau teisių 
mažom privatinėm, tačiau ne 
atskirų asmenų, bet koope- 
ratyvinėm arba bent 'šeimų' 
įmonėm. Daugiau lėšų sky
rimas moderniom mašinom. 
Spaudos laisvės padidinimas.

II. PERĖJIMAS / 1988 
-90 m.m. Visos įmonės gau
na daugiau nepriklausomy
bės bei galimybių pačios 
tvarkytis ir save finansuoti. 
Biurokratijos sumažinimas, 
kainų reforma, subsidijų 
maistui panaikinimas. (Da
bar Sovietijoje valstybė pri
moka 103 bilijonus rublių pa 
grindinėm maisto kainom iš
laikyti masėm prieinamame 

3001 W. 59th Str.
Lietuviai esame visi — Chicago, m. 60629
Lietuvių Fonde ar esi? Tel 312 (471-3900)

LIETUVIU lONBAS /^inHOANlAN fOUM

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 
— aukotojas, įm. — įmokėjo, atsv. — atstovauja, asm. — asmuo, 
suma po pavardės — įnašų iš viso.

1988 m. sausio mėn.
1 x $10 Musteikis Antanas atm., $210.
1 x $20 Jankauskas Kazys atm. įn., $175.
7 x $25 Jonikas dr. Petras ir Ona, $380; Kubilius Bronius atm. 

įn.: Buivys Justas, $25; Morrow Rev. Dennis W., $25; Raila Ner
inga, $225; Vacbergas Petras atm. įn.: Gepneris Jurgis; Venclova 
Tomas, $265; Žitkus Marcelinas atm. įn.: Urbonas Vincas, $225.

2 x $50 Penikas Domas atm. įn.: Penikas Teodora, $500; 
Petrauskas Steponas atm. įn.: Petrauskienė Marija, $275.

11 x $100 Batonas kun. Alfonsas, $200; Bilėnas Jonas ir Dana, 
$500; Budelskis Zigmas atm. 1-mų mirties metinių proga: 
Budelskienė Eugenija, $300; Daugėla Kazys ir Stasė, $400; 
Gepneris Jurgis ir Emilija (mirus), $900; Katarskis kun. Vaclovas, 
$1 ,500; LB Great Neck Apylinke, $400; Lukas Jonas ir Regina 
(mirus), $885; Poderienė Ada, $100; Vaitkus Andrius ir Marija, 
$1,600; Valaiitis Aušrinė, $350.

lx$127 Bernotąvičienė Irena Regina atm. įn.: Bernotavičius 
Petras, $352.

2x$200 Druseikis Algimar/.as, $1,000; Gedmintas Juozas ir 
Leonia, $300.

1 x $295 Strazdienė Konstar < i ja atm.: įn. Baltutis Vyt. ir Ona 
$30, Savaitis Jurgis ir Laima $io ir 20 kt. asm, $595.

1 x $1,000 Šaulienė Otilia Regina, $1,000.
Iš viso $3,227,00.

1988 m. vasario mėn.

1 x $10 Gesius Albinas, $10.
1 x $20 Andriukonis Vytautės, $20.
2 x $25 Gineitis Henrikas ir Marija, $100; Kriščiukaitis Jonas 

atm. įn.: Kriščiukaitienė Marija, $725.
1 x $49 Kyras Dr. Irena atm.: Kyras Rūta.
2 x $50 Jasas Adomas ir Zuzana, $254; Skuodas Justin, $350.
1 x $66,67 Šimkus maj. Kazimieras atm. įn.: Šimkus Morkus 

Australijos liet, vardu, $200.

lygyje).
III. NAUJA PRADŽIA 

- 1991 m. ir vėlesniais me
tais. Visas ūkis jau tvarkosi 
naujais pagrindais, smarkiai 
auga bei vystosi.

Pirmoje fazėje daug dė
mesio buvo kreipiama žmo
gui, norint jį priversti galvoti 
po 70 metų tik įsakymų klau 
symo. Moderni technologija 
reikalauja galvojančio ir kar
tu drausmingo žmogaus. 
Londoniškis The Economist 
rašo:

Bendra kultūra irgi turi 
įtakos. Sovietijoje žmonių 
pažiūra į darbą skiriasi. Esti
ja turbūt yra turtingiausia res
publika. Už tat joje išbando
ma tai, kas norima įvesti vi
soje Sovietijoje. Šiais me
tais, pavyzdžiui, ten įmonėm 
leidžiama pačiom apsirūpinti 
žaliavom ir laisvai parduoti 
savo gaminius, kas kitose 
respublikose dar nepradeda
ma. Estai, suomių giminės, 
didžiuojasi savo skirtingumu 
nuo kitų sovietų piliečių. 
Taxi šoferiai keleiviams iš 
užsienių pirštais parodo na
mus, kur gyvena estai ir kur 
rusai. Jiems Gorbačiovo re
formos per lėtos. Pagal ofi
cialią statistiką Estijos gy
ventojai uždirba 12% dau
giau negu Sovietijos paval

dinių vidurkis. Pačios Rusi
jos - apie 6%, Latvijos - 2% 
daugiau kaip vidurkis, o Lie

tuvos truputį mažiau (apie 
1%) negu vidurkis. Mažiau
siai uždirbama - beveik 17% 
žemiau visos sąjungos vidur- 
kio - Azerbaidžiane, Tadsi- 
kistane, Uzbekestane.

Žinia, oficialia statistika 
negali patikėti. Pvz. Armėni
jos gyventojai uždirba beveik 
6% mažiau už vidurkį, tačiau 
jie didelę savo energijos dalį 
skiria 'juodai rinkai'. (Čia nu 
rodytos algos neliečia žemės 
ūkio darbininkų atlyginimo.)

Žinia, daugiausiai nu
lems pačių rusų būdas. Go- 
golį skaitę žino, kad jų nepas
lankumas ne šiandien prasi
dėjo. Darbo,gyvenamų pa
talpų, švietimo ir sveikatos 
aprūpinimas vidutinį sovietą 
jau patenkina, nepaisant visų 
jam tiekiamų reikalingiausių 
pragyvenimo priemonių že
mo lygio.

Vidutinio sovieto akys 
perestroikos pasisekimas ar 
nepasisekimas priklausys 
nuo to, ar trumpės eilės prie 
krautuvių, ir ar padidės jose 
prekių pasirinkimas. Kaip 
bandoma tai pasiekti, bus ki
tame numeryje.

OPPORTUNITY FOR EKPERIENCED
TOOL SETTER FOR PROGRESSIVE TOOLING

DAYWORK. STEADY WORK. EXCELLENT BENEFITS INCLUD1NG. 
MAJOR MEDICAL, DENTAL, LIFE 1NSURANCE, PROFIT SHARING 
& CREDIT UNION.

SIEMON DINAMIC MFG. CO
60 ECHO LAKE ROAD

WATERTOWN, CT. 06795

203-274-2523
(17-20

1 x $7P Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: įm. Jonas 
Jakubauskas, $5,100.

7 x $100 Jankūnas Mykolas, Ieva ir vaikai Jankūnas 
Kazimieras, $200; Lapatinskas Vytautas ir Alice, $300; 
Panevėžiečių klubas, $1,525; Strazdienė Konstancija r?m.: Glaser 
John ir Vida, $695; Sužiedėlis prof. Vytautas, $200; Vaitkus An
drius ir Ma-ija, $1,700; Varnelis Apolinaras ir Jadvyga (mirus), 
$3,700.

1 x $150 Gulbinskienė Ilmara atm.: Lauber Harold i?. Antonette 
$50, Mulokienė Jadvyga $30, Činga Jonas $25, Raulirait ienė dr. 
V. B. $25 ir 2 kt. asm., $690.

1 x $190 Kubilius Bronius atm. įn.: LB Auksinio Kranto 
apylinkė $25, Scullin Joseph ir Helen $25 ir 10 kt. asm., $215.

4 x $200 Aukštuolis Rapolas Mantas atm. įn.: Akštuolis Mrs. 
H. R., $3,167.38; Miecevičienė Lidija atm. įn.: Ječius Kęstutis ir 
Dalia, $200 Šaulys prel. Kazimieras atm. įn.: Šaulys Antanas, 
$1,637.10; Steponaitis Juozas, ,$900.

1 x $331 Vainauskas Jonas atm.: Vainauskienė G. $100, LB 
Auksinio Kranto Apylinkė $25, Liutėrmozienė Ona $25 ir 13 kt. 
asm., $430.

1 x $600 Girvilo Kleopo A. Fondas: Girvilas Kleopas, $6,000.
3 x $1,000 X, $2,000; Kudirka Albin, $4,000; Ruokis kun. Jonas 

Testamt. .tini; Palikimas, $1,600.
1 x $l,i!35 Izbickas inž. Vytautas atm.: ALTautinės Sąjungos 

Bostono S; ./r,48 $200, Kačinskas Leonas ir Elena $100, Ivaška R. 
ir D. $50, Jenska A. $50, Jenuska A. $50, LB Bostone apylinkė 
$50, Raston s E. ir V. $50, Rudžiūnas L. ir A. $50, Vaitkus V. ir 
O. $50, Žiaugra Vyt. $50, Mickevičius dr. B. ir G. $30, Mickūnas 
C. ir I. $30, Petronis A. ir A. $30, Bačanskas K. ir B. $25, Čepas 
V. ir G. $25, Čereška A. ir J. $25, Cibas S. ir E. $25, Dačys J. ir 
A. $25, Gimbutas J. $25, Goštautas S. ir M. $25, Leščinskaitė V. 
$25, Leščinskienė J. $25, Santvaras S. ir E. $25, Šatas S. ir D. $25, 
Subatis G. ir L. $25, Sužiedėlis V. ir E. $25, Veitaitė R. $25 ir 33 
kt. asm., $1,835.

1 x $5,000 Valienė Marija atm.: Valys Vaclovas, $6,000.
Iš viso 012,775.67.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1988.11.^9 pasiekė 
3„918,561 dol. Gautomis palūkanomis parmė meną, lietuvišką 
švietimą, kultūrą ir jaunimą 2,047,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso 
palikimais gauta 984,467 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXE vlPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL.”

Visi renkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas.

KONGRESMANAI PRAŠO LAISVĖS 
GRAŽULIUI

Penkiasdešimt vienas 
kongresmenas laišku krei
pėsi j TSRS karinį proku
rorą su prašymu, kad jis 
peržiūrėtų Petro Gražulio 
bylą ir pasistengtų kiek ga
lint greičiau išrūpinti jam 
laisvę.

