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Lietuva ir Amerika
Bushui vadeles perimant

Per rinkiminę kampa
niją nebuvo ginčijamasi dėl 
santykių su sovietais. Savai
me aišku kodėl. Sovietai per
gyvena persitvarkymo laiko
tarpį. Juo daugiau jie duos 
teisių savo piliečams, laiky
sis viešumo, tuo mažiau iš jų 
lauktina netikėtinumų, avan
tiūrų užsienio politikos srity
je. Juk jie traukiasi (ar bent 
traukėsi) iš Afganistano, su
tinka kalbėti dėl kitų vadina
mų regionalinių konfliktų ir, 
tam tikrom sąlygom susida
rius, iš tų nuo konflikto ken
čiančių kraštų pasitraukti. 
Už tat sveikas protas diktuo
ja palaukti tolimesnės įvykių 
eigos, vicnšališkai nemažinti 
savo apsiginklavimo, dėl to 
tvirtai nesusitarus su sovie
tais, kuriems kariuomenės 
išlaikymo našta yra dar sun
kesnė negu JAV.

Amerikos lietuviams ta
čiau yra daug sunkiau laiky
tis ’wait and see' politikos. 
Lapkričio 11-12 d.d. Pabal- 
tyje lankėsi labai svarbūs 
politibiuro nariai: V. Sheb- 
rikov - buvęs saugumo, o da 
bar teisingumo bosas - vie
šėjo Estijoje, ideologijos bo
sas Medvedev Latvijoje ir 
partijos ūkinės komisijos pir
mininkas Nikolay Sliunkov 
Lietuvoje. Aišku, kad Krem
lius pradeda galvoti, ką to
liau konkrečiai daryti su Pa
baltijo valstybėmis. Kad 
jam rūpi ir JAV atsinešimas 
į tą klausimą galim išskaityti 
iš klausimo, kurį pastatė 
KOMJAUNIMO TIESOS 
korespondentas Vidas Rach- 
levičius JAV savaitraščio 
TIME korespondentui John 
Kohan, jam atvykus į Vilnių 
stebėti Lietuvos Persitvarky
mo Sąjūdžio legalizavimo iš
kilmių. Rachlevičius klausė:

Kaip žinome, Jungti
nės Amerikos Valstijos ir 
kitos šalys nepripažįsta Lie
tuvos įstojimo į TSRS su
dėtį. Dabar pabandykime 
paspėlioti. Tarkim, jeigu 
būtų įvykdyti visi Sąjūdžio 
programos punktai ir Lietu
va liktų TSRS sudėtyje, ar 
pasikeistų JAV pozicija?

Žinoma, nei paklausė- 
jas nei atsakytojas nėra ofi
cialūs atstovai, bet tik priva
tūs asmenys, tačiau jie turi 
įtakos į viešąją opiniją. 
Amerikietis atsakė:

Sunku pasakyti. 1939

Vytautas Meškauskas

-1940 metų istorija labai su 
dėtinga ir reikia atsižvelgti į 
tikrus istorijos faktus. Ta
čiau, kad ir kaip būtų, mes 
negalime kurti naujų proble
mų ir permesti jas ateities 
kartoms. Man atrodo, kad 
visas esančias problemas 
galima protingai išspręsti. 
Svarbiausias jūsų uždavi
nys, manyčiau, - ekonomi
nis savarankiškumas. Ta
čiau manau, kad be ekono
minės ir politinės Pabaltijo 
ir platesnės integracijos nie
ko gero nebus. Europos 
valstybės nusprendė tvirtai 
integruotis ir 1992 m. jos 
ketina sudaryti bendrų rin
ką. (Tai jau seniai padaryta. 
1992 m. bus tik padarytas dar 
vienas žingsnis pirmyn, panai
kinant iki šiol veikusias išimtis 
ir tampriau sujungiant visą ūki
nį gyvenimą./vm) Tokiu bū 
du trys nepriklausomi eko
nominiai vienetai Pabaltyje 
atrodytų kaip anachroniz
mas.

Tiesa, amerikiečiai sun
kiai orientuojasi lokalinėje 
situacijoje. Ir Los Angeles 
Times korepondentas Micha- 
el Parks stebėjosi noru atsta
tyti suverenumą vien Lietu
vos ribose (jis savo informa
cijas susirenka skaitydamas "So 
vietskaja Litva" ir telefoniniais 
pasikalbėjimais su Lietuva).

Žinia, gal atrodytų įspū
dingiau, jei būtų kalbama Pa-

Atsisteigė skautai Lietuvoje...

Nepriklausomos Lietuvos Skautų Sąjungos Seserijos vėliava, išsaugota okupacijos metais, buvo 
iškelta greta Savanorių kūrėjų ir tautinės vėliavos Vilniuje, Sporto rūmų salėje, Lietuvos Persitvarky
mo sąjūdžio atstovų suvažiavimo metu, spalio 22-23 dienomis. Turimomis žiniomis, lapkričio 16 d. 
Vilniuje buvo sudarytas centrinis štabas, atkuriant skautų-skaučių organizaciją Lietuvoje.

Naujoji JAV LB Krašto valdyba lapkričio 6 d. susirinkusi pirmam posėdžiui Chicagoje. Sėdi is 
kairės: Br. Juodelis, PLB pirm. dr. V. Bieliauskas, prez. pirm. A. Nelsienė, krašto valdybos pirm. dr. 
A. Razma, B. Jasaitienė, L. Narušis. Antroje eilėje: D. Kučėnienė, R. Steponavičiūtė, D. Valentinai- 
tė, R. Kučienė, D. Korzonienė. Trečioje eilėje: R. Dirvonis, dr. P. Kisielius, Pr. Joga, D. Sužiedėlis 
ir A. Barzdukas. j Tamulaičio nuotr.

JAV LB Krašto Valdyba pradėjo darbą

JAV LB Taryba savo pir
moje sesijoje, įvykusioje 
1988 m. spalio 1-2 d. Chi
cagoje išrinko trejiems me
tams prezidiumą ir Krašto 
valdybos pirmininką. Kaip 
žinome, tarybos 5 narių pre- 

baltijo vardu. Tačiau reikia 
atsiminti, kad viena iš 'nuo
dėmių', dėl kurių pagrobtos 
tos valstybės, buvo A. Mer
kio straipsnis, pasisakęs už 

(Nukelta į 2 psl.) 

zidiumas išrinktas iš vaka
rinio pakraščio, Kaliforni
joje, gyvenančių bendruo- 
meninkų. Tarybos prezidiu
mas savo pirmininke išsi
rinko veiklią visuomeninkę 
— Vakarų apygardos pir
mininkę Angelę Nelsienę. 
Naujasis Krašto valdybos 
pirmininkas dr. Antanas 
Razma, sudarė valdybą, ku
ri nedelsiant buvo patvir
tinta ir š. m. lapkričio 5 d. 
įvyko pareigų perdavimas- 
priėmimas. šiame posėdyje 
dalyvavo beveik visi buvu-

Antanas Juodvalkis

sies ir naujosios valdybos 
nariai. Perėmimas vyko 
sklandžiai, draugiškoje nuo
taikoje.

Lapkričio 12 d. LB Socia
linių reikalų Seklyčioje įvy
ko naujosios krašto valdy
bos susitikimas su lietuviš
kos spaudos bendradarbiais 
ir radijo laidų vadovais.

Spaudos konferenciją ati
darė ir vedė Ramunė Kubi- 
liūtė, vicepirmininkė infor
macijos reikalams, viena iš 
jauniausių valdybos narių. 
Konferenci joje dalyvavo 
Chicagoje ar jos apylinkė
se gyvenantieji valdybos 
nariai ir painformavo apie 
numatomą veiklą.

Pirmininkas dr. A. Raz
ma džiaugėsi, kad pavyko 
sudaryti jauną ir, tikėki
mės, darbščią valdybą. Iš 
buvusios valdybos pasiliko 
finansų „ministras” Bro
nius Juodelis ir Soc. reikalų 
tarybos pirm. D. Valenti- 
naitė. Krašto valdyba palai
kys glaudžius ryšius su PLB 
valdyba ir jos pirmininku 
dr. Vytautu Bieliausku, Lie
tuvių Informacijos Centru 
New Yorke ir jo direkto
rium kun. K. Pugevičium 
bei lietuvių skyriaus vedėja 
G. Damušyte, tarsis su ALT 
bei VLIKo vadovybėmis, 
ieškodama darnesnės ir su
tartinos veiklos. Lietuvoje 
vykstantis persitvarkymas 
yra dėmesio centre ir jau 
ruošiami planai, kaip Sąjū
džiui padėti knygomis, isto
rijos ir mokykliniais vado- 

(Nukelta į 6 psl.)
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SfiVAITinĖ POLITI!^^

Palestiniečiai pripažįsta Izraelį, bet tas atsisako tikėti. - JAV 
pozicija. - Gorbačiovas atvyksta į New Yorką. - Įdomus 

----------------------- incidentas Vokietijoje. -------------------------

Kaip reikėjo laukti, 
PLO (Palestinos Išlaisvini
mo Organizacija) paskelbė 
Izraelio okupuotas teritori
jas nepriklausoma valstybe ir 
pasisakė už Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos rezoliu
ciją 242, kuri .reikalauja Iz
raelio pasitraukimo iš oku
puotų teritorijų, respektuoja 
suverenumą visų tos srities 
valstybių ir jų teisę gyventi 
taikoje saugiose ir pripažin
tose sienose, kurioms niekas 
negrąso ir niekas į jas nesikė
sina. Tas pats pakartojama 
rez. 338, priimtoje po 1973 
m. karo.

Iki šol PLO atsisakyda
vo paklusti tai visų didžiųjų 
valstybių priimtai rezoliucijai 
ir laikė, kad Izraelis yra netei 
sėta valstybė palestiniečių te
ritorijoje. Izraelis iš savo pu
sės atsisakydavo tartis su 
PLO, skaitydamas ją teroris
tų organizacija, kuri siekia 
sunaikinti Izraelį. Tokios pat 
pažiūros kaip palestiniečiai, 
buvo ir visos arabų, iškyrus 
Egiptą, ir dauguma mahome
tonų valstybių. Iš viso 102 
valstybės leido pas save veik
ti PLO misijoms.

Iki šiol apie taiką buvo 
daug kalbama. Ypač tai rūpė
jo JAV, nes esama padėtis 
sunkino jos santykius su ara
bų pasauliu. Izraelis susigy
veno su susidariusia padėti
mi, po truputį kolonizuoda
mas užkariautas teritorijas ir 
išlaikydamas jose tvarką 
griežtomis priemonėmis. 
Prieš 11 mėnesių prasidėjęs 
bruzdėjimas iki šiol kainavo 
apie 300 palestiniečių ir 10 
izraelitų gyvybių.

JAV iki šiol laikėsi po
zicijos, kad palestiniečių ne
priklausoma valstybė yra ne
įmanoma. Visų pirma ji būtų 
pavojinga Izraeliui ir, be di
delių gyventojų perkėlimų, 
būtų labai sunku sugalvoti 
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'saugias', apginamas sienas. 
Washingtone kurį laiką buvo 
svajojama, kad gal geriausia 
būtų pavesti dalį okupuotų 
teritorijų Jordanui, bet to ne
nori palestiniečiai ir net Jor
dano karalius. Būtų galima 
galvoti apie žydų ir palesti
niečių federaciją, tačiau Izra
elis yra tautinė žydų valsty
bė, visus kitus laikanti atėjū
nais į paties Dievo jiems duo 
tą teritoriją prieš tūkstančius 
metų.

Užkulisiuose nemažos 
įtakos turėjo Sovietų Sąjun
ga. Iš pradžios stojusi į ara
bų pusę, Gorbačiovo Sovie- 
tija jau nori kartu su JAV vai 
dinti tarpininko rolę. Izrae
lis iki šiol atsisakydavo daly 
vauti kokioj nors tarptauti
nėje konferencijoj Palestinos 
klausimu, jei joje dalyvautų 
sovietai. Izraelio Darbo par
tija paskutiniu laiku mažiau 
priešinosi sovietų dalyvavi
mui ir galų gale su juo suti
ko, bet ji, per paskutinius rin 
kimus į Izraelio seimą surin
kusi vienu atstovu mažiau už 
nacionalistinę 'Likud' partiją, 
vargiai bus pakviesta į naują 
Izraelio vyriausybę. Ją gali 
sudaryti dabartinis min. pirm 
ir 'Likud' vadas Shamir su 
smulkiom religinėm partijom 
nors dar nėra visai išskirta 
didesnės 'tautinės vienybės' 
vyriausybės galimybė.

• ••

Tuo klausimu greičiau
siai pasisakys pats Gorbačio
vas gruodžio 7 d., atvykda
mas į JT visuotiną susirinki
mą New Yorke ir ta proga 
pasimatydamas su preziden
tu Reaganu ir jo įpėdiniu Bu 
shu. Šalia New Yorko, Gor
bačiovas dar lankysis Kubo
je ir Londone, pabrėždamas 
savo globalinius užsimoji
mus.

Grįžtant prie Palestinos 
klausimo sprendimo, reikia 
kiek sustoti prie labai būdin- į 
go incidento Vak. Vokietijos 
sostinėje Bonnoje. Ten sei
mo pirmininkas krik. dem. 
Philipp Jenninger sušaukė 
specialų posėdį paminėti 
1983 m. lapkričio 9 d. 'kriš
tolo naktį'. Tada naciai išdau 
žė žydų parduotuvių langus, 
jų tarpe ir brangenybių (iš to 
ir pavadinimas) ir jas išplėšė. - 
Tai buvo pirmas 'oficialus' na 
cių valstybės aktas prieš žy
dus, praskynęs kelią kitiems, 
iki Holocausto imtinai. Jen- 
ningerio kalbos metu iš salės 
išėjo kai kurie kairieji atsto
vai, nors jie nieko negalėjo 
prikišti jo mintims, bet tik pa 
sirinkimui kada jas pareikšti. 
"Negalima pagerbti aukos, 
iškeliant jos žudiko sugebėji
mus apsukti visam pasauliui 
galvą" - pareiškė DER SPIE- 
GEL leidėjas Augstein.

Iš tikro, Jenningeris pri
minė, kad ne tik daugumas 
vokiečių, bet ir daug užsie
nio valstybės vyrų stebėjosi 
Hitlerio pirminiais 1933-38 
metų pasisekimais. Vėliau 
daug vokiečių leidosi Hitle
rio suviliojami ir daugelis lei
do įvykti daugybei nusikalti
mų būdami jiems indiferen
tiški. Daugelis patys pasida
rė nusikaltėliais. Atsakomy
bės klausimas telieka spren
džiamas kiekvieno atskirai, 
bet jis negali būti laikomas 
galutinai užbaigtu. Jį reikia 
visados atsiminti, kad vėl ne
būtų paneigta kaimynui teisė 
būti žmogumi.