Balandžio 13 d. laiške 
Boris Popovui, kongresme
nai sako, kad nors oficialiai 
skelbiama, jog Gražulis nu
teistas dėl atsisakymo at
likti mokamuosius karinius 
pratimus, tačiau jų many
mu jis iš tikrųjų buvo nu
baustas už jo religines bei 
politines pažiūras.

Toliau, laiškas atpasako
ja Gražulio bylą. Jam buvo 
įsakyta prisistatyti į Kap
suko (Marijampolės) kari
nį komisariatą 1987 m. lap
kričio 18 d., tą pačią dieną 
kai latviai rinkosi Rygoje 
taikingai paminėti jų ne
priklausom y b ė s sukaktį. 
Gražulis atsisakė paklusti 
komis ariatui, pareikšda

mas, kad jis negali tarnau
ti valdžiai kuri persekioja 
jo tikėjimą ir kurios ka
riuomenė nelegaliai okupuo
ja jo kraštą.

Kongresmenai taipogi pa
mini Gražulio primušimą 
teisme Kapsuke vasario 2 
d., jam bandžius publikai 
pranešti, kad jis pradedąs 
bado streiką. Be to, kaip 
laiške pažymėta, maždaug 
200 Gražulio rėmėjų stovin
čių lauke prie teismo salės 
buvo užpulti milicijos su 
šunimis.

Kongresmenai Popovui 
sako, kad Gražulio byla juos 
jaudina dėl trijų priežasčių. 
Pirma, smurto vartojimas 
prieš Gražulį ir jo rėmėjus 
kelia susirūpinimą, kad jam 
gali būti grėsmė ir lagery
je. Antra, jų žiniomis Gra
žulis nebuvo žmogus, kuris 
tik šiaip sau bandė išvengti 
karinės tarnybos. Jis jau 
buvo anksčiau tarnavęs ka
riuomenėje, atlikęs prievo
lę

Trečia, jo padėtis apgai
lėtinai panaši į kitų politi
nių disidentų, kurie už savo 
veiklą baudžiami pašauki
mu į karinius apmokymus 
arba, atsisakius tai paklus
ti, įkalinimu. Laiške iške
liami trijų latvių bei vieno 
esto atvejai. Latviai Mar- 
tins Bariss, Raimonds Bite- 
nieks ir Linards Graritinš 
buvo šaukiami į karinius 
apmokymus pernai, beruo
šiant taikingas demonstra
cijas Rygoje. Estas Heiki 
Ahonen gavo įsakymą at
vykti į pasitarimus su ka
riniais pareigūnais po to kai 
jis pernai gruodžio mėn. 
pasirodė prancūzų televizi
jos programoje apie žmo
gaus teises.

Kongresmenai baigia laiš
ką prašydami, kad Gražu
lis ne tik būtų išlaisvintas, 
bet taipogi, kad karinio ap
mokymo p i k tnaudojimas 
politinės represijos tiks
lams būtų ištirtas.

Laiške pagrindiniai au
toriai buvo kongresmenai 
John Miller (resp. iš Wa- 
shingtono) ir Edward Feig- 
han (dem. iš Ohio), kurie 
vadovauja Lietuvos katali
kų religinės laisvės grupei 
Atstovų rūmuose. Balan
džio 13 d. spaudos konfe
rencijoje kongr. Miller pa
minėjo Gražulio teismą 
kaip įrodymą, kad žmogaus 
teisių gynėjų padėtis nėra 
žymiai pasikeitusi skelbia
mo atvirumo politikos pe
riode Sovietų Sąjungoje. 
Spaudos konferencija buvo 
sušaukta Washingtone ap
tarti netolerantiškumą re
ligijai įvairiose pasaulio ša
lyse.

Informaciją apie Gražulį 
kongresmenams įteikė Lie
tuvių Informacijos Centro 
skyrius Washingtone.

(LIC)
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Nuomones ir pastabosGrušo kiaulės Vaškelio katedroje
Jonas Šoliūnas

Pasirodo, kad gaisro, me
tu dažnai daugiau žmonių 
žūva ne nuo pačios ugnies, 
bet užtrokšta nuo dūmų. 
Dūmai dažnai pasiekia net 
ir tuos, kuriuos nuo tiesio
ginės liepsnos skiria sun
kios durys.

Vos minutėlei sustojus ir 
pamąsčius apie mūsų išei
vijos kūrybini gyvenimą, 
pastebėsime, kad tam tikri 
„dūmai” stengiasi išeivijos 
kūrybą lėtai, bet sistema- 
tingai užtroškinti; mūsų 
pačių (ir neretai „svečių iš 
Lietuvos”) dūmais.

Kažkoks polit-literatūra- 
logas Vyt. Kazakevičius 
Vilniuje nuolatos plasnuo- 
ja rankomis ir džiūgauja, 
kad lietuviškosios išeivijos 
ateitis yra liūdna, nes išei
vija yra tik nudžiūvusi Lie
tuvos medžio šaka.

Kazakevičiaus džiaugs
mas yra pagristas. Jis tai 
žino.

Gaila, kad to džiaugsmo 
priežasčių, lyg tų dūmų, 
dažnai neužuodžia mūsų iš
eivijos kūrybinės dirvos 
puoselėtojai.

Įvairiausi Kazakevičiai ir 
kitokie „brangūs sveteliai 
iš Lietuvos” pučia mums 
dūmus (Leninas kitados tai 
pavadino „virvės pardavi
mu”).

šioje varganoj žemėj Blo
gio atstovai (vadinkim juos 
komunistais, totalistais ar 
ateistiniais nihilistais — 
košės nepagadinsime) nori 
pavergti ar nupirkti ne mū
sų kūnus, bet sąžines, nes 
sąžinės yra daugiau vertin 
gos. Jos nesupūva, jos ne
virsta dulkėmis. Užtat jas 
Blogis su visu Įniršimu ir 
puola.

Gaila, kad mes užmiršta
me jau senokai parašytą 
rašytojo George Orvvell ro
maną ”1984”.

Prisiminkime bent keletą 
pagrindinių minčių, kurios 
yra tarytum perspėjimas ir 
mūsų išeivijos kultūrinin-

-j.

Savo romane (visos cita
tos yra paimtos iš Ant. Ma
ceinos „Niekšybės paslap
tis”, p. 180-J83) autorius 
nupasakoja, kaip Winston 
Smith buvo suimtas „min
čių policijos” ir ten „per 

. keletą mėnesių buvo ne tik 
sulaužytas, bet sykiu ir per
kurtas” (m. pbr.).

Nebūkime naivūs, šian
dien mūsų išeiviją, o ypa
tingai jaunimą, nori "per
kurti” ne tik mūsų krašto 
pavergėjai, bet ir Įvairiau
sio plauko nihilistai. Štai 
kodėl ir Grušo kiaulės atsi
rado Vaškelio katedroje.

Onvell’io veikėjui Smith 
buvo aiškiai pasakyta: 
„Partija t sirūpina virši- 
niais veiksmais; mums yra 
svarbios mintys. Mes savo 

priešus ne tik sunaikiname; 
mes padarome iš jų kitus 
žmones” (p. 181).

Ir šiandien, tarytum tie 
dūmai, į mūsų išeiviją 
skverbiasi tie totalizmo 
nuodai, prisidengę persi
tvarkymo, bendravimo mei- 
likavimusi.

Minčių policijos atsto
vams yra svarbu „mūsų 
mintys”. Policija perspėja: 
„Nė vienas, sykį nuklydęs 
nuo tikrojo kelio, nėra pa
sigailimas ... Mes jus su
traiškysime ligi tokio taš
ko, iš kurio nebėra kelio at
gal” (p. 18.

Nėra abejonės, kad šian
dien mūsų minčių saugoto
jai savo veiklos metodus 
keičia. Jie nereikalauja, kad 
mes nekovotume prieš „Di
dįjį Brolį”. Jie nori dau
giau. Tai mums nurodo 
minčių perkūnijas orwelli- 
nis O’Brien: ”Tad yra atė
jęs laikas žengti paskutinį 
žingsnį. Jūs turite išmokti 
Didįjį Brolį mylėti. Nepa
kanka jo tik klausyti. Jūs 
turite jį mylėti.” (p. 182).

Didysis Brolis verčia, kad 
mūsų išeivija pamiltų visa 
tai kas yra lietuviška ir yra 
išgabenama iš sovietinės 
Lietuvos mūsų kultūrinin
kų papenėjimui.

Tapus sotiems, pradėsi
me "juos” mylėti; ne tik 
tuos visus „brangius svete
lius”, bet ir visokiausius 
Kazakevičius.

Ir tada mes jausimės — 
ir būsime — kaip tas Or- 
vellio Smith’as: „Bet jam 
buvo gera. Jam buvo gera, 
nes kova buvo baigta. Jis 
nugalėjo pats save. Jis my
lėjo Didįjį Brolį” (p. 183).

Filosofas Maceina pasi
daro tokią išvadą: „Tai an- 
tikristinės pergalės vaizdas. 
Tai vaizdas sulaužyto žmo
gaus, kuris yra iščiulptas, 
išniekintas, sutryptas; ku
ris gyvena nebe savą asme
ninį, bet antikristo miniai 
uždėtą ir jai Įspaustą gy
venimą. Jis myli šį Kris
taus priešą. Jis yra perga
lėjęs pats save.” (p. 183).

Idant kas nors nepradė
tų ir man priekaištauti, kad 
ir aš esu „pergalėjęs pats 
save”, kad ir aš „myliu 
Kristaus priešą”, aš noriu 
nurodyti konkrečiais pavyz
džiais, kad aš nenoriu tap
ti „sulaužytu ir iščiulptu 
žmogumis. Aš noriu kovo
ti. Aš noriu ir kitus per
spėti.

Neseniai rašiau, kad Chi
cagoje lankėsi sovietinės 
Lietuvos literatūra 1 o g a s 
Alb. Zalatorius. Teigiau, 
kad jis savo paskaitomis 
mums pūtė dūmus apie kū
rybos tikslus ir priemones. 
Nusiskundžiau, kad dauge
lis mūsų visiškai nepaste
bime, kaip Įvairiausi mūsų 

"sveteliai” atlieka orwelli- 
nės minčių policijos roles.