Daugiausiai papiktino 
ta jo kalbos vieta, kur jis at
vaizdavo to meto vokiečių 
pažiūrą į žydus:

"Kalbant apie žydus ... 
ar jie nenorėjo užimti pozici
jas, kurios jiems nepriklausė? 
Ar jie neturėtų kiek varžytis? 
Ar jie užsitarnavo tas vietas 
kurias užima?"

Ar tokių klausimų negir- 
dime šiandien? Jennigeris bu
vo priverstas atsistatydinti, o 
kancleris Kohl, lankydamas 
JAV vizitavo karo nusikaltė
lių gaudytoją Wiesenthalį.

Lietuva ir Amerika...
(Atkelta iš 1 psl.) 

glaudesnius ryšius su lat
viais ir estais! Ir dabar Mas
kva, siųsdama atskirus emisa
rus į kiekvieną Pabaltijo vals
tybę atskirai, pabrėžia norą 
turėti reikalo su jomis atski
rai, bet ne su didesniu viene
tu, kuris dar neturi jokios 
bendros organizacijos.

Bet ne apie tai mes no-

■ Iš kitos pusės
Persitvarkymo mozaika ... Smagu buvo matyti Vil

niaus spaudoje virš Gedimino pilies pakeltą tautinę vė
liavą, išsižiojau tik ten pat perskaitęs, kad ji pakilo 
flagštoku. Atrodo, kad šį žodį iš olandų vlagstok, kuris 
reiškia vėliavos kotą, pasisavino modernizuodamas savo 
kariuomenę kuris nors iš carų. Mums daugiau įpratas 
žodis stiebas, susijęs su veiksmažodžiu 'stiebtis’, šiuo at
veju būtų tikrai daugiau tikęs.

* * *
Maloniai mane nustebino mano favoritės, jei vartoti 

tarptautinius žodžius, KOMJAUNIMO TIESOS puslapiuo
se Gintarės Adomaitytės straipsnis: „Seneli, aš užsira
šiau į skautus”. Persitvarkymas iššaukė ir diskusijas apie 
jaunimo kitų organizacijų šalia pionierių steigimą. Jei 
suaugę gali susiburti į Persitvarkymo Sąjūdį ir kitas 
organizacijas bei klubus, kodėl to neleisti vaikams? Tie 
jau seniai to nori. Pereitų metų pavasario pionierių sąs
krydyje viena mergaitė pasiūlė lietuviams išsiskirti ža
liais kaklariščiais. Anot Adomaitytės — tada kai kas 
juokėsi. Kiti būkštavo. Dabar jau nebaisu.

Kaip paaiškėjo pasitarime, vaikai patys pradėjo bur
tis į skautus ir iš to sunkiai patikėtina straipsnio antraš
te. Anūkė papasakojusi savo seneliui, kad į tą organiza
ciją:

„Pateko visi, kas norėjo. Ką gi jie veikia? 
Tvarko apleistas stacijas prie Jeruzalės (? — vm) 
bažnyčios. Nevaromi, nekontroliuojami. Patys. Iš 
kur apie skautus sužino? Gal iš ’Lietuvos pionie
riaus’, gal iš senų knygų ar žurnalų. Tos knygos 
ir žurnalai dabar gaudomi po visą Lietuvą... Ieš
koma buvusių skautų, godžiai klausoma, ką jie 
veikė.”

Suaugusiems imponuoja jų uniformos dengiama spal
va (nereikia taip dažnai skalbti), o svarbiausia, skautas 
ar skautė kasdien turėdavo atlikti gerą darbą. Ar pajėgūs 
tam mūsų vaikai? — abejoja Adomaitytė.

ŠVYTURYJE skaitau apie Kazio Sprangausko liki
mą. Tas nepriklausomas Lietuvos pulkininkas,. bolševi
kams atėjus, kaip dauguma, pasiryžo būti lojalus naujai 
valdžiai. Jo div. vadui gen. Vitkauskui ir politrukui Niko- 
lajevui paliudijus, kad jis ištikimas naujam režimui ir 
tokiu, jų nuomone, ir liks, buvo pakeltas į sovietinės ar
mijos generolus majorus.

Dėl širdies negalavimo Sprangauskas negalėjo likti 
kariuomenėje ir buvo paskirta Birštono septinklasės mo
kyklos vedėju. Iš ten 1941 m. birželio 14 d. su šeima 
ištremtas į Sibirą. Įdomus apie tai Antano Martinionio ra
šinys dar nepabaigtas. Galvojant apie prasidėjusią reabi
litaciją dėmesį traukia jo paantraštė: :

KAIP GENEROLO SPRANGAUSKO TRĖMIMO 
METUS ĮSKAITĖ Į DARBO STAŽĄ PO JO MIR
TIES.

* * ♦

Po mirties ... Tame pačiame ŠVYTURYJE yra Mask
vos išeivijos literatų ir menininkų stebėtojo Vytauto Ka
zakevičiaus prisiminimai apie Marių Katališkį / A. Vait
kų jau irgi ’kitaip’ parašyti:

”Vos išėjus (Miškais Eina Ruduo) knygai, pa
sigirdo skambučiai. Iš Pasvalio: kai kas ten iš 
knygos sužinojo tikrąją rašytojo pavardę, pamatė 
portretą ir pareiškė nepasitenkinimą. Kaip galė
jusi išeiti knyga žmogaus, kuris, kaip jie patys 
matė, okupavus Lietuvą hitlerininkams, vaikščio
jo su šautuvu ir vedėsi areštuotuosius? Pradėjo 
skaityti romaną rimtos, galinčios drausti ir baus
ti, galvos. Iš pradžių pasigirdo: kai kas rado ... 
’antisovietčinos’... buvo ramiai sutarta, jog kny
gos išleidimas, žinant autoriaus biografiją, rodo 
mūsų objektyvumą.”

Kazakevičius lieka skolingas tų 'galvų’ pavardes. Juk 
tikrai jos nebuvo kopūstų. Reikia nemažo sugebėjimo, 
kad už lojalumą žmogus kaip Sprangauskas būtų pasiųs
tas į Sibirą, o su ginklu pasitraukęs, būtų su pagarba 
kviečiamas atgal. (vm)

rime kalbėtis šiandien, o tik 
apie galimą JAV įtaką į So
vietijos persitvarkymo toli
mesnę raidą. JAV, aplamai 
imant, palankiai žiūri į persi
tvarkymo pastangas. Sunku 
tam prieštarauti. Būtų tačiau 
labai apgailėtina, jei jos jau 
dabar pasakytų, kad mums 
užtektų, jeigu suverenumas 
būtų atstatytas iki tam tikro 

laipsnio. Teisingesnė pozi
cija būtų laikytis senos nepri 
pažinimo politikos, iki Lietu
va suvereniai apsispręstų 
dėl savo įsijungimo į kurį 
nors bloką. Juo labiau, kad 
sovietai iki šiol su tuo okupa
cijos nepripažinimu oficia
liai nesiskaito. Jiems jis rūpi 
daugiau principiniai negu 
praktiškai.
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Išsaugotum atmintį
Siekdami apsaugoti save 

ir tautiečius nuo stalinizmo 
ar bet kurio kito autorita
rinio režimo savivalės įkū
rėme "Tremtinio” klubą, 
dirbantį suverenios Lietu
vos, demokratijos ir nacio
nalinės kultūros labui.

Ne keršto ar asmeninės 
naudos ieškome, o Tiesos ir 
Istorijos Teismo šaukiamės, 
šimtai tūkstančių lietuvių, 
amžiams atgulusių Šiaurės 
platybėse, Vidurinėje Azi
joje, čia pat Lietuvos pake
lėse ir Minsko plente, šian
dien teisia gyvuosius.

Todėl reikalaujame pa
skelbti stalinizmą kaip poli
tinę sistemą — genocidu — 
nusikaltimu visai žmonijai 
ir lietuvių tautai.

1940-1941 m. bei pokario 
metu Lietuvoje stalinistai 
įvykdė daugybę nusikalti
mų : sadistiškai nužudyti 
gyventojai Rainių miškely
je, Pravieniškių kalėjime, 
Raseiniuose, Kretingoje. Iš
šaudyti Rokiškyje ir Mins
ko plente. Liudininkai gali 
papasakoti, kaip buvo nu
kankinti Panevėžio inteli
gentai, jų tarpe ir žinomas 
chirurgas žemgulis.

Būtina paskelbti lietuvių 
archyvo dokumentus ir vi
są šiuos nusikaltimus lie
čiančią medžiagą. Jų orga
nizatorius ir vykdytojus 
teisti kaip karinius nusikal
tėlius! (SNO 1948 m. gruo
džio 9 d. konvencija TSRS 
priėmė 1954 m. gegužės 3 
d., SNO konvencija dėl se
naties teismo netaikymo 
karo nusikaltėliams, geno
cido vykdytojams TSRS 
iniciatyva priimta 1968 lap
kričio 26 d.).

Dovanoti už kaltes ar ne
dovanoti — visuomenės va
lia, bet nuosprendis turi bū
ti!

1940 įvykius Lietuvoj pa
vadinę okupacipa, pasmer
kę stalininę genocido po
litiką, privalome pripažinti 
— tauta turėjo teisę gintis. 
Siūlome prieškario ir poka
rio metų kovas Lietuvoje 
vadinti nacionaliniu pasi
priešinimo judėjimui — 
REZISTENCIJA. Apie ban
ditus tiek iš vienos, tiek iš 
kitos kariaujančios pusės 
būtina kalbėti atskirai.

Jau paskelbti TSRS ir 
LTSR vyriausybių nutari
mai dėl tremtinių reabilita
cijos. Vyriausybė įgaus mo- 
malinę teisę reabilituoti, 
tik pasmerkusi stalininės 
politikos vykdytojus ir at- 
sibibojusi nuo jų.

Klubas, įkurtas Kaune 
1988 liepos 30 d. prie Lietu
vos Persitvarkymo Sąjū
džio, vienija visus nukentė
jusius nuo stalininės prie
spaudos ir visuomenės at
stovus, norinčius remti klu
bą jo veikloje. Daugelio 
nutarė klubą laikyti respub
likiniu, o rajonuose steigti 
jo padalinius. Išrinkta klu
bo taryba; kiekvieno rajo
ninio klubo atstovas tam
pa tarybos nariu. Teiksime 
moralinę ir materialinę pa
galbą klubo nariams trem
tiniams ir politiniams kali
niams. Kauno medikų rėmi
mo grupė pastoviai kontro
liuos klubo narių sveikatos 
būklę. Reikalausime page
rinti socialines gyvenimo 
sąlygas, kompensuoti pra
rastas materialines verty
bes, išmokėti pilną kompen
saciją už tremtyje ar kator
goje praleistus metus. Pa
saulinėje teisinėje prakti
koje tokių reikalavimų pre
cedentą jau turime. Renka
me medžiagą stalinizmo re
presijų muziejui, buriamo
mis klubo pajėgomis. Pub

LIETUVOS PERSITVARKYMO 6AOMPŽIO RESPUBLIKINIO KLUBO 
KAUNE „ TREMTINYS" TARYBOS LEIP1NYS

Lietuva, Tėvyne ir.ūaų, Tu didvyrių Žemė! 
Iš praeities Tavo sande te stiprybę semia.

Tegul Tavo veikai eina vien takais dorybės, 
Tegul dirba Tavo naudai ir. žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina,
Ir šviesa ir tiesa mūs Žingsnius telydi. 

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

Naujas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio klubo "Tremtinys" 
leidinys.

likuosime atsiminimus. Se
kančių metų vasarą į buvu
sias tremties vietas išvyks 
ekspedicija — būtina su
tvarkyti kapus, pastatyti 
paminklus, surinkti žinias 
apie ten gyvenusius ir mi
rusius tautiečius. Esame 
sena žemdirbių tauta, ger
bianti savo protėvių kapus. 
Neturime leisti jų kaulams 
mėtytis svetimoje žemėje. 
Todėl padėsime visiems no
rintiems sugrąžinti savo ar
timųjų palaikus į Tėvynę.

Remsime tautiečius dėl 
įvairių priežasčių negalin
čius grįžti į Lietuvą.

Birželio 14 d. skelbiame
— Tautos gedulo diena..

Procesai šiuo metu vyks
tantys Lietuvos gyvenime 
ne naujiena. Jie turi 200 
metų pasipriešinimo kovų 
istoriją. Pradedant trečiuo
ju Respublikos padalinimu, 
kas 30-35 m. tauta prieši
nosi. Tai laikas, per kurį 
užauga viena karta, nera
gavusi kazokų ar NKVD 
nagaikų. Demokratijos su
verenumo idealai užvaldy
davo žmonių protus ir šir
dis, tauta atgimdavo. Nuo 
paskutiniųjų stalininių re
presijų praėjo 35 mėtai. 
Mes esame tiltas tarp savo 
mirusiųjų ir tų, kurie gy
vens po mūsų. Todėl turime 
jausti atsakomybę už tai, 
kas buvo ir kas bus. šian
dieninė mūsų atsakomybė
— tai mūsų LAISVĖ.

Audrius Butkevičius 
('"Tremtinys” Nr. 1 
1988 spalio mėn.)

Į LIETUVĄ SUGRĮŽO 
KETURI SĄŽINĖS 

KALINIAI

Į Lietuvą sugrįžo keturi 
sąžinės kaliniai; Lietuvos 
Helsinkio grupės nariai Vik
toras Petkus ir Balys Ga
jauskas. Tikinčiųjų teisėms 
ginti katalikų komiteto stei
giamasis narys kun. Sigi
tas Tamkevičius ir žurnalis- 
tas-poetas Gintautas Ieš
mantas.1 Kaip žinia, dėl šių 
keturių ir kitų lietuvių poli
tinių kalinių Gedimino aikš
tėje badavo Petras Cidzikas, 
Algimantas Andreika ir kt.
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Lapkričio 15 d. Estijos Aukščiausioji taryba 258 
balsais prieš 1 priėmė konstitucinį nutarimą, kad 
Sovietijos įstatymai, prieš įsigaliodami Estijoje, turi 
gauti jos pritarimą. Atseit, ji turi veto teisę. Reikia 
pastebėti, kad Estijos Aukščiausioje taryboje yra apie 
100 rusų.

Sovietijos Aukščiausios tarybos prezidiumas nutarė 
kad toks nutarimas prieštarauja Sovietijos konstituci
jai ir pakvietė Estijos Aukščiausios tarybos pirminin
ką pasitarimui į Maskvą.

Lapkričio 18 d. toks pat pasiūlymas buvo svarsto
mas Lietuvos Aukščiausios tarybos posėdyje.

Lietuvos kompartijos gen. sekretorius ir tarybos 
pirmininkas Algirdas Brazauskas karštai pasisakė 
prieš tokio pasiūlymo priėmimą jau dabar ir argumen
tavo už balsavimo tuos reikalu atidėjimą, kas ir buvo 
padarytas. Po to Vilniuje įvyko protesto demonstra
cija, kurios metu Brazauskas buvo pavadintas išdavi
ku.

Lapkričio 19 d. apie tuos įvykius paklaustas Indi
joje viešėjęs Gorbačiovas pareiškė, kad Estijos iššū
kis Kremliaus autoritetui buvo normalus ’perestroi- 
kos* proceso reiškinys.

Gorbačiovas aiškino, kad Pabaltijy daug diskutuo
jama, kaip išspręsti tas problemas. "Esu tikras," - 
pareiškė jis, - "kad bus susitarta."
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Viktoras Petkus atvyko į 
Vilnių lapkričio 2 d., jį trau
kinio stotyje pasitiko apie 
20 žmonių. Gintautas Ieš
mantas iš Uchtos grįžo nak
tį iš ketvirtadienio į penk
tadienį (lapkričio 4), o Ba
lys Gajauskas, turimomis 
žiniomis, iš tremties Toli
muosiuose Rytuose į Kauną 
sugrįžo lapkričio 7 d. Lap
kričio 4 d. rytą kun. Sigitą 
Tamkevičių Vilniaus trau
kinio stotyje pasitiko nema
žas būrys žmonių, buvo at
vykę daug tikinčiųjų iš Ky
bartų, kur kun. Sigitas bu
vo klebonu prieš nuteisiant 
jį priverstinio darbo sto
vyklos ir tremties bausme.

Politinių kalinių gelbėji
mo komitetas spalio 28 d. 
prie Centro Komiteto suren
gė piketą pagreitinti kali
nių išlaisvinimo klausimą, 
tuo pačiu atkreipdamas dė
mesį į badautojo Petro Ci
dziko kritišką sveikatos 
būklę. Piketo kalbose buvo 
išreikštas nusivylimas ir 
nepasitikėjimas valdžia, ku
ri, pasak komiteto narių, il
gai "vilkino” šį klausimą.

Tą vakarą, Partijos pir
masis sekretorius Algirdas 
Brazauskas per televiziją 
paskelbė, kad penki politi
niai kaliniai paleidžiami 
(LIC pastaba: viršminėti 
ir Voldemaras Karoliūnas). 
Bet pasak komiteto steigia
mojo nario Povilo Pečeliū
no, ”nė vienas iš kalinių, 
su kuriais susisiekėme, šito 
nepatvirtino... Mes pareiš- 
kėm galutinai, kad mes spa
lio 29, 1 vai. p. p., vėl ruo- 
šiąm piketą prie CK. Jeigu 
bus autentiškai, konkrečiai 
atsakyta į mūsų reikalavi
mus teigiamai, tai už tai 
padėkosime. O jeigu ne, tai 
pasiliekam prie savo reika
lavimų ir Petras Cidzikas 
badavimo akcijos nenutrau
kia.”

Spalio 29 d. vyko piketas, 
bet gavus garantijas iš val
džios, kad kaliniai tikrai bus 
paleisti, Petras Cidzikas po 
32 dienų badavimo, akciją 
nutraukė. Tą dieną, 6 vai. 
vak., į Gedimino aikštę su
sirinko keli tūkstančiai iš

lydėti Cidziką namo. Daly
vavo į bado akciją įsijun
gusieji, bei tie, kurie nakti
mis budėjo ir badautojus 
saugojo. Pasak ten dalyva
vusios Danutės Pečeliūnie
nės, "jauni žmonės iš Są- 
mašina su visu jo namuku, 
sudėjo Cidziko namuką 
(LIC pastaba: Kadangi jau 
buvo šalta, Cidzikas aikš
tės kampe gyveno namuke, 
kur buvo įtaisytas pečiu
kas), įpakavo į mašiną... 
O kai Cidziką vežė į namus, 
iš paskos važiavo ta didelė 
mašina su visi jo namuku. 
Buvo labai įspūdinga: tal
kino entuziastai, savanoriai, 
žmonės su gėlėmis lydėjo 
iki gatvės, per visą aikštę 
su dainomis.”

Tuo tarpu, Politinių kali
nių gelbėjimo komitetas 
griežtai reikalavo, kad val
džia paskirtų Voldemarui 
Karoliūnui didesnį butą. Pa
sak Pečeliūno, psichiatrinė
je laikomo Karoliūno "svei
kata sugadinta........... Mo
tina sutinka jį paimti, bet 
ji turi tik vieną kambariu
ką. Jam tokia kompensaci
ja už 13 metų kančias yra 
visiškai natūralu, pagrįs
ta ir teisėta”. Brazausko 
įsakymu, Karoliūnui pasky
rė dviejų kambarių butą.

Nors Brazauskas pareiš
kė, kad nėra daugiau poli
tinių kalinių, Politinių kali
nių gelbėjimo komitetas 
per Sąjūdžio žinias renka 
duomenis apie politinius ka
linius ir teberūpinasi dar 
įkalintųjų Boleslovo bizū
no, Gintaro Muzikevičiaus 
ir kitų likimu. Petro Gra
žulio atveju pasakyta, kad 
jam gruodžio 2 d. pasibai
gia terminas ir tik tada bus 
leidžiama jam sugrįžti į 
Lietuvą. Jis šiuo metu lai
komas nežinomam Mordo
vijos lageryje. (LIC)

”ATTENTION” — HIRING! 
Federal government jobs in 
your area and overseas. Ma
ny immediate openings with- 
out waiting list or tęst. $15- 
68,000. Phone call refund- 
able. (602) 838-8885. Ext. 
1753. (42-45)
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Varpo šimtmetis ir Vincas Kudirka... (8)

Kada, kur ir kaip gimė Varpas
Vincas Trumpa

Vėl turbūt reikia sutikti 
su J. Gabriu, kad Kudirka 
buvo „užgimusio Varpo mo
tina, išnešiojusi jį savo šir
dyje”. Kaip laikraštininkas 
V. Kudirka pasireiškė labai 
anksti. Dar VII-toje Mari
jampolės gimnazijos klasė
je būdamas jis ėmė leisti 
laikraštėlį, žinoma, lenkų 
kalba. Jis jį pavadino 
”Klamstwo” (Melas”) sa
kydamas, kad jame bus 
daugiau tiesos, kaip varšu
viškėje ”Prawdoje” („Tie
soje”). Tokį savaitraštį len
kai buvo pradėję leisti Var
šuvoje 1881 m. Tada jau 
pasireiškė dar viena Kudir
kos aistra, būtent, tiesos 
meilė, kuri jį lydės visą gy
venimą ir kurią jis aukso 
raidėmis įrašys į savo „tau
tišką giesmę”, arba Lietu
vos himną.

1886 m. Aušrai sunegala
vus, o Šviesai vis labiau 
klerikale j ant prieš pažan
gesnę ano meto šviesuome
nę iškilo klausimas: ką da
ryti ? Buvo dvi išeitys: arba 
atgaivinti senąją Aušrą, ar
ba imti leisti naują laikraš
tį. Tiesa, jau 1885 m. J. 
Šliūpas Amerikoje buvo 
pradėjęs leisti Lietuviškąjį 
balsą, o 1886 pasirodė, taip 
pat Amerikoje, Vienybė lie
tuvninkų. Tačiau amerikie
tiškieji laikraščiai vargu 
galėjo patenkinti Lietuvos 
skaitytojus. Be to, jie savo 
tarpe taip buvo susirieję, o 
Lietuva dar vis tebegyve
no Aušros pasėta vienybės 
dvasia.

1888 m. pradžioje Var
šuvoje susikūrė nauja drau
gija „Lietuva”, kurios vie
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nas pagrindinių uždavinių 
buvo leisti visiems lietu
viams skiriamą laikraštį. 
Tos draugijos sekretorius 
buvo V. Kudirka, kuris 
daugiausia ir rūpinosi to 
naujo laikraščio išleidimu. 
Sužinojęs, kad dr. J. Basa
navičius rimtai galvoja at
gaivinti Aušrą, V. Kudirka 
parašė jam laišką, bandy
damas jį nuo tos minties 
atkalbėti. V. Kudirka labai 
vertino Aušrą ir dr. J. Ba
sanavičių, vadindamas jį 
lietuvystės pranašu. Tačiau 
V. Kudirka buvo prieš Auš
ros atgaivinimą svarbiausia 
dėl to, kad prieš ją jau iš 
anksto bus nusistačiusi di
delė dalis kunigų, kurių 
tarpe jau buvo nemaža 
„tikrų lietuvių”. Tame pa
čiame laiške V. Kudirka 
dėstė, koks, „Lietuvos” 
draugijos nuomone, turėtų 
būti tas naujas laikraštis: 
„Mums rodosi, kad laikraš
tis lietuviškas, kaip šian
dien, idant išsiplatinti Lie
tuvoje, turi būti vidutiniš
ku, kuris niekur nesiektų 
tikėjimo dalykų ir nepeiktų 
per smarkiai jų užžiūrėto- 
jų”. Iš mūsų pabrautų to V. 
Kudirkos laiško žodžių ma
tytis, kad jis norėjo, kad 
Varpas užimtų vidurio li
niją.

Maždaug po mėnesio V. 
Kudirka parašė J. Basana
vičiui antrą laišką, kuriame 
dar aiškiau aptarė naujo 
laikraščio liniją. Esą, da
bartiniai laikraščiai (turėjo 
galvoje Šviesą, Lietuvišką
jį balsą ir Vienybę) "šun
keliais tautą vedžioja” ir 
savo tarpe per daug pešasi.

DIRVA

Varpas turėtų „tarnauti vi
sai Lietuvai”. Aišku, leng
viau buvo taip pasakyti ne
gu padaryti.

Tuo pačiu metu V. Ku
dirkai buvo svarbu patrauk
ti į savo pusę ir Joną Šliū
pą, kuris gal net artimesnis 
buvo V. Kudirkai ir savo 
pažiūromis ir ypač savo 
temperamentu. Jis rašė J. 
Šliūpui labai atvirai ir, be 
abejo, k o n f i d encijaliai: 
„Kad laikraštis neturės pa
žiūrų ’Tamsos’ — tfu! no
rėjau pasakyti ’Szviesos’ tai 
kiek vienam išmintingam 
žmogui aišku”. Tačiau dau
giau taktiškais sumetimais 
V. Kudirka nepritarė ir J. 
Šliūpo antiklerikališkam ra- 
dikalizmui. „Su radikalio
mis pažiūromis”, rašė tame 
pačiame laiške Šliūpui „vėl 
reikia saugotis ir atsargiai 
elgtis; da per drūčiai juoda 
ranka jėzuitų, liūdna pamis- 
lyti laiko už keteros Lietu
vą ir ją vedžioja. Tik užka
bink kunigą — tai joks laik
raštis nedasieks į rankas 
žmonių”. Dėl to ir Aušra 
žlugusi. Deja, ir Varpas ne
iškęs neužkabinęs ne tik 
kunigų, bet ir vyskupų ir 
net paties popiežiaus Leono 
XIII.

Kai kas Varpo lopšiu no
rėtų laikyti Marijampolę, 
kur 1888 m. vasaros pra
džioje per Petrines (birželio 
29 d.) susirinko studentų ir 
nestudentų būrelis iš Var
šuvos, Maskvos ir pačios 
Marijampolės ir svarstė 
naujo laikraščio reikalą. 
Maskviečiai siūlė sustiprin
ti šviesą, kurioje kai kurie 
iš jų bendradarbiavo. Var-

1988 m. lapkričio 24 d.

Vincas Kudirka mokydamasis Marijampolės gimanzijoje 
priklausė mokinių orkestrui. Jis sėdi antroje eilėje antras iš kairės.

šuviečiai (ir Kudirka) pa
sisakė už naują laikraštį. 
Atrodo, nieko galutinai ne
nutarę išsiskirstė. Vėl nau
jo laikraščio leidimas su
grįžo į Varšuvą, čia buvo 
galutinai susitarta dėl jo 
vardo, parengtas jo pros
pektas, pasirūpinta tam 
prospektui atspausdinti lė
šomis ir susitarta su Mar
tynu Jankumi, kaip techniš
kuoju ir atsakinguoju Var
po redaktoriumi. V. Kudir
ka 1888 m. lapkričo 7 d. ra
šė M. Jankui: "Brangus 
Vientauti! Nors ilgai ne ra
šėme pas Tamistą, bet ne 
tinginevome ir neužmiršo
me apė sušne kėjimą mūsų 
dalykuose naujo laikraščio 
— liudyti gal atsiųstas dėl 
a t s pausdinimo prospektas 
’Varpo’. Turime tikrą viltį, 
kad Tamista atsimeni gerai 
savo žadėjimą būti atsakan
čiu prieš vyresnybę redak
torių ir ekspeditorium laik
raščio į užrubežį. Tiesa, 
sunkus tai darbas^ bet šven
tas (m. p.). Iš tikrųjų M. 
Jankus atspausdino 5000 
Varpo prospekto ir juos iš
siuntinėjo buvusiems Auš
ros ir kitų laikraščių skai
tytojams.

O 1889 m. sausio mėnesį 
pasirodė ir Varpas, literatū
ros, politikos ir mokslo mė
nesinis laikraštis. Varšuvie
čiai norėjo į pirmą vietą 
pastatyti politiką ir pava
dinti Varpą politišku, lite
ratūrišku ir mokslišku laik
raščiu. J. Jablonskiui pasi-. 
sekė juos įtikinti, kad lo
giškiau ir lietuvių kalbos 
atžvilgiu teisingiau jį pa
vadinti literatūros, politi
kos ir mokslo laikraščiu. 
Taip gimė Varpas.