Problema ir pavojus ne
būtų tokie pikti, jei visa tai 
tebūtų tik praeinamas, už
sibaigęs epizodas. Tačiau 
taip nėra.

Manding, vieną kartą 
Grušo kiaulėms patekus į 
Vaškelio katedrą bus ne
lengva jas iš ten iškrašty- 
ti (greit jos ir „ant alto
riaus” pradės lipti).

štai problema: Albertas 
Zalatorius nėra vienintelis, 
kuris sąmoningai užkerta 
kelią puoselėti kūrėjams 
universales idėjas sovieti
nės Lietuvos literatūroje. 
Pasiskaičius ir kitų kritikų 
lietuviškosios kūrybos ana
lizes, pamtysime, kad dau
guma kritikų eina tuo pa
čiu keliu.

Dauguma sovietinės Lie
tuvos kūrybos kritikų ir 
įvertintojų. šiandien atlie
ka minčių policijos parei
gas. Tai galėjome Įsitikinti, 
paklausius Zalatoriaus iš
vedžiojimų, n a g r i nė j ant 
Grušo kiaules „Nuogi atro
do negražiai” novelėje, bei 
Berankio likimą R. Garelio 
novelėje „Berankis”.

Zalatorius ir kiti „svete
liai” nesitenkina vien tik 
Lietuvos kūrėjų „sulaužy
mu”, paverčiant juos tik 
realistinio m a t e r ializmo 
puodų žiedėjais.

Zalatoriaus ir kitų „sve
telių” tikslas yra aiškus: 
eksportuoti „minčių polici
ninkus” laisvan pasaulin, 
štai kodėl ir Zalatoriaus 
Grušo kiaulių eksportas į 
Vaškelio katedrą yra toks 
pavojingas. Mūsų sveteliai 
nenori prekių, nenori mū
sų kūnų. Jie nori mūsų są
žinių.

Problema: akyliau pase
kus, pamatysime, kad min
čių pavergimo dūmai labai 
nuosekliai smilksta tiek 
„Akiračių”, tiek „Metme
nų” žurnaluose (žiūr. „Aki
račiuose” Živilės Bilaišytės 
straipsnį apie Vidmantės 
Jasukaitvtės kūrybą, š. m. 
kovo nr., p. 6-8).

Nenusiminkime. Atrodo, 
kad „minčių policijos” eilės 
auga. Jei sovietinėje Lietu
voje Zalatoriai ir Kubiliai 
(Kazakevičių priežiūroje, 
žinoma) nuosekliai nurodo 
kaip rašytojai turi nenu
krypti nuo realistinio ma
terializmo sukirpimų, tai iš
eivijoje mūsų žinomesnieji 
literatūralogai (daugumoje 
Santaros - šviesos auginti
niai: V. Kavolis, R. Šilba
joris, V. Kelertienė, A. 
Staknienė, Br. Vaškelis, ž. 
Bilaišytė) daugumą savo 
lietuviškosios kūrybos na
grinėjimų ir įvertinimų per
leidžia per struktūralizmo 
metodikos rėmus.

Atrodytų, kad sovietinės 

Lietuvos ir išeivinės „min
čių policijos” metodikos ne
turi nieko bendro. Ne. Va, 
čia ir yra visa mūsų nelai
mė. Tai dūmai, kurie pra
deda griaužti akis (dar ne 
mūsų sąžines) ir kurie pa
mažu uždusins mūsų apsa
manojusias sąmones.

Realistinio materializmo 
ir struktūralizmo kūrybi
nės analizės metodikos yra 
visiškai priešingos, tačiau 
tikslas yra tas pats: neleis
ti kūrėjui pakilti virš me
džiaginio pasaulio — žemė 
ir žmogus yra galutinis 
tikslas pats savyje.

Kodėl Grušo kiaulės yra 
pavojingos Vaškelio kated
rai ? Todėl, kad panašių 
kiaulių dėka (metaforiškai 
išsireiškus) Vaškelio kate
dra taps paprasta realisti
nio materializmo kiaulide.

Turime prisiminti, kad 
šiuo metu Katedroje nėra 
toleruojamas joks kitas 
kaip tik struktūralizmo me
todikos dėstymo ir analiza
vimo būdas. To pasėkoje lė
tai, bet nuosekliai truktū- 
ralizmo dogmatikos puose
lėtojas atsieks savo tikslą 
(studentai yra indoktrinuo- 
jami, kad kūrinio forma 
yra pati savyje kūrybos 
tikslas: tai nudėvėta „me
nas menui’’ pažiūra, kuria 
ir remiasi struktūralizmo 
analizė).

Ironiška, bet ir tragiška, 
kad laisve besinaudoją iš
eivijos kultūrininkai neuž
uodžia dūmų kvapo ir daž
nai yra užliūliuojami per
sitvarkymo skleidėjų. Grau
du, kad mes nematome, 
kaip mūsų aukomis pasta
tytoje Katedroje pradeda 
š e i mininkauti neprašytos 
Grušo kiaulės.

Anais gerais laikais pats 
Kristus išvarė pirklius iš 
Šventyklos. Kas gi susipras 
ir panorės išvyti Grušo 
kiaules iš mūsų Katedros?

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ.

Harrls Graphlcs, a world lead- 
er In the manufacture of hlgh 
speed printlng presses and 
eaulpment, Is seeklng candl
dates for ourmachlnlngplantln 
Fort Worth, Texas.

CNC 
OD 

GRINDERS
We seek candldates wlth 2-3 
yearsexperlencesettlngupand 
operatlng OD grlndlng eaulp- 
mentandl yearusIngCNCcon- 
trols. Some posltlons reaulre 
programmlng and operatlng 
wo machlnes slmultaneously. 
Familiarity wlth Fortūna or 
Landls equlpment deslrable.

MACHINING 
CENTER 

OPERATORS
Candldates mušt possess 1 year 
experlence mllllng, drllllng, 
tapplng and borlng on con venfl- 
onal equlpment, as well as 1 
year experlence settlng up and 
operatlng vertlcalor horizontai 
CNC Machlnlng Centers. Fa- 
mlllarlty wlth Clnclnnatl and 
FANUC controls deslrable.

For Immedfate conslderatlon, 
apply at 501 S. Diek PrlceRoad, 
Kennedale, TX or send 
resumes to:

HARRISGRAPHICS 
P.O. Box 15350 

Ft. VVorth, TX 76119 
Eoual Opportunlty Employer

AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDINĖS 

CHICAGOJE

XXXVIII-sias Š. A. Lie
tuvių sporto žaidynes, ŠAL
PAS S-gos centro valdybos 
pavedimu, vykdo Chicagos 
ASK Lituanica ir Chicagos 
LSK Neris, talkininkaujant 
Chicagos LLRK Gintarui, 
1988 m. gegužės 14-15 d. d., 
Chicagoje. Šios žaidynės 
skiriamos paminėti 50 m. 
sukakčiai nuo I-sios Tauti
nės Olimpijados, įvykusios 
1938 m. Kaune.

žaidynių organizacinį ko
mitetą sudaro: Romas Puo
džiūnas ir Rimantas Dirvo
ms — ko-pirmininkai, Al
gimantas Tamošiūnas — 
sekretorius, Renata žilio- 
nienė — vicepirmininkė, 
Valentinas Genčius — iždi
ninkas, Edas Modestas — 
krepšinio vadovas, Zigmas 
žiupsnys — tinklinio, Al
bertas Tuskenis — ledo ri
tulio, Nancy Shotas — kėg- 
Iiavimo, Raimundas Barta- 
šius — raketbolo ir Pranas 
Šalkauskas — šachmatų.

• Pianistės Aldonos Ke- 
palait-ės koncertas įvyko š. 
m. balandžio 16 dieną New 
Yorke Carnegie Hali salėje. 
Klausytojų susirinko apie 
pusantro šimto nežiūrint, 
kad kitoje New Yorko pu
sėje vyko ir kitas lietuvių 
p a r e ngimas. Daugiausia 
Kepalaitės koncerte buvo 
lietuvių.

Pirmoje programos daly
je pianistė puikiai atliko 
Mendelssohno ir Schuberto 
kūrinius. Po pertraukos su
pažindino klausytojus su 
muziku Scriabin sonata ir 
ilgiau leido pasigėrėti su 
muziku Liszt legenda No. 1 
bei kitais klausytojų mėgia
miausiais jo kūriniais ir 
koncerto pabaigoje palinks
mino su Venecijos linksma 
muzika Tarantella.

Koncertui pasibaigus pia
nistei buvo įteikta gėlių 
puokštės ir artimųjų drau
gų surengtas pagerbimas.

OWNER OPERATORS -- Flat bed 
equipment needed to run West to 
Chicago or run the syštem. Com- 
petitive rate. No hidden cost or 
deduetion. Competative percent 
paid. Insurance program availablc. 
For information call: In Ohio, I- 
800-548-5442, Out of Statė: I- 
800-553-5442. (16-253

KOMET FIXER
Immediate opening for: 

3rd SHIFT KOMET F1XER. 
Competitive wages, good vvorking 
conditions.

Apply Call or write to:
SINGER HOSIERY MILLS

710 Jacobs St.
Thomaaville, N. C. 27360 

919-475-2161 
EOE

(15-21)

KOMET KNITTER 
Immediate opening for 

2nd & 3rd SHIFT KOMET 
KN1TTERS

Piecc work. Good working conditions. 
Apply Call or write to: 

SINGĖR HOSIERY MILLS
710 Jacobs St. 

Thomasviile, N. C. 27360 
919-475-2161

EOE
(15-21)

CRITICAL CARE R. N.
3 - H & 11-7 Mon.-Fr.

Regular part time & full time po- 
sitions available for RN’s who want 
to work Mon. thru Fri. with week 
ends off. Competitive salary & paid 
benefits package.
Apply call or write to Milt Ezzard, 
Human Resources Dept.
MARIETTA MEMORIAL HOSPITAL 

401 Matthews St.
Marietta, Ohio 45750 

614-374-1632
(16-18)
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Gražaus gyvenimo vaizdas
Vladas Vijeikis

Aną vakarą Chicagoje 
garsioje Andrijausko užei
goje, susitikau dar gerai 
atrodantį žmogelį. Tas žmo
gelis man sako:

— Tamsta rodosi iš tų, 
kur į laikraščius rašinėja?

— Nuodėmingas toje 
plotmėje. O jūs ar skaito
te?