(Bus daugiau)

PIRMAS KRIKŠČIONI
ŠKAS LAIKRAŠTIS 

POKARIO LIETUVOJE

Lietuvių Informaci jos 
Centras praneša, kad pra
eitą mėnesį pasirodė pirmas 
krikščioniškas laikraštis po
kario Lietuvoje. Vardu "Ti
kėjimo žodis”, jį leidžia prie 
Lietuvos Persitvarkymo Są

jūdžio įsisteigusi Lietuvos 
Krikščionių Sąjunga, susi
dedanti iš katalikų ir pro
testų dvasiškių bei krikš» 
čionių pasauliečių. Pirma
me numeryje, datuotame 
spalio 22 d., rašo:

„Jūsų rankose pirmasis 
krikščioniškas laikraštis po
kario Lietuvoje. 'Kristaus 
žaizdomis esate išgydyti’., 
ši eilutė iš pirmo apaštalo 
Petro laiško aiškiai liudija 
apie mūsų tautos galimy
bes Viešpatyje. Aštuoni 
t ū k s t ančiai palaiminimų 
esančių Biblijoje yra skirti 
mum, kiekvienam asmeniš
kai, kaip ir bet kurios tau
tos žmogui, kuris tiki išgel
bėjimo Evangelija. Laik
raščio tikslas: nepaisant de
nominacijų skirtumų skelb
ti gerąją naujieną apie gy
vąjį Dievą. Dauguma lietu
vių pavargo nuo ateizmo 
absurdo. Mes galime paliu
dyti, kad įmanomi tik du 
s ą m o n ingo krikščioniško 
gyvenimo variantai: pir
masis, sėkmingas gyveni
mas : antrasis, labai sėkmin
gas gyvenimas. Tik du. 'At
siverskite ir tikėkite Evan
gelija’ (Mk 1, 15).”

Leidinio redaktorius — 
Evaldas Morkūnas; redak
cinę kolegiją sudaro poetas 
Sigitas Geda, redaktoriaus 
p a v a d uotojas Gabrielius 
Lukošius, evangelikų pasto
rius J. Melikas, kun. R. Mo
rą, referentas kun. dr. Juo
zas Pranka, kun. V. Ru- 
dzinskas, A. Tikušienė.

„Tikėjimo žodis” yra pa
našaus formato kaip „Są
jūdžio žinios”, keturių pus
lapių biuletenis, leidžiamas 
kompiuterio šriftu, grynai 
religinio turinio.

Laikraštis platinamas ne
mokami, leidžiamas tikin
čiųjų auka. Redakcijos ad
resas: Vilnius, Eidukevi
čiaus 35-76, Morkūnas Eval
das. (LIC)

TOOL MAKER 
MACHINIST

Uniąue oppty for person 
w / CNC exp. Competitive 
wages & benefits. Pleasant 
working conditions. Call John 
201-686-0513. (41-47)



1988 m. lapkričio 24 d. DIRVA Nr. 45 — 5

Formos drobėje ir šokiuose
Viktoras Mariu n as

Menas liudija žmogaus 
sugebėjimą regėti ir at
skleisti didžią svajonę. Nuo 
ankstyviausių jų dienų žmo
gus be pertrūkio ieškojo 
kelių išreikšti ir pateikti 
savo mąstymus ir jausmus 
tapyba, grafika, skulptūra, 
keramika, tekstile ir įvairiu 
kitokiu būdu. Tik meninin
ko genijui yra duota privi
legija iš naujo kurti mūsų 
pasaulį (Milda Lenkauskie
nė).

”Ar lietuviškasis menas 
gali būti aptartas ? Buvo 
mėginta, bet nutarimo sun
ku pasiekti, kas sudaro tau
tinį ar, mūsų atveju, lietu
viškąjį meną siekiant išsi
aiškinimo, galima sakyti, 
kad tautiškumas mene yra 
tas individo ar grupės kū
rybinio proceso elementas, 
kuriame matosi praeities 
tradicijų įtaka” (Algiman
tas Kezys).

Tokios mintys įveda į 
Alg. Kezio dailės kūrinių 
rinkinio katalogą. Tai puoš
nus 34 psl. leidinys, kurio 
turinys dalykiškai ir vaiz
džiai žiūrovą informuoja ir 
apie kūrinius, ir apie 54 jų 
kūrėjus.

Katalogas buvo išleistas, 
rengiant A. Kezio rinkinio 
parodą Toronte birželio 24- 
27, 88, IV Lietuvių Kultū
ros Kongreso metu.

Ta pati paroda buvo at
vežta į Clevelandą, išstaty
ta Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje. Ji sudarė pa
grindinį Clevelando Lietu
vių Dienų programos ele
mentą 1988 m. spalio 8-9 
dienomis.

Parodos kūrinių autoriai 

Edita Nazaraitė "Žiema ir gėlės"

visi lietuviškos kilmės, iš 
laisvojo pasaulio kraštų. Iš 
JAV — 39, iš Anglijos — 1, 
iš Kolumbijos — 1, iš Aus
tralijos — 3, iš Kanados — 
5, iš Prancūzijos — 2, iš 
Švedijos — 1, iš Vokietijos 
— 1, iš Urugvajaus — 1.

Dalis jų dar augę ir me
no darbus bei mokslus pra
dėję Lietuvoje, bet daugu
ma jau gimę, menininkais 
brendę išeivijos kraštuose. 
Daugelis jų tik tų kraštų 
meno gyvenime besidarbuo
ja. Ir kokia jų polėkių įvai
rovė! Vartoja jie visokias 
žinomas ir savo išrastines 
priemones: aliejų, akvare
lę, akriliką, anglį, pieštu
kus, siūlus ir kt. Rasi čia 
žinomas ir net grynai indi- 
vidulias meno sroves. Tik 
grynai realistinės srovės 
nei kataloge, nei parodoje 
negalima rasti. Tiesa, kata
loge sakoma, kad Arvydas 
Algminas, tradicinės mo
kyklos realistas, ”tiki į 
kompetenciją nupiešti žmo
gaus figūra su jos realisti
niais aspektais”. Bet jis 
nevengia savo realistinius 
vaizdus transformuoti į ale
gorijas ir fantazijas, pri
jungdamas abstraktinių ele
mentų.

Kezio meno rinkinys liu
dija, kad dailės srityje išei
vija yra susilaukusi didžiau
sio prieauglio. Ir labai me
niškai stiprių, originalių kū
rinių. Jų gana daug yra at
sidūrę pasaulio meno muzie
juose ir privačiose kolekci
jose. Bet daugumai gręsia 
sunykimo pavojus. Todėl su 
gera viltim reikia žiūrėti į 
šių dienų Lietuvos patriotų

Gintaro šokėjos Clevelando Lietuvių dienose...
rūpestį išeivijos kūrybos 
turtus gelbėti. ”... pirmiau
sia į Lietuvą turi sugrįžti 
visa tai, ką po karo tenai 
sukūrė mūsų literatai, isto
rikai, mokslininkai. ... Te
nai dar labai daug daiktų, 
kurių mes nežinome”... 
(poetas Sigitas Geda per 
Vilniaus radiją spalio 24 
d.).

Iš tikrųjų ir mes daug 
nežinome. Nežinojome nei 
Alg. Kezio stipraus meno 
rinkinio. Todėl reikia dėko
ti LB Clevelando apylinkės 
valdybai už to turto kad ir 
trumpą parodymą šių me
tų Lietuvių Dienose.

Įprastesnis buvo antrasis 
Lietuvių Dienų programos 
elementas. Jį sudarė Toron
to Lietuvių Jaunimo ansam
blio Gintaro šokiai ir sol. 
Vaclovo Povilonio estradi
nės dainos. Ansamblis iš 17 
mergaičių ir 11 berniukų 
pašoko 14 tautinių šokių. 
Niekada tokių šokių nešo
kęs ir nesimokęs korespon
dentas saugiausiai taip gali 
pasakyti: ”Jei žiūrovams 
patiko, tai šokiai ir šokimas 
buvo geri”. O žiūrovams pa
tiko. Buvo plota stipriai, 
dažnai ir ilgai. Nuotaiką 
buvo laiminga. Solistas pa
dainavo 8 dainas. Patiko ir 
solistas. Jis sau akampona- 
vo elektronine muzika ir gi
tara.

Šokiams grojo penki Gin
taro muzikantai.

Gintaro vadovai ir šokių 
mokytojai — Rita ir Juozas 
Karasiejai.

Žiūrovų buvo pilna Dievo 
Motinos parapijos auditori
ja.

Dienas rengė LB apylin
kės valdyba: Vytautas Briz
gys — pirm., Birutė Vede- 
gienė, Vladas Čyvas, Mečys 
Aukštuolis, Jonas Gudėnas, 
Marija Mikonienė, Viktori
ja Lenkauskaitė, Valdonė 
žiedonienė, Kazimiera Vai- 
čeliūnienė, Ada Stungienė.

BALANSUOTA DIETA
Dr. Danielius Degėsys

Vidutinio sunkumo fizinį 
darbą dirbančiam vyrui die
noje reikia 15 kalorijų kiek
vienam jo kūno svarui. Jei
gu toks vyras sveria 150 
svarų, tai padauginus 15 
kalorijų iš 150 svarų gau
sime 2250 kalorijų. Taigi 
toks kalorijų kiekis ir būtų 
jo dienos norma. Tokį pat 
darbą dirbančiai moteriai 
reikėtų mažiau kalorijų, bū
tent tik 12 vienam kūno 
svarui. Moterys suvartoja 
mažiau kalorijų todėl, kad 
jų metabolizmas yra lėtes
nis. Lengvai dirbant kalo
rijų pareikalavimas būna 
mažesnis, būtent vyrams 13 
kalorijų, o moterims tik 10 
kiekvienam kūno svarui. 
Apskaičiuoti kiek maiste 
yra kalorijų nėra sunku. 
Dauguma maisto produktų 
perkant ant įpokavimo vir
šaus turi surašytą ne tik 
kalorijų, bet ir riebalų, 
druskų ir choleterolio kiekį. 
Maisto produktus sudaro 
angliavandeniai, riebalai ir 
baltymai. Angliavande n i ų 
arba baltymų vienas gra
mas duoda 4 kalorijas. Rie
balų vienas gramas duoda 
9 kalorijas.

Mitybos ekspertai reko
menduoja, kad dienos davi
nyje turėtų būti 30% rie
balų, 15% baltymų ir 55% 
angliavandenių. Reikia pa
sakyti, kad 30% riebalų kai 
kuriems asmenims, ypač 
tiems, kurie turi padidintą 
cholesterolio kiekį, yra per
daug. Tokiems reikėtų rie
balų kiekį mažinti iki 20 
arba net iki 10%. Apskai
čiuoti kiek gramų riebalų 
turėtų būti dienos davinyje 
nėra sunku. Jeigu 150 sva
rų sveriančiam vyrui reikia 
2250 kalorijų, tai 30% (apie 

trečdalis) tų kalorijų bus 
675 kalorijos. Kadangi rie
balų vienas gramas lygus 9 
kalorijom, tai padalinus 
675 kalorijas iš 9 gausime 
75 gramus, taigi, 75 gramai 
riebalų būtų to vyro dienos 
norma. Gi moteriai, sverian
čiai 120 svarų, užtektų 
45-55 gramų riebalų. Rieba
lų kiekis nebūtinai turi būti 
visiems vienodas, nes kiek
vieno žmogaus riebalų me
tabolizmas yra skirtingas. 
Kai kurie žmonės, kad ir 
valgo daug riebalų, bet jų 
cholesterolis būna žemas. 
Kitų gi, kurių riebalų me
tabolizmas būna lėtas, jų 
cholestrolis būna aukštas. 
Gyvulinės kilmės riebalai 
turi daug cholesterolio. Taip 
pat kai kurie kūno organai, 
pavyzdžiui, kepenys, i nks- 
tai, širdis ir ypač smege
nys, turi daug cholestero
lio. Kiaušinio trynys choles
terolio turi 250 miligramų, 
tuo tarpu cholesterolio die
nos norma neturi viršyti 
300 miligramų.

Riebalai yra skirstomi į 
prisotintus ir neprisotintus 
riebalus. Prisotintų riebalų 
grupei priklauso gyvulinės 
kilmės riebalai ir alyvos, 
kurios kambario tempera
tūroje išsilaiko kietoje for
moje. Pavyzdžiui, palm ir 
ęoconut oil. Jos turi apsčiai 
cholesterolio. Neprisotinti 
riebalai yra alyvos, kurios 
būna skystos, kambario tem
peratūroje. Jos turi mažai 
cholesterolio. Mitybos eks
pertai sako, kad dienos da
vinyje prisotintų riebalų 
turėtų būti tik vienas treč
dalis, o neprisotintų du 
trečdaliai.

(Nukelta į 6 psl.)
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JAV LB Krašto valdyba...
(Atkelta iš 1 psl.) 

vėliais bei kitomis priemo
nėmis. Dėkojo Draugo re
dakcijai už leidimą naudo
tis telefaksu. Sudaromas 
egzekutyvinis komitetas iš 
5 krašto valdybos narių, 
spręsti skubimes reika
lams. Lėšų klausimas tebė
ra aktualus. Rušiamasi Va
sario 16 minėjimų rinklia
vai ir svarstomas planas su
kaupti didesnį kapitalą, ku
ris būtų naudojamas kon
krečiai paramai, siunčiant 
knygas ir vadovėlius. Pla
nai dideli ir platūs, o jiems 
įgyvendinti reikės darbo, 
lėšų ir kitokios paramos bei 
talkos iš visų. Palankiai 
vertino spaudos ir radijo 
talką, informuojant išeivi
ją apie dirbamus darbus.

Birutė Jasaitienė, vice
pirmininkė organizaciniams 
ir administraciniams reika
lams, žinoma kaip pareigin
ga ir darbšti visuomenin- 
kė, buvusi PLBvaldybos vi
cepirmininkė švietimui ir 
tautiniam auklėjimui, gerai 
pažįstanti išeivijos lietuvių 
veiklą, didelį dėmesį sky
rusi Pietų Amerikos lietu
viams. šiuo metu arčiau su
sipažįstanti su JAV LB vei
kla. Amerikoje veikia 10 
apygardų ir 70 apylinkių. 
Apylinkių sąvokos dabar 
yra pasikeitusios, nes lietu
viai išsimetė po plačiąją 
Ameriką ir visos kraštas 
galima laikyti viena didele 
apylinke. Dėl gyventojų 
kartos ir iškeliaujančių į 
a m ž inybę, ankstyvesniųjų 
gyvenviečių lietuviai yra 
sumažėjęs ir jų veiklos po
tencialas susilpnėjęs. Ta 
prasme ir lietuviškų para
pijų išsilaikymas yra susilp
nėjęs ir nuolat silpnėja. To
kia yra realybė ir su ja no- 
rom-nenorom reikia skaity
tis. Steigiasi nauji centrai, 
bet jų išlaikymas sudarys 
nemažą rūpestį.

Regina Kučienė, švietimo, 
tarybos pirmininkė, dirbu
si ir buvusioje švietimo ta
ryboje, pažymėjo, kad mo
kinių skaičiaus mažėjimas 
yra sustojęs ir turi tenden
ciją didėti. Rūpestį kelia 
mokinių lietuvių kalbos silp
nas mokėjimas ir jaunųjų 
tėvų nepakankamas rūpes
tis savo vaikų lituanistiniu 
auklėjimu. Veikia ir bus 
plečiama lituanistinės kla
sės lietuvių kalbos nemo
kantiems ,o taip pat ir jų 
tėvams. Lietuvių kalbos pa
sitobulinimas praverčia daž
nam, anksčiau baigusiam 
lit. mokyklas. Vadovėliai ir 
mokslo premonės yra ir bus 
tobulinamos ir modernina- 
mos. Ir toliau bus ruošia
mos mokytojų, tėvų ir vai
kų studijų savaitės, skati
nama naudotis lituanistikos 
seminaru, mokytojų konfe
rencijomis ir kt.

Dalia Kučėnienė, kultūros 
tarybos pirmininkė, žinoma 
solistė, poetė, kultūrinių 

darbų talkininkė ir patarė
ja, kalbėjo apie platų ir di- 
relį kultūros barų darbų bei 
apimtį. Reikia stiprinti apy
linkių kultūrinę veiklą ir 
teikti paramą paskaitinin
kais, menininkais, solistais 
ir remti lėšomis. Didžiau
sias rūpestis didžioji dainų 
šventė, nes chorai silpnėja 
kai neturi galimybių savo 
pasiruošimą parodyti pla
čiajai visuomenei, šventė 
turėtų įvykti 1990 m. ir tuo 
reikalu jau tariamasi su 
muziku Faustu Strolia, var
gonininkų sąjungos pirmi
ninku. Nebus užmiršti visų 
sričių kultūrininkai ir tęsia
mas jų įvertinimas, skiriant 
kasmetines premijas.

Danguolė Valentinaitė, so
cialinių reikalų tarybos pir
mininkė šias pareigas ėjusi 
ir buvusioje valdyboje, plės 
soči alinins patarnavimus 
vyresnio amžiaus lietu
viams, organizuos paskaitas 
socialiniais klausimais ir 
lankys LB apylinkes. Socia
linių reikalų taryba nėra 
kokia nors savišalpinė drau
gija, bet plačiu mastu pa
tarnaujanti ir skatinanti 
naudotis naujausiomis mok
slinėmis žiniomis ir prak
tiškai jas taikanti lietuvių 
gyvenime. Chicagoje veikia 
pavyzdinės soc. patarnavi
mų būstinė. Dėl fondų ir 
paramos ribotumo, patarna
vimų negalime plėsti. Pa
teikė 5 punktų nutarimą, 
dėl socialinių reikalų tary
bos veiklos, priimtą pasku
tinėje LB tarybos sesijoje.

Ramona Steponavičiūtė, 
vicepirmininkė ryšiams su 
jau nimo organizacijomis, 
nedalyvavo konferencijoje, 
bet panešimą pateikė raštu 
ir kopijas įteikė visiems da
lyviams (vienintelė, dėko
jame). Tai viena iš pačių 
jauniausių krašto valdybos 
narių, ruošianti magistrą, 
bendradarbiaujanti spaudo
je, veikli skautuose, lietu
viškai veiklai rodanti nepa
prastą entuzitazmą. Pasi
ruošusi iš veikiančių idealo- 
ginių jaunimo organizacijų 
atstovų sudaryti "koman
dą”, kuri sektų spaudą bei 
įvykius ir labai greitai re
aguotų, informuotų kitus.

Bendros veiklos gairės 
yra šios:

1. Neperkrauti jaunimo 
darbais ar įsipareigojimais, 
nes mažas procentas yra ak
tyvus, net persidirbęs.

2. Ypatingą dėmesį kreip
ti į neišsemiamą šaltinį: į 
liet uviškai nekalbančius, 
kuriuose dažnai yra kilni 
lietuviška dvasia.

3. Bendradarbiauti su ki
tais Krašto valdybos na
riais, nevengiant prašyti pa
galbos ar patarimo.

Ramona Steponavičiūtė 
savo pranešimą baigia Ar
vydo Juozaičio kreipiniu į 
Lietuvos studentiją: ”... 
Lietuvos studentija! Ant 
Tavo pečių Sąjūdis užkėlė 

nepasveriamą naštą — mū
sų dvasios likimą .. .”

Taigi, ir išeivijos ateitis 
glūdi lietuvių jaunime!

Bronius Juodelis, vicepir
mininkas finansų reika
lams, šias pareigas ėjęs ir 
praėjusios kadencijos kraš
to valdyboje. Aną kartą iž
dą perėmęs kasoje rado vos 
pustrečio tūkstančio dole
rių, o šiai valdybai perduo
da 59,000 dol. Tai gero šei- 
minikavimo išdava.

Bronius Juodelis žinomas 
kaip geras finansų teikėjas 
ir reiklus bei tvarkingas at
siskaitymo vykdytojas. Jis 
pranešė, kad LB Krašto val
dybos sąmate 1989 m. sie
kia 153,000 dol. Iš įvyku
sios tautinių šokių šventės 
Hamiltone, gavo pelno liku- 
tą 20,000 dol., Vasario 16 
minėjimų proga 1983 ni
aukų gavo 68,000 dol. Iždi
ninku yra pakviestas Vla
das Sinkus. Vasario 16 mi
nėjimu proga ir ateinan
čiais metais bus renkamos 
aukos ir planuojama dar 
šiais metais pravesti vajų 
Lietuvos laisvės pastango- 
goms remti. Visiems ir vi
sur reikalingi pinigai, nes 
be jų negalima nė pajudėti.

Dr. Petras V. Kisielius, 
v i c e p i r mininkas specia
liems reikalams, atvyko pa
vėlavęs. Tie specialūs rei
kalai, kiek suprantu, būtų 
stebėti, reaguoti ir infor
muoti apie Lietuvoje prasi
dėjusį laisvėjimą. Būtų dir
bama kartu su visuomeni
niu reikalų taryba, vado
vaujama Arvydo Barzduko, 
gyvenančio Washingtone.

Konferencijoje dalyvavęs 
vykd. vicepirmininkas Li
nas Narušis liko stebėtoju 
ir pranešimo nepadarė. Kon
ferenciją dalykiškai vedė 
Ramunė Kubiliūtė, spaudos 
bendradarbė, veikli jauni
mo organizacijose.

Po pranešimų vyko pa
klausimai, į kuriuos atsaki
nėjo atitinkamų tarybų pir
mininkai. Į kai kuriuos 
klausimus nebuvo atsaky
mų, nes valdybos nariai tik 
prieš savaitę perėmė parei
gas ir dar nespėjo susipa
žinti su gauta medžiaga. 
Nepaskelbė ir tarybų sudė
čių, nes dar komplektuoja
mi žmonės.

Krašto valdyba, sudary
ta daugiausia iš jaunosios 
ir viduriniosios kartos lie
tuvių entuziastiškai ėmėsi 
darbo. Linkėtina, kad nepa
vargtų ir nenusiviltų, nes ši 
veikla reikalauja laiko ir iš
tvermės, ko jaunesniems 
dažnai trūksta. Visuomeni-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviiiikas J. M ui eik a

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

Kainos temos — Pam rinlrimf dfcHfr
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Balansuota dieta...
(Atkelta iš 5 psl.)

Baltymai skirstomi į gy
vulinės ir augalinės kilmės 
baltymus. Mes valgome dau
giau gyvulinės kilmės, o rei
kėtų valgyti daugiau auga
linės, randamus javuose, 
daržovėse, vaisiuose ir pie
no produktuose. Prisilai
kant mitybos ekspertų pa
tarimo, dienos davinyje tu
rėtų būti 15% baltyminių 
kalorijų. Pavertus tas 15% 
kalorijas į gramus, gauna
me 84 gramus. Reiškia, 
kad 80 iki 90 gramų balty
mų turėtų būti mūsų die
nos norma. Kai kurie asme
nys valgo daug baltymų 
galvodami, kad kuo daugiau 
baltymų valgysi tuo svei
kesnis būsi. Tikrumoje taip 
nėra. Perdidelis, ypač gy
vulinės kilmės, baltymų kie
kis apsunkina inkstų dar
bą, didina kalkių išsiskyri
mą iš kaulų ir didina išeik
votas maisto apykaitos lie
kanas kraujuje. Tie, kurie 
galvoja, kad valgydami 
daug mėsos įgaus daugiau 
energijos, klysta. Energiją 
duoda ne baltymai, bet ang
liavandeniai ir riebalai. Per
didelis kiekis gyvulinių bal
tymų sukelia mieguistumą 
ir tingumą. Be to, nesunau
doti baltymai būna paver
čiami į riebalus ir atideda
mi kūne. Todėl mėsą valgy
ti dažniau negu vieną kartą 
dienoje nėra reikalo. Kiti 
maisto produktai, kaip vai
siai, daržovės, javainiai ir 
pieno produktai, turėtų pa
pildyti dienos normą.

Didžiausią dienos kalori
jų kiekį gauname iš anglia
vandenių, būtent apie 1200- 
1300 kalorijų. Angliavande
niai, kaip vaisiai, javainiai 
ir daržovės, ne tik kad duo
da kūnui energiją, bet taip 
pat duoda ir visą eilę vita
minų bei skaidulų. Skaidu
los reguliuoja virškinamąjį 
traktą ir tokiu būdu prisi
deda prie toksinų ir karci- 
nogeninių medžiagų bei cho
lesterolio pašalinimo iš virš
kinamojo trakto. Skaidulos 

nio darbo patirtis turės ne
abejotinos reikšmės. Nenu
stebkime ir nepasmerkime 
naujų metodų ir ėjimų. Gy
vename komputerių ir ato
miniame amžiuje, tad jau
nųjų vartojami veiklos me
todai, gali nustebinti ne vie
ną vyresnįjį veikėją ir iš
šaukti kritiką. Bet to nerei
kia bijoti ir vengti. 

šalindamos toksines ir kar- 
cinogenines medžiagas iš 
virškinamojo trakto taip 
pat mažina ir storosios žar
nos susirgimo vėžiu pavojų.

Todėl reikia pasakyti, kad 
balansuota dieta ne tik kad 
palaiko mūsų sveikatą, bet 
taip pat padeda apsisaugoti 
ir nuo vėžio ligų.

čia nusakyta balansuota 
dieta daugumoje tinka svei
kiems žmonėms. Tuo tarpu 
kai kurių ligų atveju pa
vyzdžiui diabeto ir kitų, 
tiek baltymų tiek anglia
vandenių kiekis turi būti 
gydytojo individualiai nu
statytas.

Tralntobe a
•TRAVEL AGENT 

•TOUR GUIDE 
•AIRLINE 

RESERVATIONIST
Start at Home. Full time/part 

time. Train on live airline 
computers. Home Study 
and Resident Training. 

Nat’l. headquarters, 4699 
N. Fed. Hwy, 

Pompano Beach, FL
• FINANCIAL AID 

AVAILABLE
• JOB PLACEMENT 

ASSISTANCE

1-800-327-7728
A.C.T. TRAVEL SCHOOL 

(Attretffed NHSC)

MACHINE 
MAINTENANCE 

MECHANICS
Maintenance mechanic is reqd. fo> 
the Ist shift w/knowledge of Hyd- 
raulic & Pneumatic equipment is 
essential. We are seeking indivi- 
duals to solve a variety of me- 
chanical problems w/little super- 
vision. Equipment includes power 
presses, reduction roll mills, & 
other machinery used in the ma- 
nufacture of metai stamping & 
heating elements. Salary commen- 
surate w/knowledge & exp. Please 
call JOE HOIDY, for appt. 201- 
686-7300.

TELEDYNE ADAMS 
1110 SPRINGFIELD ROAD 

UNION, N. J. 07083
An Equal Opportunity Employer 

(44-50)

MOLD MAKERS — Tool Makers 
.Skilled Machinists. Exper. Excel. 
working condition. Pay commensu- 
rate with exper. Benefits. Reply ACRA 
Mold & Eng., 1315 Woodmere, Tra- 
verse City, M1 49684. (44-46)

SURFACE GRINDING 
TRAINEE

Machinery manufacturer has opening 
for recent high school graduate. 
Learn Surface Grinding, O. D., and 
Special Contour Grinding.

Call Mr. KNAPP
313-361-0249

MONDAY THRU FRIDAY 9 TO 5
(41-46)

MACHINE ASSEMBLY 
TRAINEE 

AND 
INSTALLER 

Mechanically inclined High school 
graduate to learn machine assembly 
& installation work. Mušt be free to 
make short trips in USA and Canada 
by air. Mušt be neat appearing & 
well spoken.

Call Mr. KNAPP
313-361-0249

MONDAY THRU FRIDAY 9 TO 5 
(41-46)
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Lietuvių meno ansamblis 

DAINAVA š. m. spalio 30 
d. Marijos auditorijoje pa
rodė savo darbo vaisius — 
rašytojos Danutės Bindo- 
kienės sukurtas „Lietuviš
kas užgavėnes’’. Veikale at
kurti lietuvių liaudies Už
gavėnių papročiai, Lašininio, 
kova su Kanapiniu, piršly
bos, kaukininkų pokštai, 
jaunimo šokiai ir t.t.

Prieš ateisiant liesų gavė
nios laikotarpį jaunimas šo
ka ir dainuoja, grojant kai
mo kapelai. Vyresnieji šne
kučiuojasi ir gurkšnoja alų, 
vaišinami ūkininko Ragai
šio (Julius Balutis), atsi
randa kaukininkai ir krečia 
uždaigas: velnias (Dainius 
Brazaitis) su giltine (Ra
sa Hallenderytė) gųzdina 
vyresniuosius, norėdami jų 
sielas nusidangenti į praga
rų. Piemenėliai atsivedė ožį 
(Audrius Rusenąs), kuris 
ypatingai gerai atliko pa
skirtį ir linksmino susirin
kusius kaimiečius, čia ir že
maitiška meška (Rita Osty- 
tė) gųzdino žmones, o ir 
gervė (Gailė Butts) savo il
gu snapu nedavė ramybės 
jaunimui. Melžėja (Elena 
Runimienė) norėjusi pa
melžti ožį, gavo spyrį, kad 
net kibiras nuriedėjo ir pra
juokino žmones. Pokštinin
kai išdarinėjo įvairius juo
kus ar krietė pokštus, o jau
nimas mezgė tarpusavius 
ryšius ir dairėsi į vienas ki
tų. Ne viena mergaitė vy
lėsi sulaukti piršlių nuo nu
žiūrėto ir patinkančio ber
nelio.