—- Skaitau, ką darysi ne
skaitęs. Tik norėčiau vieną 
kitą lyg ir kritikos žodį iš
reikšti. Kodėl jūs vis ieško
te blogybių? Juokitės iš 
žmonių silpnybių. O kai 
kuriuos į dumblą sumaišo
te. Aš, sumokėjęs pinigus, 
noriu šviesių minčių. Tam
sios visą mano gyvenimą 
užgožė. Paėmęs į rankas 
lietuvišką laikraštį norė
čiau atsikvėpti nuo sunke
nybių, kurias man gyveni
mas kasdien nesigailėdamas 
rieškučiomis pila.

Aš labai susimąsčiau. Tas 
žmogus turi tiesos. Po pai- 
beliais, tikrai turi. Ypatin
ka!, kad jis už keletą išgė
rimų sumokėjo. Tad grįžęs 
namo, ėmiau galvoti apie 
šviesų gyvenimą. Ir štai ką 
aš parašiau.

Grįžo Jonas Pabalys na
mo. Automobilis priburzgė 
iki garažo. Garažas atsida
rė. Pabalys lengvai šokte
lėjo iš automobilio ir užda
rė duris. Durys užsidarė be 
priekaištų. Ant slenksčio jo 
laukė žmonelė, kuri išskė
tusi rankas apkabino, karš
tai prispaudė, pabučiavo ir 
švelniai paklausė:

— Na, kaip tavo dienelė? 
Tu mano burbuliuk?

Burbuliukas (tai tas pats 
Pabalys) plačiai nusišyp
sojo ir sako:

— Diena buvo gera. Aš 
esu pakeltas vicepreziden
tu. Alga dviguba. Nuo ry
tojaus gaunu tris mėnesius 
atostogų. Kur nori važiuo
ti? Viskas apmokėta.

— Tu to užsitarnavai, 
mano burbuliuk. Tokio vy
ro kaip tu turi pavydėti vi
sa gatvė. Neveltui aš ati
daviau tau savo jaunystę.

Čia pribėgo trys vaikai.- 
Visi gražiai sušukuoti. Dra
bužiuose nei vienos dėme
lės.

— Tėveliuk, aš išrinkta 
grožio karalaite savo kla
sėje, — pareiškė duktė.

— O aš išlaikiau egzami
nus lėktuvu skraidyti. Da

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —MI

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

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

Kainos Žemos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

bar aš tave, tėveli, į tarny
bą skraidinsiu, — sūnus 
gražiai nuvilko tėvo liet
paltį ir pakabino ten kur 
jam reikia kaboti. Tada jis 
meiliai paklausė:

— Ar galėčiau dar kuo 
nors patarnauti? O, užmir
šau. Tuojau atnešiu šliures. 
Mūsų šunelis Dingo šian
dien negaluoja, tad nega
lėjo to padaryti. Aš tuojau.

Pats mažiausias bamblys 
negalėjo pralenkti savo bro
lio, bet ir jis pasistengė. 
Atnešė laikraštį ir paklojo 
tėvui prieš nosį.

— O ko tu norėtum, bur
buliuk, vakarienei? Turiu 
cepelinų. O gal nori kuge
lio? Su grietine labai ska
nu. Ne, ne. Tu mėgsti žu
vį. štai lydeka, farširuota. 
O gal ešerių? Ajai, ką aš 
čia kalbu. Dabar stintų se
zonas. Tik pagautos ežere. 
Iškepsiu su visokiais prie
dais. Jeigu nepatiks, turiu 
steiką. Du inčai storio. Kaip 
nori? Mažai keptą, per vi
durį, ar labai iškeptą?

Pasigirdo telefono skam
butis.

— Halio, — labai oriai 
atsiliepė pabalys.

-— Ponas Pabaly, kaip 
gaila, kad nebuvote susirin
kime. Jūs vienbalsiai išrink
tas mūsų apygardos Ben
druomenės pirmininku. Svei
kinu.

Sveikintojas taip greit 
pakabino telefoną, kad Pa
balys nespėjo paklalsti, ku
rios Bendruomenės.

Suskambėjus durų skam
bučiui pasirodė laiškane
šys.

Atsiprašau, kad taip vė
lai, bet dabar mūsų naujas 
potvarkis: gavai laišką tai 
ir nešk tuojau pat.

Pabalys atplėšė voką. 
Laiškas pasirodo beesąs iš 
Internal Revenue Service. 
Labai atsiprašo, kad pada
rė klaidą. Jaučiasi labai nu
sikaltę ir todėl siunčia če
kį $10,000.00 sumoje ir 
prašo nesupykti. Niekas 
nėra klaidingas šiame pa
saulyje. Net ir IRS.

Pabalys užsuko televizi
ją. Pasirodė senai pažįsta
mas Gorbačiovo veidas. Čia 
paslaugūs televizijos ko
mentatoriai išvertė jo žo
džius į anglišką kalbą, ku
rią Pabalys šiek tiek žino
jo. O Gorbačiovas sakė:

— Iš Afganistano jau be
veik išeita. Dabar eilė Pa
baltijo valstybėms. Kadan
gi nenori įžeisti lietuvių 
taip greit pasitraukdami, 
tai dar gali užtrukti porą 
mėnesių. Supraskite patys, 
juk reikia susipakuoti. Ma
no žmonai reikia daug lai
ko, kol ji į Paryžių išsiren
gia, o dabar norite, kad mes 
taip greit išs i krausty tu
mėm. Susimildami, duokite 
bent porą mėnesių.

Pabalys, tiek ilgai lau
kęs, nutarė, kad galima dar 
porą mėnesių pakentėti. 
Pagaliau, jis irgi vedęs, tad 
žino, kiek užtrunka žmo
nų pasirengimai.

Nespėjo Pabalys porą 
žingsnių pasitraukti, ir vėl 
telefono skambutis.

— Ar jūs mister Paba
lys? čia kalba iš Fordo 
kompanijos. Prisimenate, 
prieš dvyliką metų jūs la
bai mus pradžiuginote pirk
dami mūsų automobilį. Gai
la. jis pasirodė turįs daug 
bėdų. Mes siunčiame jums 
naują, ne tik gerai atrodan
tį. bet be jokiu kliūčių au
tomobilį. žvilgterėkite per 
langą. Aš manau, kad jis 
jau jūsų kieme.

Pabalys žvilgterėjo per 
langą ir pamatė naujutėlį 
automobilį. Neišgirdo burz
gimo. Geri automobiliai ne- 
burzgia.

Ir vėl telefonas. Atsilie
pė žmona.

— Burbuliuk, čia tau. 
Moteriškas balsas, bet toks 
žavingas. Nori su tavim 
pakalbėti.

Pabalys paklausė, pakal
bėjo ir sako:

— Čia mano tokia gera 
pažįstama. Kviečia mane 
vakarienei. Tik mane vieną. 
Kaip tu manai, eiti ar ne?

— Burbuliuk, tau reikia 
atoslūgio, šeimyniniai rū
pesčiai, tarnyba, visuome
niniai reikalai, tau daug 
nervų pagadina, žinoma, 
kad eik. Atsigaivinsi. Bus 
pakeitimas rutinoje.

Pabalys pakabino telefo
ną į jam priklausomą vietą 
ir sako:

— Išplauk marškinius. 
Tuos su mėlynais dryže
liais. Jie man tinka prie 
veido. Išprosyk kelnes. Ta 
mergina mėgsta, kad vyrai 
būtų gerai ir tvarkingai 
pasirėdę.

— Tuojau pat, burbuliuk,

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONŲ SĄJUNGA 

ruošia priešrinkiminę

GEGUŽINĘ-PIKNIKĄ
š. m. gegužės 1 d., sekmadienį, 1 v. p. p. 
JACK IR ŽIBUTĖS BRINKIENĖS-ALEX 
REZIDENCIJOJ, 2347 HILLHURST AVĖ., 

Los Angeles, Calif. 90027.
Bus lietuviški pietūs (balandėliai).

Auka 15 dol. asmeniui, pens. ir stud. 10 dol.
Į gegužinę pakviesti svarbiausieji kandidatai, ku

rie pasisakys savo Įsitikinimus. Mums svarbu, kad kuo 
daugiausia lietuvių dalyvautų, nes visi daugiau skaitosi 
su dauguma. Kviečiame visus lietuvius, nežiūrint kokiai 
partijai priklauso.

VALDYBA

tik išplausiu indus, sugul- 
dysiu vaikus į lovas. Bū
čiau beveik užmiršusi. Rei
kia miegamąjį perdažyti. 
Dažus jau turiu. Grindis iš
plausiu, kai išeisi. Mažiau 
kojų mina. O kaklaraištį 
kokį norėsi? Ar tą dryžuo
tą ar su taškeliais?

Staiga, televizija sumar
guliavo daugybe spalvų. 
Ekstra pranešimas. Jessi iš
rinktas Amerikos preziden
tu. Nuo dabar nebėra bedar
bių, stakai kyla, teroristų 
belaisviai išleisti. Arabai 
bučiuojasi su žydais susi
tikę Jeruzalėj, kokaino ne
bėra. žmonės klausinėja 
vienas kita: kokainas, kas 
tai per daiktas? su kuo jį 
valgo? Amerikos kariai 
skuba išmėtyti savo pista- 
letus. Ką gali žinoti. Jessi 
ir tuos sovietams atiduos. 
Deficitas, tiek daug bėdų 
Reaganui padaręs, dingo, 
kaip dūmas. Niekas net jo 
vardo neprisimena. Rengia
mas piknikas. Gorbačiovas 
pasižadėjo vinegreto atneš
ti, Castro cigarus dalins, 
Kadafi atveža pilvo šokė
jas. Farahan pristato savo 
gvardiją, kuri saugos, kad 
niekas dešrelių nepavogtų. 
Ypatingai bus saugomi tie 
su baltais veidais. Kulmi
nacinis punktas numato
mas, kai Jessi pasidalins 
bot dogą su Izraelio minis- 
teriu. Dar nenutarta, ar tu
ri būt košer dešrelė ar ne. 
čia reikia diplomatijos. Vi
si tvirtina, kad Jessi tam 
labai tinkamas. Pažiūrėsime 
kaip jis tą problemą išspręs.

Ir štai jums gražaus gy
venimo vaizdas. Manyčiau, 
kad mano naujo pažįstamo 
pinigai, išleisti už gėrimus, 
nenuėjo niekais.

HOSPITAL

EXECUT1VE HOUSEKEEPER
For hospital in N. Y. & N. J. areas, 
3-5 yrs. exp. a plūs. Please call 201- 
673-7297. (12-18)

JEWELRY
MOLD MAKERS

Napier one of the Leading manufac- 
turer of costunie Jewelry is in search 
of an experienced mold maker in 
the white metai east area. We offer 
competitive salary and a full range 
of company benefits.

For confidential interview
Call or apply to:

THE NAPIER CO.
3 Brayton Avė. 

Providence, R. I. 02903 
401-273-4830

(11-17)

SOCIALINĖ PAGALBA
CLEVELANDO

Neseniai susiorganizavęs 
Lietuvių Bendruomenės Cle
velando apylinkės socialinių 
reikalų komitetas jau atli
ko kai kuriuos paruošia
muosius darbus. Komiteto 
nariai lankėsi Ohio valsti
jos socialinių reikalų įstai
goje ir čia gauta informaci
jų, kur ir į ką kreiptis įvai
riais vyresniojo amžiaus 
žmonių socialiniais atve
jais. Visais šiais rūpesčiais 
dalintųsi ir su Dievo Moti
nos parapijos kleb. kun. G. 
Kijausku, S. J. ir gautas jo 
nuoširdus pritarimas. Esant 
reikalui, bus leista naudotis 
parapijos patalpomis.

Komitetas, jau surinkęs 
duomenų ir apsvarstęs so
cialinės pagalbos reikalingų 
asmenų padėtį, mano, kad 
pirmasis žingsnis šioje vei
kloje būtų pačių vyresnių
jų savitarpio pagalbos or
ganizavimas.

Pradedant š. m. gegužės 
pirmuoju sekma dieniu, 
kiekvieną sekmadienį, tuo
jau po 10 vai. Mišių Dievo 
Motinos svetainės kamba
ryje prie "Taupos” koope
ratyvo komiteto narės bu
dės ir teiks informacijų. 
Prašoma kreiptis asmeniš
kai ar suteikti žinių apie 
asmenis, kurie tokios pa
galbos būtų reikalingi.

Komitetas taip pat kvie
čia jungtis talkon ir kitus: 
moteris ir vyrus, nes tokiBs 
rūšies veikla reikalauja 
daug rankų ir širdies. Ben
dromis jėgomis daugiau ir 
geriau atliksime artimo 
meilės darbų. Registruotis 
pas komiteto nares.

Šio pradinio komiteto 
darbų talkon jau įsijungė: 
Marija Mikonienė, Gražina 
Plečkaitienė, Dana čipkie- 
nė, Rima Nasvytienė, An
gelė Staškuvienė, Jadvyga 
Kliorienė, Laima Jucaitie- 
nė, Jadvyga Budrienė, Ni
jolė Maželienė, Ona šilėnie- 
nė, Ona Ralienė, Ona žygie- 
nė, Albina Ožinskienė, Alek
sandra Mikoliūnienė, Apo
lonija šenbergienė.

; Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Tvirti pirmieji žingsniai 
Ravinder Vasaitis-Seghal 

piano rečitalyje
Vytautas Matulionis

1988 m. balandžio 9 d. 7 
vai. vak. Clevelando Dievo 
Motinos parapijos salėje 
įvyko jauno pianisto Ravin
der Vasaičio-Seghal rečita
lis rengtas Clevelando Mok
sleivių Ateitininkų Mairo
nio kuopos. Pianistas šį pa
vasarį baigia garsiąją Ober- 
lino kolegiją — konservato
riją dviem laipsniais: mu
zikoje ir biologijoje. Jau 
toks nekasdieniai dvilypis 
meno-mokslo šakų pasirin
kimas rodo, kad Vasaitis 
neeilinių sugebėjimų jau
nuolis.

Programoje įrašyta kū
rinių tvarka buvo kiek pa
keista. Vietoj Beethoveno 
Appassionatos, pianistas re
čitalį pradėjo trimis trum
pais Čiurlionio preliudais, 
tuo atsidurdamas prieš be
ne sunkiausią vakaro užda
vinį. Čiurlionio piano kom
pozicijos yra netikėtai ap
gaulingos savo "paprastu
mu’’ ir galbūt todėl sun
kiau suprantamos. Tačiau, 
jei jos nereikalauja ypatin
gai sudėtingos, tikrai vir
tuozinės technikos, savo 
minties rimtumu ir gilu
mu jos prašyte prašosi 
jausminiai stiprios įžval
gas. Tas net ir įgudusiems 
pianistams nevisada pilnai 
pasiseka.

Vasaitis - Seghal šiuos 
preliudus atliko kukliai, 
tiksliai ir. .. atsargiai. Kiek 
nukrypstant į šalį, malonu 
pridurti, kad Čiurlionio me- 
nininko-muziko vardas pa
saulyje skamba vis garsiau 
ir plačiau. Knygoje Nine- 

QQR /uperior Atvirta/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
u d ■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 

/uperior Zoving/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

FS1.1C

teenth Century Romanti- 
cism in Music. Second Edi- 
tion (Rey M. Longyear, De- 
partment of Music, Univer
sity of Kentucky, 1973) jis 
minimas tris kartus, ši kny
ga buvo naudojama kaip 
vadovėlis Case Western Re- 
serve Universitete Cleve
lande.

Beethoveno Appassionata 
(Allegro assai; Andante 
con moto; Allegro ma non 
troppo) parodė pianistą 
jau visai kitoje šviesoje. 
Sonata parašyta 1804-1805 
metų laikotarpyje. Jos įkvė
pėja buvo Therese von 
Brunswick, viena iš Betho
veno daugelio "nepasiekia
mų mylimųjų". Nors pats 
Beethovenas laikė šią sona
tą jo pačia geriausia, ji pra
džioje pasisekimo neturėjo: 
buvo laikoma techniškai 
perdaug sunki. Dėl gilaus 
jausmingumo ji buvo mu
zikos leidėjo Cranz pava
dinta Appassionata. šioje 
sonatoje sušvito ne tik pia
nisto tvirti technikos pa
grindai ir virtuoziniai-dra- 
matiniai polinkiai, bet ir jo 
lyrinis švelnumas, sugebė
jimas greit prisitaikyti prie 
kūrinio nuotaikos ir nema
ža jėga, nors tikrai gaiva
liško romantinio polėkio 
dar kiek trūksta. Pirmoje 
sonatos dalyje pianistas pa
rodė daug jausmu alsuojan
čios energijos, čia negalima 
nepastebėjus išsiderinusio 
ir pirštams nepaklusnaus 
piano. Pianistui pasisekė 
įveikti dideles kliūtis tik pa
siremiant savo stipria tech

Pianistas Ravinder Vasaitis-Sehgal po koncerto su rengėjais — Ina ir Danius Šilgaliai,
Aida Bublytė ir R. Biliūnas. V. Bacevičiaus nuotr.

nika ir nuolat "kovojant" 
su nerangiu instrumentu. 
Dėl to kai kur nukentėjo 
greitųjų vietų ryškumas. 
Nesuprantamas toks bran
gaus instrumento apleidi
mas. Tačiau bendrai pa
ėmus, pianistas išėjo nuga
lėtoju, savo neatlaidžiu už
sispyrimu išgaudamas tik
rai gražių atspalvių.

Schumanno Kreisleriana 
(1838) — suita pianui susi
dedanti iš keletos trumpų, 
įvairuojančių temų, slink
ties ii- formos dalių. Schu- 
mannas labai mėgo roman
tinę literatūrą. Jį ypatingai 
domino E. T. A. Hoffmanno 
(Hoffmanno pasakų auto
rius) kūryba, labiausiai jo 
sukurtas maištingų ir prieš
taraujančių savybių keis
tuolio "Kapellmeister Kreis- 
ler" charakteris. Pasirem
damas šiuo įdomiu Hoff
manno vaizduotės padaru, 
Schumannas ir sukūrė aš- 
tuonių, tematiniai beveik 
nesi giminiuojančių dalių 

kūrinį — Kreisleriana. čia 
nuotaikos keičiasi kaleidos
kopiškai greit: įtampa, ra
minantis švelnumas, žais
mingumas, u g n in gumas, 
vaiduokliški sąskambiai, la
bai paprastom muzikinėm 
priemonėm išgautas didelis 
grožis, įdomūs, sunkūs ir 
netikėti ritmai, pašėlęs grei
tis. Tai buvo Schumanno 
vienas mėgiamiausių kūri
nių, reikalaująs ne tik pui
kios technikos, bet ir labai 
lakios muzikinės vaizduo
tės, tiesiog "pianistinės vai
dybos”. Gal dėl to, kad pia
nistas jau buvo apsipratęs 
su "neklaužada" instrumen
tu, šis kūrinys jam pavyko 
itin gerai.,Gražių vietų bu
vo apstu. Appassionatoj 
įtemptos jausmų vadelės 
čia buvo gerokai atleistos. 
Tas labai teigiamai atsilie
pė į kūrinio atlikimą. Lė
tesnėse dalyse pianistas pa
rodė nemaža dailaus lega
to, greitesnės vietos buvo 
švarios, pora mažyčių sutri
kimų praėjo beveik nepa
stebimai. Aplamai, Kreisle- 
rianoj buvo juntama dau
giau "sielos", ryškesnis vi
dinis kūrinio išgyvenimas. 
Tono švelnumas ir tyrumas 
ketvirtoje dalyje buvo pasi
gėrėtinas. Lygsvara tarp 
beveik dangiškos ramybės 
ir pragariško audringumo 
gražiai išlaikyta ir pabrėž
ta. Šiame kūrinyje galbūt 
geriausiai išryškėjo visos 
teigiamos pianisto savy
bės. Priedui, patenkintiems 
klausytojams prašant, pia
nistas dar paskambino vie
ną Johannes Brahms Cap- 
riccio, nuotaikingai ir tin
kamai užbaigdamas šį neil
gą, bet pianistą gražiai pri
statantį rečitalį.