Ūkininkaitis Jonas Ragai
šis (Algis Baršketis) se
nai jau yra nužiūrėjęs savo 
sesers Mariutės (Rima Po- 
likaitytė) draugę Aneliukę 
(Jūratė Jankauskaitė) ir

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

1988 M KELIONĖS Į LIETUVĄ 
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
14 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629 
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1

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 naujų paslaugų, statant 
paminklus jūsų įnirusiems giminaičiams Lietuvoj.
Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
SUITE 4

77 OAK STREET 
NEWTON, MA 02164 

617 965 - 8080
■ --------- ---------- ---------------------- -------

Antanas Juodvalkis

taikstėsi jai pasipiršti. Se
niau be elgetų neapseidavo 
nė vienas didesnis žmonių 
susibūrimas, tai ir čia jų 
netruko. Elgetos (Kristina 
Likanderytė, Antanas Kru
tulis, Louis Zurlis) maišėsi 
tarp žmonių ir prašė išmal
dos, o pirklys (Juozas Vie- 
raitis) sukosi tarp moterų, 
siūlydamas savo gėrybes. 
Čigonė (Danguolė Ilginytė) 
burė mergaitėms ateitį ir 
žadėjo puikų gyvenimų.

Vienu žodžiu, Užgavėnių 
spektaklyje virė gyvenimas, 
jaunimas šoko (Grandis), 
dainavo ir išdykavo, kol at
sirado Kanapinis (Andrius 
Bernotavičius) ir susikibo 
su Lašininiu (Stasys Berno
tavičius) ir nutraukė visas 
linksmybes.

Režisierė Zita Kevelaity- 
tė-Visockienė turėjo daug 
darbo ir plačių vaizduotę, 
kol visus surykiavo ir kiek
vienam rado tinkamų vietų. 
Tvarkyti 60 žmonių kolek
tyvų ribotoje vietoje nėra 
paprasta.

čia buvo net du dailinin
kai — Ada Sutkuvienė ir 
Jurgis Daugvila, sukūrę 
kostiumus, kaukes ir sceno
vaizdį. Jų įnašas prisidėjo 
prie tikrovinio vaizdo suda
rymo ir spektaklio pasise
kimo.

Chorui dirigavo ir muzi
kiniu vadovu buvo jaunas 
muzikas Darius Polikaitis 
kartu su Rasa šoliūnaite- 
Paskočimiene, tvarkę visus 
muzikinius reikalus.

Kaimo muzikos kapelų 
sudarė: Rasa Poskočimienė 
ir Viktoras Puodžiūnas — 
akordeonais ir Herkulis 
Strolia — smuiku. Ansamb
lis GRANDIS, vadovauja
mos Irenos Smieliauskienės

Dainavos ansamblio "Lietuviškos užgavėnes" A. Plėnio nuotr.

šoko tautinius šokius ir 
jungėsi prie dainų.

Didžiausių darbo našta ir 
atsakomybę nešė Dainavos 
ansamblis ir valdyba. Jiems 
ir priklauso mūsų pagarba 
ir padėka. Niekas neapskai
čiuos kiek Dainavos nariai 
praleido valandų berepetuo- 
dami ar vykdami į repetici
jas. Niekas už tai jiems ne
atlygina. Gal tik reikiamas 
visuomenės dėmesys ir gau
sus atsilankymas į spektak
lį bei teikiama moralinė ir 
materialinė parama, kom
pensuoja jų darbų ir meilę 
lietuvių kultūrinių lobių iš
vedimui į šviesų.

Ne visus čia paminėjau 
pavardėmis, nes visi an
samblio nariai turėjo ir ge
rai atliko jiems skirtus už
davinius, Julius Balutis — 
ūkininkas Ragaišis, ne tik 
pagrindinį vaidmenį atliko, 
bet kartu su Stasiu Berna
tavičium, atlikusiu ir Laši
ninio vaidmenį, rūpinosi 
grimu ir kitais grožio rei
kalais. Kiti turėjo gal ma
žesnes pareigas, bet jas at
liko, įsijungdami į visų an
samblį ir sudarė damų ko
lektyvų.

Vaidinimas užtruko pus
antros valandos, o galėjo 
būti keliolika minučių ilges
nis: daugiau keletu dainų 
ir tautinių šokių, nebūtų 
buvę sunku įsprausti į Lie
tuviškų Užgavėnių vaidini
mų. Iš antros pusės žiūrint, 
mes vis būdavome nepaten
kinti už ilgas ir perkrautas 
programas. Sunku surasti 
aukso vidurį!

Į Užgavėnių spektaklį di
rigentas buvo pasitelkęs be
vardį orkestrų, kuris netu
rėjo pakankamai darbo, nes 
tautiniams šokiams grojo 
kaimo muzikantai. Orkest
ras spektalį praturtino, bet 
ir rengėjų kišenę pratušti
no (reikia manyti, svetim
taučiai mums už dykų ne
groja).

Baigiant šių kuklių Lietu
viškų Užgavėnių apybraižų, 
reikia pasidžiaugti puikiu 
programos viršeliu ir turi
niu.

Pasibaigus programai, 
publika plojo ir plojo, o 

pirm. Mėta Gabalienė iš
šaukė į scenų autorę Danutę 
Bindokienę, režiserę Zitų 
Visockienę, dailininkus — 
Adų Sutkuvienę ir Jurgį 
Daugvilų ir kitus nemato
mus tųlkininkus. Dėkojo, 
segė gėles visiems prisidė- 
jusiems prie spektaklio su
ruošimo.

Scenoje uždanga nusilei
do, o žiūrovų ausyse tebe
skambėjo lietuviu liaudies 
melodijos ir širdyje jautėsi 
pakili nuotaika, kad nelei
džiama užmiršti mūsų bran
gių tradicijų, kad atsiranda 
darbininkų ,aukojančių lais
valaikį, kad tik lietuviškas 
kultūrinės vertybės neding
tų. Atsiranda ir rėmėjų, ku
rie stambiomis sumomis re
mia Dainavos ansamblio pa
stangas. Leiskite paminėti 
tik pačius stambiuosius: IL 
linois Arts Council 2,909 
dol., Lietuvių Fondas ir Ire
na ir dr. Leonas Kriaučeliū- 
nai po 1000 dol., Ona ir Jo
nas Gradinskai 500 dol., Ge
novaitė ir Aleksandras Pie
niai 400 dol., kiti po mažiau.' 
Beje, A. Plėnys yra ansam
blio nuolatinis fotografas.

Po spektaklio, dainavie- 
čiai, grandiečiai ir kiti tal
kininkai susirinko į LT Na
mus atšvęsti labai pavyku
sį spektaklį. Publikos prisi
rinko beveik pilna Marijos 
auditorija ir visuomenė pa
rodė, kad tokius renginius 
vertina ir remia. Tai bene 
vienintelis ansambliečiams 
ir talkininkams atpildas, 
kad po įtempto darbo gali 
susirinkti, pabendrauti ar 
net ir pasilinksminti, čia 
pirm. Mėta Gabalienė pa
dėkojo visiems ansamblie
čiams ir grandiečiams už jų 
pastangas, kad spektaklis 
gerai pavyko. Padėkojo vi
sus vardino, visus linksnia
vo ir atsiprašė gal kurį ap
lenkė. Išimtinų padėkų iš
reiškė Dainavos ansatnblio 
ilgamečiams globėjams ir 
s t a m blausiems rėmėjams 
Irenai ir dr. Leonui Kriau- 
čeliūnams, kurie ir to va
karo pokylio išlaidas pa
dengė.

Dr. L. Kriaučeliūnas sa

vo žodyje pasidžiaugė Dai
navos ansamblio gyvastin
gumu ir tautinių kultūrinių 
vertybių puoselėjimu. Pri
siminė mirusius Dainavos 
ansamblio pirmūnus: Jonų 
Paštukų, Albertų Stočkų ir 
Benediktų Lungį. Jie visi 
pagerbti atsistojimu ir mi
nutės susikaupimu. Padarė 
kai kurių priekaištų mūsų 
fondams, kad nepakanka
mai remia tautinių kultūrų 
saugotojus, gaivintojus ir 
ugdytojus. Etnografiniai ir 
tautiniai ansambliai turėtų 
susilaukti didesnės para
mos.

TRAIN 
TO BE A 

PROFESSIONAL 
•SECRETARY 

• SEC./RECEPTIONIST 
• EXECUTIVE SEC.

Start at home,- learn word 
processing and related sec- 
retarial skills. Home Study 

and Resident Training.
Nat'l. headųuarters 
4699 N. Fed. Hwy. 

Pompano Beach, FL.
Financial Aid Available 
Job placement assistance 

1-800-327-7728 
THE H ART SCHOOL 

A Division of ACT Corp.
(Accredited Members

NHSC)

RN’s/LPN’s
TREATMENT NURSE
$500.00 SIGN ON BONUS

Part time 6 p. m. to 10 p. m. Friday, 
Saturday, Sunday and

PRN.
Excellent salary, and pleasant Work- 
ing conditions. New contract includes 
near by child care assistance.

CALL OR SEND RESUME TO 
LORRA1NE CALLAHAN

291-736-2000 
GROTTA 

REHAB CENTER 
20 SUMMIT STREET 

WEST ORANGE, N. J. 07052 
Equal Opportunity Employer M/F 

(45-46)

WANTED EXPERIENCED 
MACHINIST — MOLD SHOP 

Applications now being eccepted for 
Machinists with 3-5 years exp. on 
conventional and CNC equipment to 
include lathes, mills and EDM ma- 
chines. Grinding exp. a plūs. Shopld 
have strong math background to in
clude shop applications of algebra, 
geometry and trigonometry. To apply 
call collect 517-676-1637. (42-48)

NEW ENGLAND METAL 
STAIR & RAIL 
NOW HIRING ...

WELDERS & HELPERS
STEADY WORK & OVERT1ME
APPLY WITHIN:

90 Main St.
N. Reading, Mass 01874

(508) 864-5244
(42-45)
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VLIKas, Lietuvių Bendruomenė ir Maž. Lietuva
Juozas Vitenas

Išeivijoje veikia gana 
daug organizacijų, ir todėl 
tiems, kurie aktyviau neda
lyvauja jų veikloje, kartais 
sunku atskirti jų tikslus bei 
atliekamus darbus. Tačiau 
kiek nuostabu, kad tokių 
asmenų pasitaiko ir tarp 
iškilių veikėjų. Pav., Marty
nas Gelžinis lygina Vliko ir 
Lietuvių Bendruomenės vei
klą. Anot jo, „Palyginus 
Vliko organizaciją su Pa
saulio Lietuvių Bendruome
ne, gaunamas labai nuožul
nus vaizdas”, ir jis išvardi
ja visą eilę LB darbų, nie
ko nepaminėdamas apie Vli
ko veiklą. (Dirva, Nr. 42, 
1988 lapkr. 3 d.). Tuo bū
du jis sukuria įspūdį, kad 
LB atlieka didžiulius dar
bus, o Vliko veikla sudaro 
„nuožulnų vaizdą”.

Tačiau taip lyginti Vliko 
ir LB veiklą tiktų tik to
kiems asmenims, kurie nė
ra susipažinę su šių dviejų 
organizacijų uždaviniais bei 
tikslais.

Visiems žinoma, kad Vli
kas susikūrė tik vienam aiš
kiam tikslui — kovai už 
Lietuvos laisvę, o LB buvo 
Vliko įsteigta, kaip jos įsta
tuose pasakyta, a) tauti
niam savitumui išlaikyti, 
b) lietuvių kultūrai ugdyti 
bei reprezentuoti ir c) pa
dėti lietuvių tautai atgauti 
laisvę ir valstybinę Lietuvos 
neprikalusomybę.

Taigi, Vliko veikla ribo
jasi tik viena sritimi — 
Lietuvos laisvinimu, o LB 
tenka rūpintis visais kitais 
išeivijos reikalais, įskaitant 
ir Lietuvos laisvinimą, bet 
ne kaip pirminį, o trečiaeilį 
uždavinį. Todėl Vliko ir LB 
veikla yra nepalyginami da
lykai, o kas nori ją lyginti, 
ir gauna „nuožulnų vaizdą”.

Be to, reikia atsiminti, 
kad Vlikas, rūpindamasis 
Lietuvos laisve, savo veiklą 
daugiausia yra apribojęs 
tarptautine plotme — Lie-

kos kongrese ir t.t.
Taigi, Vliko veiklos „nuo

žulnus vaizdas” pasirodo 
visai kitoje šviesoje, kai at
sižvelgiama, kuriam tikslui 
jis yra įsisteigęs bei kokio
se ribose veikia santyky 
kitomis organizacijomis.

Veiklos pasidalinimas

su

Šitaip neteisingai palygi
nęs Vliko ir LB veiklą, gerb. 
M. G. rašo: „Bet tokio liki
mo nuožulni slinktis iškėlė 
ir vieną pozityvią aplinky
bę — atpuola Vliko derybos 
su Bendruomene dėl veik
los pasidalinimo”.

Gerb. M. G. gerai žino, 
kad Vlikas niekada nevedė 
tokių derybų. Vlikas įsteigė 
LB anksčiau minėtiems 
tikslams ir niekada nesikė
sino perimti iš LB jai skir
tų veiklos sričių. Visas gin
čas su LB iškilo, kai LB 
pradėjo veržtis į Lietuvos 
vadavimo veiklą tarptauti
nėje plotmėje, nesuderinda
ma šios savo veiklos su Vil
ku bei duplikuodama Vliko 
veiklą ,tuo būdu siekdama 
Vliką išstumti iš Lietuvos 
vadavimo veiklos ar bent jį 
pajungti Bendruomenės va
dovybei, Aiškų, su tuo Vli
kas sutikti negalėjo, ir to
dėl vyko šis ginčas, o ne 
„Vliko derybos su Bendruo
mene dėl veiklos pasidalini
mo, kaip gerb. M. G. teigia.

Informacijos problema

rikos lietuvių kunigų orga
nizacija Vienybė yra įstei
gusi paremti Katalikų Baž
nyčiai okupuotoj Lietuvoj.

Taigi, LB neperėmė in
formacijos darbo iš Vliko, 
bet nauja organizacija į jį 
įsijungė, siekdama jį papil
dyti, nors dėl to pasireiškia 
informacijos duplikavimas.

Mažosios Lietuvos reikalai

Gerb. M. G. taip pat prie
kaištauja Vlikui, kad jis pa
miršta Mažąją Lietuvą, ir 
pateikia tris siūlymus dėl 
Mažosios Lietuvos proble
mos išlaikymo gyva: Eltoje 
kasmet paskirti vietos, iš
leisti Mažosios Lietuvos že
mėlapius ir studiją atre- 
miant lenkų skelbiamas pre
tenzijas j Mažąją Lietuvą.

Dėl vietos Eltoje, kaip 
atrodo, negalėtų būti bėdos, 
bet neaišku, kodėl kitus du 
punktus gerb. M. G. siūlo 
atlikti Vlikui, o ne pačių 
m a ž lietuvių organizacijai. 
Juk pati Vliko valdyba tai 
atlikti negali. Tam reikalui 
reikia surasti specialistų, o 
tai lygiai gerai gali padary
ti ir Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis (MLRS), 
kuris jau yra išleidęs puikų 
veikalą apie Mažąją Lie
tuvą.