Ravinder Vasaitis-Seghal 
yra rimta, gražių vilčių ku
pina jauna muzikinė jėga. 
Jo scenine laikysena santū
ri. Jis perdėtų ir bereikš
mių vaidybinių mostų nesi
vaiko. Kūriniai atliekami su 
menine rimtimi ir susikau
pimu. Sąryšis su klausyto
jais greitas, šiltas ir nuo
širdus. Išvaizda jaunatviš
kai daili, šis neabejotino 

talento pianistas šiuo metu 
yra daugiau linkęs į lyriz
mą nei į dramą. Abi šios 
meninės apraiškos yra ly
giai svarbios pilnutiniam 
menininko išsivystimui, jo 
galu tiniam subrendimui. 
Tačiau pianistui dėl to per 
daug sielotis nereikėtų. Pil
na jausmų branda savaime 
ateis su gyvenimo patirti
mi. Kaip ir daugelio šiuo
laikinių jaunų ir talentin
gų pianistų, Vasaičio piano 
technika yra stipri. Tačiau 
pati technika kiekvienam 
mene yra tik priemonė, 
įrankis, raktas besiekiant 
kompozitoriaus - kūrėjo už
davinių supratimo ir jų sėk
mingo išsprendimo. Reikia 
būti labai atsargiam, kad 
daug durų atverianti (ir 
būtina) technika nenustelb
tų muzikinio jausmo ir ne
taptų tik dešimčia automa
tiškai paklusnių pirštų. At
rodo, kad pianistas tą gerai 
supranta, to siekia. Tuo 
tarpu belieka tik gėrėtis šio 
jaunuolio gabumais ir jam 
palinkėti gražios ateities 
muzikos mene.

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

TOOL SETTER 
Experienced in progressive 

tooling. lst shift.
STEADY WORK & OVERTIME. EX- 
CELLENT BENEFITS INCLUDING 
MAJOR MED1CAL, DENTAL, L1FE 
1NSURANCE, PROF1T SHARING & 
CRED1T UNION.

SIEMON DYNAMIC 
MFG. CO.

60 Echo Lake Road 
Watertown, Ct. 06795 

203-274-2523
(17-23>

OWNER OPERATORS
Transport USA, Ine. needs pro- 
fessional steel haulers to run 
intra-Ohio from Cleveland. 
Long & short haul loads avail- 
oble, prompt pay; return loadš. 

Please call Davė at:
216-631-8777 or 1-800-522-8526 

(15-17)

JOURNEY MACHINIST
Seeking journeyman machinist for 
night shifts. Jotrrneyman certifica- 
tion minimum 5 years experience re- 
quired. Invoives layout, fabrication & 
inspection of complex machine shop 
work. Work from blue prints, de- 
signs, specifications, written/oral 
instructions. Desired experience will 
include EDM, T1G welding, heat teat- 
ing.
Send resume. Qualifications to:

CORNING GLASS WORKS
275 RIVER ST. 

ONEONTA, N. Y. 13820-2290
(17-19)



Nr. 17 — 14 DIRVA 1988 m. balandžio 28 d.

RUOŠIASI TAUTINIU ŠOKU ŠVENTĖN

Tautinių šokių šventė, be 
abejo, šių metų pats didin
giausias renginys. Hamilto
nas liepos 2-3 d. d. Kanado
je. Tomis dienomis tame 
mieste subanguos tautinių 
drabužių ir jaunųjų šokėjų 
bangos.

Visai natūralu, kad spau
doje norima dažniau ir daž-

niau prisiminti darbštų j į 
mūsų jaunimą, tautinių šo
kių šokėjus, vienetus. Tad 
arčiau supažindiname ir 
su daugelių ansamblių, ku
rie metų metais savose ko
lonijose puoselėja mūsų 
tautinės kultūros turtą.

žvilgtelėkime į mūsų ma
žųjų būrelį Philadelphijos

J Palangą ir j Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžj Ir j Druskininkus.

BALTIC 
TOURS

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
21 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 755 — liepos 5-25 — $2,459 
Kelionė 855 — rugpjūčio 9-29 — $2,459 
Kelionė 955 — rugsėjo 6-26 — $2,459 
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuje — 11, Rygoje 4, Vilniuje 1, 
Varšuvoje 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 15 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Šveicarija
Kelionė 526 — gegužės 26 — birželio 14 — $2,279 
Vilniuje 16 naktų, Maskvoj 1, Ziuriche 1

20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija
Kelionė 705 — liepos 5-24 — $2,769
Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Maskvoj 2 naktys, Vilniuj 10, Leningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu į Helsinki, Helsinky 1

17 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
17 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 607 — birželio 7 - 23 — $2,049
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 11, Waršuvoje 2, Ziuriche 1

15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
15 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 106 — spalio 6 — 20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE 
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14 — 28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16 - 30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2

AUŠRINĖLĘ.
Tik žvilgtelėkime į nuo

trauką. Būrelis lituanistinės 
mokyklos mokinukų, bet 
jau pasipuošę tautiniais 
drabužiais, išmokę gražių 
tautinių šokių, dalyvavo ne
priklausomybės šventės mi
nėjimuose, mugėje, kitose 
programose. Aušrinėlė 1981 
m. gegužės mėn. dalyvavo 
Rytų pakraščio Lietuvių 
tautinių šokių festivalyje, 
Hartford, Conn. ir lapkričio 
mėn. šauniai pasirodė tele
vizijos vaikų programoje 
’-Captain Noah and his Ma- 
gical Ark”. 1982 m. gegu
žės mėn. dalyvavo ir pro
gramą atliko 300 metų su
kakties Philadelphijos mies
to minėjime ir 1984 m. šo
ko VII Tautinių šokių šven
tėje, Clevelande. Paskutinis 
Aušrinėlės pasirodymas — 
Philadelphijos Lietuvių na
mų mugėje, 1987 m. lapkri
čio mėn.

Aušrinėlė yra Vinco Krė
vės Lituanistinės mokyklos 
tautinių šokių grupė. Grupę 
įsteigiant ir jai vadovau
jant daug darbo, sielos įdė
jo vadovė Aušra Bagdona
vičiūtė ir jos talkininkė Da
nutė Surdėnaitė. Dabarti
niu metu grupei vadovauja 
Estera Bendžiūtė-Washofs- 
ky. Tai trumputė, bet gana

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

14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
14 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 103 — lapkričio 3-16 — $1,349
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629 
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1

13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
Kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969
Vilniuje 11 naktų

10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
Kelionė 999 — rugsėjo 15 - 24 — $1,729
Vilniuje 8 naktys.

PRE-PRESS DEPARTMENT 
SUPERVISOR

Premiere label printer seeks qualified 
Supervisor for its pre-press depart- 
ment. Minimum of 5 years super- 
visory experience and knowledge of 
multi-color, pre-press production pro- 
cedures. Mušt be capable of dealing 
with internal line and staff people, 
and possess, good communication 
skills. Forward resunie and salary 
requirements to:

WALLE CORPORAT1ON 
Box 10400

New Orleans, LA 70181
Attn.: Vice President 

Human Resources 
EOE

(17-18)

Baltic Tour patarnauja sudarant jūsų arti
miesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsie
nio valiutos pardotuvėse Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant 
paminklus jūsų įnirusiems giminaičiams Lietuvoj.

• PHYSICAL THERAPY •
• OPPORTUNITIES*Corondelet Rehabilitation Cenfers of America has dinical & supervi- sory Physical Therapy opporfuni- ties among ils newtork of 6 South- ern California hospitals. Enioy a high salary, liberal fringe benefits, bonus program, & heallhy lifestyle in sunny Southern California. Clini- cal programs include medical/sur- gical, stroke/neuro, spinal cord, head iniury, cardiac, amputee, or- thopedic, pulmonary 8. arthritis. Additional benefits available for new graduates. For more info Con- fact Marilyn Washinglon, P.T.Corporate Dir., Physical Therapy CRCADaniel Freeman Memorial Hospital 333 N. Prairie Avė Inglevvood, CA 90301 213-674-7050 ext3309

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST. 

NEVVTON, MA 02166 
(617) 965-8080

Philadelphijos tautinių šokių grupė Aušrinėlė.

graži Aušrinėlės veiklos is
torija. žinoma, grupėje, 
kreičiantis mokyklos moki
niams, keitėsi ir šokėjai, 
bet sava esme grupė išliko 
veikli, darbšti ir mūsų at
žalynas, kad ir amžiumi 
jaunučiai, ryžtasi kilti Ha
miltono link, j gražiąją Tau
tinių šokių šventę.

SIETYNAS, suorganizuo
tas Grand Rapids, Mich., 
1950 m. iš 8 porų šokėjų. 
Už suorganizavimą ir vado
vavimą šiai grupei padėka 
priklauso darbščiajai Jani
nai Puodžiūnienei. Ji ištvė
rė dirbdama su jaunimu net 
32 metus. Nuo 1982 m. Sie
tynui vadovauja Rima Puo- 
džiūnaitė, talkinant akor
deonistui Benediktui Kušli- 
kiui.

Sietynas, jo vadovei, at
rodo, gana kuklūs, tad apie 
savo veiklą nedaug tesutei
kė informacijų. Turimomis

žiniomis Sietynas daug kar
tų pasirodė programose lie
tuvių renginiuose, ameri
kiečiams ir kaimyninėse 
lietuvių kolonijose bei tele
vizijos programose. Į VIH 
Tautinių šokių šventę vyk
sta 20 šokėjų.

Sietyno šokėjai —■ jau 
vyresniojo amžiaus jauni
mas ir laiko sąvartoje, be 
abejo taip pat keičiantis šo
kėjams, išliko kūrybingas 
ir savoje kolonijoje atlieka 
gražią lietuvių tautinės kul- 
'tūros ir gražiųjų tautinių 
šokių meno puoselėjimą.

Pakalbėjome bent trum
pai apie Aušrinėlę ir Siety
ną, jų darbus. Linkime sėk
mingos kelionės į Tautinių 
šokių šventę, o po jos ir 
toliau savo darbais džiugin
ti savuosius ir svetimtau
čius.

J. Jahušaitis

Grand Rapids, Mich., tautinių šokių grupė Sietynas.
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FOOT PRESS OPERATORS 
FOURSLIDE SĖT UP PERSON

FULL OR PART TIME. EXPER1ENCED PREFERRED, BŪT WIL- 
LING TO TRAIN THE R1GHT PERSON. FULLY PA1D 1NSURANCE. 
STEADY WORK, AND PENSION PLAN.

APPLY IN PERSON AT

GEMCO MANUFACTURING CO 
AIRCRAFT ROAD 

SOUTHINGTON, CT. 06489

AI4T4S Realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

RITA MATAS
Brokčr — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS teisinis patarėjas
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MIRĖ MALVINA 
RUDAITIENĖ

Balandžio 24 d., sekma
dienį vakare, Clevelande 
mirė sulaukusi gilios senat
vės Malvina Obelenytė Ru- 
daitienė, Romos Degėsie- 
nės ir Malvinos Švarcienės 
motina. Dirva reiškia užuo
jautą Degėsių ir Švarcų šei
moms.

• Clevelando Vyr. Skau
čių židinys, per ižd. Teresę 
Urbaitienę, atsiuntė Dirvai 
paremti auką 25 dol., dėko
jant už pagalbą garsinant 
židinio veiklą ir linki dar
bingų metų. Ačiū už auką 
ir linkėjimus.

• Robert Page Singers 
ansamblis, vadovauja m a s 
Clevelando simfonijos cho
ro dirigento Robert Page, 
ir šiais metais savo pava
sariniame koncerte atliks 
lietuvių kompozitorių dai
nas. Koncertas įvyks Becko 

Free Eye Examination 
with Purchase of Eye Glasses

Eyes examined by Dr. S. W. Bannerman

J. F. OPTICAL
775 E. 185 St. 
531-7933

6428 Si. Clair Avė.
361-7933

^Taupa
Lithuanian Credit Union 

Lietuvių kredito Lpoperatyvas 

767 Lašt 185th Street

Cfeveland, Ohio 44119

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

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

Parduodame pinigines perlaidas (Money Orders), Traveler’s Chccks, 
Priimame telefono, elektros, šildymo, ir vandens sąskaitas, 
Buckeye Cards, Notaro patarnavimai, U.S. Savings Bonds, ir t.t.

*** Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios “* 
apdrausta Iki $100,000.

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

H

centre, 17801 Detroit Road, 
antradienį, gegužės 24 d., 8 
vai. vak. Lietuviams rezer
vuota 60 bilietų salės cent
rinėje eilėje. Bilieto kaina 
$8.00. Artimiausiu laiku 
bus pranešta, kur galima 
bilietus nusipirkti. Turėtu
me visi gausiai koncerte da
lyvauti, bent išpirkti mums 
rezervuotas vietas.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyriaus 
organizacijų atstovų meti
nis susirinkimas įvyks sek
madienį, gegužės 1 d. tuoj 
po 10:30 vai. Mišių, šv. Jur
gio lietuvių parapijos sa
lėje.

Darbotvarkėje: veiklos 
pranešimai, naujos valdy
bos ir kontrolės komisijos 
rinkimai ir ateities veikla.

ALT skyriuje dalyvau
jančios organizacijos pra
šomos prisiųsti savo atsto
vus (iki trijų). Nario mo- 

, kestis bus renkamas prieš 
susirinkimą.

Clevelandietis Petras Milašius įteikė auką 200 dol. Lietu
viškosios Skautybės Fondui per fondo atstovą Vladą Bacevičių. 
Fondui sukelti lėšų šį šeštadienį, balandžio 30 d. Clevelande 
Lietuvių namuose rengiamas vakaras-balius.

CLEVELANDO 
APYLINKĖS AUKOTOJŲ, 

1988 METŲ VASARIO 
16-TOS PROGA AUKO
JUSIŲ JAV LIETUVIŲ 

BENDRUOMENEI,
SĄRAŠAS

500 dol.: V. Valys.
200 dol., P. Milašius.
150 dol.: R. ir J. Ardys.
Po 100 dol.: Dr. A. ir R. 

Čepulis, Dr. J. ir B. Skrins- 
ka, Dr. J. šonta.

Po 50 dol.: V. Brizgys,
V. ir .B čyvas, Dr. V. ir A. 
Karoblis, L. ir R. Liauba, 
Dr. Mačiulis, O. ir V. Po
ciūnas, I. ir A. Sušinskas,
J. ir O. Žilionis.

Po 35 dol.: K. ir O. Ra
lys, Dr. J. ir I. Stankaitis.

Po 30 dol.: Dr. D. ir R. 
Degėsys, K. Gobienė, J. Gu- 
dėnas, B. ir A. Karklius, J. 
Stempužis, V. ir T. Urbai- 
tis.

Po 25 dol.: V. Akelaitis,
V. ir L. Apanius, S. Ast
rauskas, Dr. A. Aželis, N. 
ir D. Balčiūnas, H. Bankai- 
tis, P. ir N. Bielinis, Dr. H. 
ir T. Brazaitis, R. ir I. Bub- 
lys, G. ir J. Čyvas, P. ir T. 
Gaižauskas, Dr. E. ir B. 
Juodėnas, V. ir A. Palūnas, 
Dr. V. Stankus, M. ir J. 
Švarcas, J. ir B. Vasaris.

Po 20 dol.: M. Aukštuo
lis, A. ir V. Bakūnas, R. 
Bridžius, K. Bruožis, J. ir
M. Damušis, I. Janavičius,
K. ir G. Kampe, A. ir A. 
Kazlas, J. Kijauskas, P. ir
J. Kliorys, V. ir R. Kliorys,
E. ir J. Malskis, V. ir M. 
Matulionis, D. Mikoliūnienė,
R. ir D. Nasvytis, J. Nau
jokaitis, J. ir J. Naujokai
tis, O. Naumanienė, V. ir
N. Palubinskas, J. Petkevi
čienė, J. Pivoriūnas, J. Ra- 
čylienė, C. Rutkauskienė,
K. ir J. Sniečkus, V. Snieč
kus, D. ir D. Staniškis, L. 
Unguraitienė.

Po 15 dol.: M. ir L. Ba
lys, A. ir V. Giedraitis, V. ir 
V. Gruzdys, A. Gudėnienė,
E. ir V. Klimas, D. Mažei
kienė, V. ir A. Miškinis.

Po 10 dol.: A. ir K. Ba- 
laišis, E. ir V. Balanda, J. 
Balbatas, M. Barniškaitė, 
V. Benokraitis R. Brazaitie- 
nė, P. Butkuvienė, J. ir S. 
Butrimas, J. Citulis, Z.

Dautartas, V. ir T. Degu
tis, prel. A. Goldikovskis,
S. ir J. Januškis, J. ir F. 
Jasinevičius, I. Jonaitienė,
J. ir I. Juodišius, J. ir O. 
Kalvaitis, P. ir V. Kaunas, 
V. ir S. Knistautas, P. Ku- 
dukis, S. Laniauskienė, H. 
ir M. Macijauskas, A. Ma- 
lėnienė, V. ir M. Mariūnas,
J. Milas, A. ir R. Minkūnas,
L. Nagevičius, J. Narušas,
D. Nasvytytė, K. Narbu- 
taitis, R. Penkauskas, A. ir
R. Petrauskis, M. Puškorie- 
nė, D. ir V. Ramonis, A. 
Rastauskas, J. Rastenis, R. 
Rukšėnas, J. ir E. Saikus,
J. ir E. šarkauskas, A. ir J. 
Šiaučiūnas, V. Skirpstas, M. 
Slabokienė, H. ir S. Stasas,
J. ir E. Stepas, V. ir J. 
Stuogis, V. Taraška, K. 
Vaičeliūnienė, J. Vaskas, A. 
Vedegys, J. žygas.

7 dol.: V. ir O. Kavaliū
nas.

Po 5 dol.: A. Andrušaitis, 
V. Bačiulis, J. Bamiškis, E. 
Janulienė, B. Klimas, I. 
Laurinaitienė, O. Mikulskie
nė, A. šemetienė, J. ir K. 
Šlapelis, A. Stempužienė- 
Švedienė, H. Tatarūnas, K. 
Tijūnėlis, J. Velykis, P. 
Vencius, I. Verbyla, kun. K. 
žemaitis, R. ir A. Zorska.

2 dol. J. Minkūnienė.
1.5 dol.: K. Petraitis.
Kitiems per JAV LB-nės 

Clevelando apylinkės valdy
ba aukojo:

200 dol.: J. ir M. Mikonis 
— JAV LB-nės Clevelando 
apylinkei.

JAKUBS AND SON
-&

Laidojimo Įstaiga
Deda E., William J. Sr.,

W ii Ii am J. Jakubs Jr. ir

Barbaro Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, CleveM, Oho 44119 
Tel. |216| 531-7770

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

liams pastatyti.

Po 50 dol.: V. ir G. Buč
inys ir S. ir V. Gedgaudas
— Americans for Due Pro- 
cess.

30 dol.: O. Naumanienė
— Šv. Kazimiero lituanis
tinei mokyklai.

25 dol.: A. Butkus — 
Americans for Due Process.

25 dol.: Luza — Lietuvių 
Teisėms ginti fondui.

10 dol.: L. Augulienė — 
Americans for Due Process.

5 dol.: M. Barniškaitė — 
Lietuvių Teisėms ginti fon
dui.

5 dol.: I. Laurinaitienė — 
šv. Kazimiero mokyklai.

P. S. — Taupymo sumeti
mais pakvitavimai aukoto
jams nebus siunčiami.

Vytautas Brizgys 
Iždininkas

• Pensininkų susirinki
mas įvyks gegužės mėn. 4 
d., trečiadienį, 2 vai. popiet, 
Lietuvių Namų salėje. Su
sirinkime kalbės dr. Ed. 
Lenkauskas. Visi pensinin
kai prašomi dalyvauti.

• Elena Janulienė, Cleve
lande, Ohio, atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 30 dol. Ačiū.

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

Are you looking for a 
rewarding job in a long 
term care facility?
Then come to Willow Park 
Convalescent Home. Posi- 
tion open RN, LPN and 
Nursing assitant all shifts. 
Excellent benefits package. 
Apply between 9:00 a. m. 
— 4:00 p. m. 18810 Har- 
ward Avė. Phone: 752-3600.

FOR RENT

Lake Shore East 185 
area. Modern, large 1 bed- 
room appart. in a quit 
Bldg. Carpeted. Appliances. 
Air cond. Garage included. 
No children. No pets. Lease. 
$300.00, phone: 338-3205.

i



DIRVA
LIETUVOS RAŠYTOJŲ 
SĄJUNGA PASISAKO 

Už LIETUVIŲ KALBĄ

Lietuvos rašytojų sąjun
ga balandžio 5 d. susirinki
me svarstė lietuvių kalbos 
vaidmenį tėvynėje ir išreiš
kė rimtą susirūpinimą jos 
ateitimi, praneša Lietuvių 
Informacijos Centras.