Nors šie gerb. M. G. siū
lymai geri, bet jų nepakan
ka. Gorbačiovui paskelbus 
savo persitvarkymo progra
mą, susidaro gera proga 
kelti ir Mažosios Lietuvos 
padėtj bei svarstyti jos 
sprendimą. O tuo pirmiau
sia turi susirūpinti patys 
mažlietuviai. Jei jų gimta
jame krašte nedaug tėra 
belikę ar jie dėl kitų prie
žasčių negali tai padaryti, 
tai už juos turi veikti jų 
tautiečiai laisvuose kraš
tuose. Kiti jiems gali tik 
padėti.

Kaip atrodo, dabar turė-

Mažoji Lietuva galėtų už
sitikrinti suverenumą ir su
sijungti su D. Lietuva.

Kaip atrodo, D. Lietuvo
je rodomas susirūpinimas 
Mažosios Lietuvos padėti
mi ir daroma, kas galima. 
Pav., kaip pranešė Vilniaus 
radijas (1988 lapkr. 6 d.), 
Lietuvos lėšomis restauruo
ta Donelaičio bažnyčia Tol
minkiemyje, kuris tebeva
dinamas čistiji Prudy, ir 
ten įrengtas pirmojo lietu
vių literatūros klasiko mu
ziejus, o dabar baigiama 
restauruoti Donelaičio kle
bonija. šiuos darbus finan
suoja Kaliningrado sritis. 
Taigi, anot pranešėjo, ben
dradarbiauti išsaugant isto
rinį palikimą galima, tik 
daugiau pastangų turėtume 
rodyti mes iš D. Lietuvos, 
o padaryti reikia daug. Pir
miausia bent pakabinti me
morialines lentas vietose, 
menančiose didžiuosius mū
sų kultūrininkus. Pranešė
jas pridūrė, kad šiais rei
kalais ketina užimti Lietu 
vos Persitvarkymo Sąjūdis 
bei neseniai įsisteigęs klu
bas „Prūsą”.

Tai konkretūs darbai, ku
riuos turėtų pirmiausia pa
remti mažlietuviai, o nuo 
jų neturėtų atsilikti ir visi 
lietuviai visame laisvajame 
pasauly, nes, kaip Vytautas 
Šilas pareiškė, „Be Mažo

sios Lietuvos nebūtų Di
džiosios Lietuvos, nes ten 
mūsų kultūros šaknys: ten 
parašyta mūsų pirmoji gra
matika, ten išėjo pirmoji 
mūsų knyga, ten išėjo pir
mieji lietuvių laikraščiai, 
ten būrėsi mūsų pirmieji 
istorikai (mėgėjai, tiesa), 
ten kūrėsi pirmosios lietu
viškos draugijos, o galų ga
le prisiminkime ir spaudos 
draudimo metus: argi būtų 
išlikusi mūsų Lietuva be 
Mažosios Lietuvos pagal
bos ... ”

LPN’s
ALL SHIFTS

$500.00 SIGN ON BONUS 
Geriartric mix of long and short term 
patients, with approx 45 patients per 
unit. Suburban family likę atmos- 
phere. Very competitive salaries. New 
contract includes near by child care 
assistance.

CALL OR SEND RESUME TO 
LORRA1NE CALLAHAN 

201-736-2000
GROTTA

REHAB CENTER
20 SUMMIT STREET 

WEST ORANGE, N. J. 07052 
Equal Opportunity Employer M/F 

(45-46)

RN NIGHT SUPERVISOR
$500.00 SIGN ON BONUS

Geriartric mix of long & short term 
patients, with approx 45 patients per 
unit. Suburban family likę atmos- 
phere. Very competitive salaries. New 
contract includes near by child care 
tssistance.

CALL OR SEND RESUME TO 
LORRA1NE CALLAHAN 

201-736-2000
GROTTA

REHAB CENTER
20 SUMMIT STREET 

WEST ORANGE. N. J. 07052 
Equal Opportunity Employer M/F 

(45-46)

Gerb. M. G. taip pat ne
teisingai sako, kad „Ben
druomenė jau pasiėmė visus 
galimus darbus (net politi
nę informaciją iš persitvar
kančios Lietuvos)...”

Kiek žinoma, LB neužsi
ima „politinės informacijos 
iš persitvarkančios Lietu
vos” skleidimu. Informaci
jos srity, kaip gerb. M. G. 
gerai žino, Vlikas dirba nuo 
savo atsikūrimo Vokietijo
je, leisdamas Eltos biulete- tų būti reikalaujama, 1) 

tuvos laisvės gynimu tarp- * nius keliomis kalbomis ir 
tautiniuose forumuose. To
dėl ji siunčia delegacijas į 
tarptautines konferencijas, 
rašo memorandumus įvai
rioms vyriausybėms, ren
gia demonstracijas tarptau
tinių konferencijų metu 
(pav. Helsinkio susitarimų 

peržiūros konferencijos Vie
noje proga), rūpinasi Lie
tuvos klausimais Europos 
parlamente ir t.t.

Atskirose valstybėse rū
pintis Lietuvos reikalais 
Vlikas palieka vietos lietu
vių organizacijoms, kur jos 
veikia. Pav. Jungtinėse 
Valstybėse Vlikas niekada 
nesikėsino perimti Ameri
kos Lietuvių Tarybos dar
bo, kurį ji puikiai atliko ir 
atlieka. Todėl klaidingai 
kaltina Vliką tie, kurie sa
ko, kad Vlikas Amerikoje 
neorganizuoja protesto de
monstracijų, nesi rūpina 
Lietuvos reikalais Ameri-

kitais būdais. Tuo mėnesi
nius Eltos biuletenius gerai 
vertina valstybių valdžios 
pareigūnai, parlamentų bei 
kongreso nariai, mokslinin
kai, publicistai, nes jie pa
teikia jiems visas svarbias 
žinias apie Lietuvą mene-, 
šio laikotarpy, ir tuo būdu 
jiems nereikia jos ieškoti 
atskirų pranešimų lapeliais, 
kurių jie gauna iš kitų įvai
rių organizacijų bei įstaigų 
ir kurių, kaip jie sako, ne
turi laiko perskaityti.

Greta šių mėnesinių biu
letenių Elta taip painfor
muoja lietuvių spaudą at
skirais pranešimais apie 
svarbius įvykius okup. Lie
tuvoje.

Į šią informacijos veiklą 
neseniai įsijungė Lietuvių 
Informacijos Centras, ku
ris nėra LB padalinys. Jį 
įsteigė ir išlaiko Lietuvių 
Religinė šalpą, kurią Ame-

kad į kraštą būtų sugrąžin
ti ištremti mažlietuviai. 
(Lietuvos Persitvark y m o 
Sąjūdis kalba apie ištrem
tų lietuvių sugrąžinimą). 
2) kad Mažojoje Lietuvoje 
būtų leista turėti lietuviš
kas mokyklas, spaudą bei 
organizacijas, ir 3) kad Ma
žojoje Lietuvoje būtų su
grąžinti miestų bei vietovių 
pavadinimai. Pagaliau, tu
rėtų būti svarstoma, kaip

REMKIME 
LIETUVOS 

PERSITVARKYMO 
SĄJŪDĮ

Lietuvių viltys, sunkiais tylos ir skausmo laikais, baimės ir nepasi
tikėjimo tramdytos, pagaliau išsiliejo kaip nesuvaldomai veržlus, 
apsivalymo nuo slogios praeities ir tikėjimo Lietuvos ateitimi srau
tas, pasivaidinęs LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIU. 
Išsaugoti ateinančiom kartom Lietuvą, jos istoriją, kultūrą, kalbą 
bei gamtą — yra kiekvieno lietuvio pareiga.

Kiekvienas iš Jūsų galite palaikyti lietuvių viltis paremdami 
PERSITVARKYMO-ATGIMIMO SĄJŪDĮ.

Nuo š.m. lapkričio 1 dienos visiems išeivijos lietuviams nuo 
mokesčio, kurį Jūs paprastai mokate už bet kokio pobūdžio kelionę 
AUDRA travel kelionių biure, 2.5% bus skiriama

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIUI REMTI.

1989 m. pabaigoje, ataskaitiniame keliautojų susitikime, pinigai 
kartu su rėmėjų sąrašu bus įteikti Lietuvos sąjūdžio atstovams.
Tad, LIETUVIAI, užsakydami keliones lietuviš
kame AUDRA travel kelionių biure, remsite 

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDĮ.
Skambinkite: tel. (416) 769-2500, TELEX: 06-967812 

FAX: (416) 763-6279
Rašykite: 2100 Bloor St. W., Toronto, Ontario MOS 1M7
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki trečiadienio 9.30 - 19.00, 
ketvirtadienį, penktadienį 9.30 - 21.00, šeštadienį 11.00 -17.00

Registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066
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BOSTONO LIETUVIAI
Petras Viščinis

VLIKO SEIMAS

Lapkričio 11-13 dienomis 
Bostone vyko Vliko seimas, 
kuriam rengti iš anksto bu
vo sudarytas komitetas. 
Jam vadovavo dr. Algirdas 
Budreckis. Seimo programa 
taip sudaryta, kad jis ga
lėtų atlikti ne tik tiesiogini 
savo uždavinį, bet taip pat 
suartėtų Vliką-su vietos lie
tuvių visuomene, kurios pa
rama ir talka būtina Vliko 
sėkmingai veiklai, šiuo tik
slu prieš seimų įvyko Vliko 
valdybos narių pašnekesys 
su visuomene, kuriam va
dovavo Juozas Rentelis, o 
šeštadienį vakare banketas, 
kuriame kalbėjo Vliko pir
mininkas dr. Kazys Bobelis, 
parodyti filmai iš demons

Mielai

MARIJAI GUDAITIENEI

mirus, dukrai ALDONAI DRUKTEINIENEI 

ir jos šeimai labai nuoširdžią užuojautą reiš

kiame.

Marija ir Kurtas
K u h 1 m a n a i

tracijų Vilniuje, o meninę 
programą atliko Daivos Ma- 
tulionytės-de Sa Pereira va
dovaujamas Bostono vyrų 
sekstetas, dalyvaujant gau
siai vietos ir apylinkės lie
tuvių visuomenei.

Seimas vyko Quality Inn 
viešbutyje, pašnekesys ir 
banketas — So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
patalpose, o sekmadienį pa
maldos — šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. 
Bostone. Į seimą atvyko 36 
atstovai 15-kos grupių, su
darančių Vliką. šalia jų 
sprendžiamu balsu dar da
lyvavo valdybos nariai, tad 
viso susidarė virš 40 asme
nų su balsavimo teise. Sei
mui vadovavo Teodoras 
Blinstrubas, Juras iš Di

džiosios Britanijos ir Bro
nius Bieliukas. Seimas susi
laukė daug sveikinimų žo
džiu ir raštu. Jame išklau
syti Vliko valdybos prane
šimai, Tautos Fondo prane
šimai, diskutuota dėl jų, 
aptarta eilė aktualių klausi
mų, priimtos rezoliucijos. 
Seimas uždarytas Lietuvos 
himnu.

Prieš seimą plačią infor
maciją apie Vliką ir jo at
liekamą darbą savo inicia
tyva ir lėšomis perdavė 
Laisvės Varpas, o seimo me
tu vėl virš pusės programos 
skyrė pasikalbėjimui su 
Vliko pirmininku dr. Kaziu 
Bobeliu ir Tautos Fondo 
pirmininku Juozu Giedrai
čiu. Tai suartino lietuvių 
visuomenės tą dalį, kuri ne
galėjo dalyvauti nei Vliko 
seimo posėdžiuose, nei suor
ganizuotuose parengimuo
se. Būdami namuose, iš 
radijo programos jie gavo 
pilną Vliko veiklos ir seimo 
eigos vaizdą.

Sekant Vliko seimą ir jo 
renginius, kilo keli klausi
mai. Pirma, kodėl seimo or
ganizatoriai, Vliko valdyba 
ar rengimo komitetas nepa
sirūpino, kad po kiekvienos 
dienos darbų būtų išleistas 
biuletenis, kuris būtų pa
teikęs visus tos dienos dar
bų aprašymus ir tų darbų 
atlikėjus. Toks biuletenis 
būtų daug pasitarnavęs 
Vliko darbų ir seimo ei
gos bei nuotaikos nušvie
timui. Antra, gražiai išleis
tame seimo programos lei
dinyje įrašytos Bostono vy
rų seksteto narių pavardės, 
bet nesuminėta, kas tam 
sekstetui vadovauja, kas 
paruošė sekstetą atlikti pro
gramą, kurią publika labai 
šiltai priėmė. Trečia, po 
banketo komisija ir Vliko 
pirmininkas daug kam dė
kojo už atliktą darbą, bet 
niekas nerado reikalo net 
suminėti, kokį darbą savo 
iniciatyva ir lėšomis atliko 
Laisvės Varpas, skirdamas 
daug laiko veiklai nušvies
ti, suorganizuoti ir perduoti 
pasikalbėjimus su Vliko va
dovybe. Tai lyg rodytų, kad 
kartais pasimetame, neat- 
skirdami smulkių reikalų 
nuo stambesnių. Seksteto 
atžvilgiu padaryta moralinė 
skriauda jo vadovei Daivai 
Matulionytei-de Sa Pereira, 
o Laisvės Varpo atžvilgiu 
— jo vadovui Petrui Višči- 
niui, įdėjusiam daug širdies, 
pastangų, darbo ir laiko. 
Kai į tai neatkreipiamas 
dėmesys, atrodo, kad toks 
darbas yra nereikalingai at
liktas.

Seimas susilaukė atgar
sio ir vietos amerikiečių 
spaudoje. Apie jį ir ryšium 
su juo apie Lietuvą rašė 
dienraštis ”The Boston 
Globė”.