Iš Lietuvos buvo praneš
ta, kad ”prieš Velykas po 
daugeli Vilniaus Įstaigų 
vaikščiojo žmonės ir rinko 
parašus po kreipimosi į Lie
tuvos rašytojų sąjungą, ši 
sąjunga buvo prašoma eili
niame savo susirinkime ap
svarstyti opias tautinio 
klausimo problemas. Susi

Brangiai motinai, dantų gydytojai

BRONEI BALČIŪNIENEI

mirus, liūdesyje likusioms dukroms dr. BI

RUTEI BALČIŪNAITEI, ALDONAI ZORS- 

KIENEI, sūnums JURGIUI ir dr. JUOZUI 

bei kitiems artimiesiems reiškiame gilią 

užuojautą.

Ohio Lietuvių
Gydytojų Draugijos

Moterų Pagelbinis Vienetas

Ketverių metų mirties sukaktis
A. f A.

VACLAVA ŠARKIENĖ
Balandžio mėn. 29 dieną sueina ketveri 

metai, kai mūsų brangi Mamytė, išvargusi 
savo vargus, atlikusi savo darbus, iškentė- 

jusi savo skausmus paliko šį pasaulį, susi
tikti su savo mylimu vyru, mūsų brangiu tė

veliu a. a. Vincu.

Prašome visus pasimelsti už Mamytę.

Nuliūdę 
dukterys Izolda ir Nijolė, 

žentai ir anūkai 
Detroitas.

A. A.

ONAI MILMANTAVIČIENEI
žemės kelionę užbaigus, bendros idėjinės šei

mos sesei GENUTEI ir jos vyrui ANTANUI 

DIRžIAMS reiškiame gilią seserišką užuo

jautą.

Buvusios Lituanicos ir Dubysos 
tunto Cuntininkė, vadija ir 

visos skautės

rinkimas įvyko balandžio 5 
d. Tokių aistringų viešų dis
kusijų sovietų Lietuva dar 
negirdėjo. Rezoliucijoje bu
vo pareikalauta:

1) Pripažinti valstvbine 
Lietuvos TSR kalba lietuvių 
kalba.

2) Uždrausti rusų kalbą 
darželių lietuviškose grupė
se; vidurinėse mokyklose 
dėstyti rusų kalbą tik nuo 
IV klasės.

Prieš tariamas naciona
listines nuotaikas griežtai 
kalbėjo Tiesos redaktorius 
Laurinčiukas ir vienas jo 
draugų. Tačiau ir šie buvo 
priversti balsuoti už aną 
rezoliuciją. Labai išcenzū

ruotą rašytojo Jono Mike
linsko kalba spausdinama 
1988 balandžio 14 d. Kom
jaunimo Tiesoje. (LIC)

PATIKSLINIMAS

Jurgis Janušaitis savo 
rašinyje "ALT S-gos Sei
mas artėja” (Dirva Nr. 16, 
3 psl.) išvardindamas seimo 
programą klaidingai mini 
simpoziumo dalyvius.

ALT S-gos valdybos 
pirm. dr. L. Kriaučeliūnas 
praneša, kad simpoziume 
dalyvauja: VLIKo pirm... 
dr. K. Bobelis, JAV LB 
Krašto valdybos pirm. inž. 
Vytautas Volertas ir ilga
metis Amerikos Lietuvių 
Tarybos Los Angeles sky
riaus pirm. inž. Antanas 
Mažeika, buvęs ALT S-gos 
pirmininkas.

Simpoziumui vadovaus 
inž. Jonas Jurkūnas, buvęs 
ALT S-gos pirmininkas.

PASKIRTOS RADIJO 
PREMIJOS

JAV LB Kultūros tary
bos radijo premijos paskir
tos šioms radijo progra
moms:

Laisvės žiburio radijui 
New Yorke už konkurso te
minę programą "Lietuvos 
krikšto 600 metų jubilie
jus” paskirta pirmoji pre
mija. Programą redagavo 
Romas Kezys.

Lietuvos Atsiminimų ra
dijui New Yorke už progra
mą tema "Krikščionybės 
plėtra Lietuvoje" paskirta 
antroji premija. Programą 
redagavo prof. dr. Jokūbas 
Stukas.

Lietuviško Balso radijui 
Detroite už jaunųjų prane
šėjų redaguotą ir skaitytą 
okupuotos Lietuvos patrio
tinės poezijos pynę paskir
ta trečioji premija.

Konkurse dalyvavo ketu
rios radijo programos. Ver
tinimo komisiją sudarė Jo
nas Kavaliūnas, Lietuvos 
krikšto 600 metų jubilie
jaus centrinio komiteto pir
mininkas, Alfonsas Petru- 
tis, buvęs Amerikos Balso 
pranešėjas, redaktorius ir 
vedėjas ir Juozas Stempu- 
žis, Kultūros tarybos atsto
vas, ilgametis radijo dar
buotojas.

Konkurso premijoms Lie
tuvių Fondas paskyrė 1,000 
dol.

PARAMA ŠVIETIMUI

JAV LB švietimo tary
bos pereitą rudenį praves
tas vajus lituanistiniam 
švietimui paremti sukaupė 
virš 17,000 dol. sumą. Pa
naši suma buvo sutelkta ir 
metais anksčiau, žinant, 
kad tuo pačiu metu JAV-se 
vyko vajai vietovių ruošia
miems Lietuvos 600 metų 
krikščionybės minėjimams, 
tenka džiaugtis visuomenės 
teikiamu dėmesiu lituanis
tiniam švietimui, švietimo 
taryba 1987 metais kny
goms leisti išleido virš 
39,000 dol. Mokykloms ir 
platintojams knygų išsiun-

Danguolė Razutytė Varnienė ir Algis Varnas su šeima 
Kaziuko mugėje. Danguolė vadovauja Los Angeles Spindulio 
tautinių šokių grupei. I. Petokienės nuotr.

tė už virš 23,000 dol. 1988 
m. sausio 1 d. švietimo ta
ryba inventoriuje leidinių 
turėjo už 88,600 dol.

Dr. Jono Račkausko va
dovaujamos JAV LB švie
timo tarybos sudėtyje įvy
ko keli pasikeitimai. D. Pet- 
rutytė tapo koordinatorė 
jaunų šeimų projektams, N. 
Mackevičienė — technikine 
švietimo Gairių redaktorė, 
R. Kučienė — sekretorė.

JAUNIMO SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

JAV Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirm. Darius Su
žiedėlis painformavo JAV 
LB Krašto valdybą apie pa
ruoštus veiklos planus ir 
pristatė sekančios sudėties 
valdybą: Darius Sužiedėlis
— pirm.; Paulius Mickus
— vicepirm.; Rūta Virku- 
tytė — sekr.; Algis šilas — 
iždin.; Laurynas Sismanas, 
Vija Bublytė ir Rasa Rai
šy tė — rajoniniai vicepir
mininkai, ir Rita Zakarskai- 
tė — ryšininkė su Lietuvos 
Vyčių organizacija. JAV 
LB ir JAV Lietuvių Jauni
mo Sąjunga yra susirišu- 
sios federaciniais ryšiais, 
pastarosios pirmininkui įei
nant į JAV LB Krašto val
dybą ir užimant vicepirmi
ninko jaunimo reikalams 
postą, š. m. gegužės 27-30 
dienomis Chicagoje įvyk
siančio JAV Lietuvių Jau
nimo Sąjungos suvažiavimo 
ruošą Krašto valdyba pa
rėmė 500 dol. suma.

• Anicetas Simutis, Lie
tuvos generalinis konsulas, 
balandžio 20 dieną dalyva
vo su ponia New Yorko 
miesto įgaliotinės Jungti
nėms Tautos ir Konsulari- 
niam Korposui G. M. Soren- 
sen ir Chemical Banko vice
prezidento Callandar su
rengtame priėmime Metro
politan Meno Muziejuje 
Jungtinių Tautų ambasado
rių ir generalinių konsulų 
New Yorke garbei.

Priėmimo dalyviams bu
vo parodyti olandų ir flamų 
meno kūriniai, atgabenti iš 
Hermitažo muziejaus.

• Inž. Antanas ir Liucija 
Mažeikai, Marina dėl Rey, 
Ca., atnaujindami Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
30 dol. Ačiū.

• ALT S-gos East St. 
Louis skyrius, per Br. Tiš- 
kų, Dirvai paremti atsiun
tė 50 dol., raginant ir toliau 
tęsti tą gražų darbą ir re
dagavimą, visiems Dirvos 
darbuotojams linki sėkmės 
ir mielų ateities dienų. Ačiū 
už auką ir linkėjimus.

• Jūrų šaulių Palangos 
kuopos valdyba, St. Peters
burg, Fl., per ižd. Praną 
Kaspariūną, Dirvai parem
ti atsiuntė 25 dol. Ačiū.

• Dr. Pranas ir Valenti
na Mažeikai, Lake Zurich, 
Ilk, atnaujindami Dirvos 
prenumeratą, pridėjo au
ką 30 dol. Ačiū.

• A. Repčys, Hamilton, 
Ont., atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 20 dol. Ačiū.

• Oscar ir Bronė Kreme- 
riai, La Grange, Ilk, atnau
jindami Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

• Jurgis Sakas, Baltimo- 
rėje, Md., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 20 dol. Ačiū.

CHICAGOS RENGINIAI 
GEGUŽĖS MĖNESI

Gegužės 1 d. Jaunimo 
centre solistės Nelės ir mu
ziko Arvydo Paltinų kon
certas, ruošiamas Margučio.

7 d. Jaunimo centre To
ronto lietuvių teatras AIT
VARAS atveža V. Alanto

•.. ‘ A A A f. Vi ų

dramą "Aukštadvaris".
8 d. Jaunimo centro didž. 

salėje LKB KRONIKOS 
veikalų sutiktuvės. Kalbės 
Vytautas Skuodis.

13 d. Jaunimo centro ka
vinėje Broniaus Kviklio 
Kaišiadorių vyskupijos, pa
skutinio Lietuvos Bažnyčių 
istorijos veikalo sutiktuvės. 
Kalbės kun. Ignas Urbonas.

15 d. Jaunimo centre va
karienė, ruošiama Jungtinio 
finansų komiteto, Kanado
je į vykstantiems LB ren
giniams remti. Programą 
atliks tautinių šokių gru-. 
pės, dalyvaujančios VHI-je 
šokių šventėje.

22 d. Jaunimo centre so
listės Gintarės Jautokaitės 
koncertas, ruošiamas Mar
gučio.
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