BALFO POBŪVIS

Balfo 72-jo skyriaus 
Brocktone lapkričio 5 d. 
Sandaros salėje Brocktone 
surengtas metinis banketas

JUNO BEACH
LITERATŪRINĖ 

POPIETĖ SU BIRUTE 
PŪKELEVICIUTE

Birutė Pūkelevičiūtė yra 
viena iš mūsų žymiųjų gro
žinės kūrybos kūrėjų. Ji po
etė, romanų, novelių, apy
sakų rašytoja, vertėja. Ji 
teatralė, pasižymėjusi vai
dybiniame mene. Ji aktorė, 
režisierė, dramaturge, ope
rų libretų vertėja. Jos lite
ratūrinis lobynas gausus, 
per 15 knygų išleista, apima 
įvairius žanrus. Knygos 
plačiai skaitomas, 7 premi
jomis apvainikuotos. Ke
lias premijas ir Dirvos no
velių konkursuose. Ji pasi
žymėjo kaip aktorė ryškiai 
dramatinių koloritu; Jos re
žisuotų dramos kūrinių bū
dingiausi bruožai yra mu
zikinio ritmo ir poetinio-ly- 
rinio elemento akcentavi
mas spektakliuose. Atskiro
mis 6 knygelėmis išspaųs- 

buvo jaukus ir sėkmingas. 
Jame dalyvavo apie šimtas 
vietos ir apylinkės lietuvių. 
Pobūvio proga gauta šalpos 
reikalams virš 500 dolerių 
aukų. Kaip visuomet, stam
biausią auką įteikė Juozas 
Kairys, Fitzmaurice Motor 
Sales savininkas, atsivedęs 
į pobūvį daug savo bendra
darbių ir draugų. Jo 300 
dolerių auka aukštai verti
nama.

Pobūvyje trumpą infor
maciją apie Balfo veiklą 
anksčiau ir dabar pateikė 
Laisvės Varpo vedėjas Pet
ras Viščinis, maldą sukal
bėjo šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas kun. 
Petras šakalys, su kuriuo 
į pobūvį atsilankė ir kun. 
Antanas Jurgelaitis.

Po lietuviškos vakarienės 
vyko šokiai, muziką perduo
dant iš juostų ir Vytautui 
Eikinui grojant akordeonu. 
Tokie pobūviai ne tik pare
mia šalpos darbą, bet taip 
pat suartina lietuvių visuo
menę, sudarydami sąlygas 
maloniai praleisti laiką lie
tuviškoje nuotaikoje.

KULTŪRINĖ POPIETĖ

Lietuvių Tautodailės In
stituto Bostono skyrius lap
kričio 13 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos pa
talpose surengė kultūrinę 
popietę, kurioje su savo dar
bais dalyvavo dail, Anasta
zija Tamošaitienė, Aldona 
Veselkienė, abidvi iš Kana
dos, apie leidinį "Lietuviš
kos juostos” kalbėjo inž. dr. 
Jurgis Gimbutas, o savo 
poeziją skaitė V. Bogutaitė- 
Keblienė. Popietėje buvo 
rodomos dail. A. Tamošai
tienės, A. Veselkienės ir ki
tų austos lietuviškos pri
juostės, Lietuvių Tautodai
lės Instituto leidiniai. Apie 
mūsų liaudies meną kalbėjo 
dail. A. Tamošaitienė ir A. 
Veselkienė. 

dintos eiliuotos literatūri
nės pasakos vaikams. Ketu
rios iš tų pasakų įrašytos 
Birutės Pūkelevičiūtės su
darytoje ir režisuotoje Ant
rųjų žirginėlių plokštelėje. 
Išleistoje pirmųjų žirginė
lių plokštelėje yra dvi jos 
pasakos. Ji laimėjo PLB 
jaunimo dramos konkurse 
premiją už 3 veiksmų paša-, 
kišką komediją Aukso žą
sis, kurią vėliau ji pati pa
statė Chicagoje. Kai veika
las buvo išspausdintas, pa
gal jį buvo išleistas spalvo
tas filmas, kurį pati autorė 
pastatė ir režisavo.

Birutės Pūkelevičiūtės 
kūrybinis kelias dvasiniai 
gilus, platus, vingiuotas. Ji 
ir literatūros vakaruose yra 
išskirtina meno žvaigždė. 
Kaip vienas iš Lietuvos at
vykęs kultūrininkas pasakė, 
jog mes tokios plačiašakės 
genelios menininkės (ar me
nininko) neturime. Jai de
klamuojant, skaitant rašti
jos ištraukas, pasakojant 
apie kūrybinį kelią, lyg mu
zikos tonais suskamba lyri
niai žodžiai. Tai tartum at
verčiami puslapiai iš nepa
rašyto romano Dešimto la
po — kūrėjos išgyvenimai, 
laimėjimai.

"Literatūrinė popietė su 
rašyt. Birute Pūkelevičiū- 
te" įvyks lapkričio 26 d. 2 
vai. p. p. Juno Beach, Flo
rida, Metodistų bažnyčios 
salėje, kur didesnis centras 
lietuvių kolonijos. Rengia 
Balfo skyrius, kurio valdy
bą sudaro pirm. Halina Žit- 
kienė, vicepirm. Jonas Mil
dažis, valdybos nariai Albi
na Pilypavičienė, Gražina 
Petrulienė ir Algis Augū- 
nas. Auksiniame Floridos 
pakraštyje — Juno Beach, 
suskambės muzikos tonais 
auksinis, meniniai lyrinis 
kūrėjos žodis. (vk)

MACHINE OPERATORS
4 vacancies, day shift. Starting rate 
$5 p/hr for operators to run surface 
grinders, compacting presses & pow- 
der mixing equipment. Jobs requires 
basic reading and writing, prior exp. 
helpful būt not req'd. This shop is 
in an industrial atmosphere (iron 
powder).For an appt. contact Lione! 
or Jeff at 201-673-7664. Coretronics 
Division of Krystinel, 241 No. Day 
Street, Orange, N. J. 07509. (38-42)

RN’S/LPN’S
Bryan Center of Asheboro, N. C. needs 
RN & LPN’s for all shifts. Lond term 
care experience desired. Competitive 
salary plūs benefits including a hir- 
ing bonus, relocation allowance, as- 
sistance with spouse employment 
and educational assistance.
Call collect Mon.-Fri. between 9 am 
— 4 pm 919-629-1447 to MR. VINCE 
HOSKYNS ADMINISTRATOR, or 
MORTH ROGERS D. N.

BRYAN CENTER OF 
ASHEBORO

P. O. BOX 19128 
ASHEBORO, N. C. 27293 

(45-50)

JOURNEYMEN
OR

1 st. CLASS
MACHINISTS 

$11.50-$13.50PER HOUR
Large northern Virglnia aero 

space flrm seeks Individuali 
wlth experience (2 years) on 
large conventlonal shop 
equipment Including Lathes, 
Boring Mills, and Grinders. 
Heated/alr condltloned shop, 
flrst and second shifts, over 
time available. Great bene
fits Including medical, den
iai, llfe insurance all pald by 
company, and relocation as
sistance. Contact Ronnle 
Clay on 703-527-3606 et Me Ky- 
ron Corp.
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DAYTONA BEACH
NAUJA BALFO 

VALDYBA

Prieš ketveris metus 
BALFo centro valdybos pir
mininkė Marija Rudienė 
įgaliojo dr. Vytautą Ma
jauską ir Jurgį Janušaitį 
rūpintis visais su BALFo 
darbais susijusiais reika
lais Daytona Beach lietuvių 
kolonijoje, šias pareigas 
įgaliotiniai ėjo ketveris me
tus.

Praėjusiais metais B ALF 
centro valdyba painforma
vo įgaliotinius, kad vietoje 
įgaliotinių veiks BALFo 
skyrius.

šių metų spalio mėn. įga
liotiniai suorganizavo šio 
skyriaus naują valdybą, 
į kurią sutiko įeiti: Ona 
Daržinskienė, Ona Kara- 
šienė, Vacys Dzenkauskas 
ir Jurgis Miežaitis. ši val
dyba jau vykdys ir šių me
tų, kiek vėluojamą BALFo 

, A. A.

VYTAUTUI VILČINSKUI

mirus (Kaune, Lietuvoje), reiškiame nuo

širdžią užuojautą broliui ČESLOVUI ir kar

tu liūdime.

E. ir D. Dapkai

E. ir J. šisai

V. Gilys

Mylimam Broliui ir Svainiui
A. A.

JONUI KRIŠTOLAIČIUI 
staiga ir netikėtai baigus žemiškąją kelionę 
ir išėjus į amžiną Tėvynę, liūdesyje ir skaus
me likusius seserį oper solistę JUOZĘ, jos 
vyrą žurnalistą, kolegą JONĄ DAUGĖLUS 
bei kitus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir dalinamės šios nelaimės per
gyvenimais.

Veronika ir Jurgis Janušaičiai 
Florida.

A. A.

GALINAI

ČEGLOKOVAITEI-KYBARTIENEI 

mirus, seserį TAMARĄ ir dr. HENRIKĄ 

BRAZAIČIUS, velionės vyrą JUOZĄ KY

BARTĄ ir dukrą IRENĄ nuoširdžiai užjau

čia.

Elena Damijonaitienė

vajų. Įgaliotiniai nuošir
džiai dėkoja visiems šios 
kolonijos lietuviams, taip 
nuoširdžiai rėmusiems Bal
fo vajus savo aukomis. Taip 
pat nuoširdžiai linki nauja
jai Balfo skyriaus valdybai 
sėkmingo darbo. Drauge 
prašo visus šios kolonijos 
lietuvius savo auka vajų 
metu paremti ir naujosios 
valdybos darbus.

Įgaliotiniai savo pareigas 
naujajai valdybai perduos 
ir su ja šios kolonijos lietu
vius supažindins š. m. lap
kričio mėn. 29 d., antradie
nį, 2 vai. popietų šaukiama
me šios kolonijos lietuvių 
s u s i r i nkime, Prince of 
Peace parapijos mokyklos 
klasių salėje, Ormond 
Beach. Po to bus proga pa
matyti Aštuntosios Tauti
nių šokių šventės, vykusios 
š. m. Kanadoje, įdomų fil
mą.

Maloniai kviečiami visi 
šios kolonijos lietuviai su
sirinkime dalyvauti, susi

pažinti su naująja BALFo 
skyriaus valdyba ir pasige
rėti Šokių šventės įspūdin
gais vaizdais. J. Janušaitis

CHICAGO
DARBINGA 

NEOLITUANŲ SUEIGA

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio metinė su
eiga įvyko 1988 m. lapkri
čio 6 d. Lietuvių taut. na- 
nuose. Sueigą pradėjo val
dybos pirm. Vitas Plioplys, 
pakviesdamas ją vesti Vac
lovą Mažeiką, sekretoriauti 
Indrę Toliušytę.

Padalinio valdyba renka
ma vieniems metams parei
gas perima laike Korp! 
šventės, minint šios korpo
racijos įsisteigimo Lietu
vos universitete sukaktį 
(1922. XI. 11). Vitas Pliop
lys, valdybos pirmininkas, 
pateikė pastarųjų metų vei
klos apyskąitą. Ji vaizdžiai 
rodo, kiek įvairių renginių 
buvo surengta, kiek daug 
rūpesčio ir pastangų pakė
lė valdyba tą visą rikiuoda
ma. Prisiminti ir susikaupi
mo minute pagerbti šiais 
metais į amžinybę iškeliavę 
kolegos: Antanas Plauši- 
naitis, Petras Balzaras ir 
Juozas Matusevičius. Juo
zas Mikužis, padalinio iždi
ninkas, pateikė finansinę 
apyskaitą, kurios patikrini
mą atlikusios kontrolės ko
misijos vardu Vytautas Gir
nius iždininko pateiktas su
mas patvirtino. Pranešimai 
sueigos priimti, o valdybai 
pareikšta padėka. Valdybą 
sudarė: pirmininkas Vitas 
Plioplys, vicepirmininkas 
dr. Alvydas Arbas, iždinin
kas Juozas Mikužis, sekre
torius Petras Vėbra ir val
dybos narė Indrė Toliušytė. 
Valdybos kviesti pareigūnai 
buvo: Rasa Plioplytė Junjo- 
rių magistrą, Paulius Devei
kis tėvūnas ir Darius Balza
ras arbiter elegantiarum.

Penki j un j orai, atlikę 
junjoravimą, susipažinę su 
korporacija, išlaikę egzami
nus ir raštu parengę refe
ratus, valdybos pasiūlyti su
eigai pakelti į senjorus, at
seit į pilnateisius neolitua- 
nus. Sueiga išklausiusi re
feratus, kaip ir kiekvieno jų 
globėjo atestavimą, nutarė 
visus penkis pakelti į sen
jorus ir Korp! šventės me
tu įteikti jiems spalvas. 
Jaunųjų senjorų penketuką 
sudaro: Jonas Gražys, Auš
ra, Elena Jasaitytė, Romas 
Juodvalkis, Eduardas Ka- 
veckas ir Gintautas Kaz
lauskas.

Ateinantiems metams į 
padalinio valdybą, buv. pir
mininkui pasiūlus, sueiga 
išrinko: pirmininkę Loretą 
Deveikytę, vicepirmininku 
Darių Balzarą, sekretore 
Rasą Plioplytę, iždininku 
Pavilionį ir valdybos nare 
Ritą Stončienę. Į kontrolės 
komisiją išrinkti: Alvydas 
Arbas, Pijus Stončius ir 
Violeta Modestienė.

Sueiga buvo darni ir gau

si dalyviais, kurie sueigos kolegiškai aiškinosi po su- 
met. šventės ir bendrai neo- eigos vykusiame pabendra- 
lituanų veiklos klausimais vimė prie kavos. (m. v.)

DESIGN 
ENGINEER

Masco Industries, a Fortune 500 
manufacturer of metalworking products, is 
seeking design engineers for various Michigan 
locations.
Successful candidates will have responsibllfty for 
the design of new products as well as product 
enhancements. Requirements inciude 3-5 years 
experience in product design in a manufacturing 
environment and an undergraduate^degree in 
a technical discipline.
These positions offer competitive compensation 
and benefit packages including bonus potential. 
For piompt, confidenrial conslderation, please 
send resume to: Masco Corporation - MJDE, 
21001 Van Born Rd , Taylor, MI 48180. 
Equal Opportunity Employer.

SOFTWARE DESIGN BKMEER
Excellent opportunity for arowth In a new 
business with the Carbon Products Business 
Group of Union Carbide Corporation. There is 
an immediate opening for a Software Design 
Engineer in the Cleveland area. This indrvidual 
wiir be responsible for software design utilizing 
PLC’s PC's and Basic Modules. This position 
also involves project management and work 
with customers and engineering consultants.
The successful candidate should have 4 years* 
work experience in process control and pro- 
gramming and a bachelor's degree in 
engineering.
Excellent working conditions and fringe benefits. 
lf interested please send resume ana salary re- 
quirements to:

Union Carbide Corporation
Employoe Rolations
P.O. Bok 6116 

Cleveland, Ohio 44101
Opportunity Employer

AUGAT
ALTAI R

We are a fast growing dlvlslon of a 
Fortune 500 company which has an 
immediate openlng for d Die De- 
slgner and a Press Operiator at our 
Hydro-cam facility located In Troy.

Die Deslgner
Mušt be high school graduate wlth 
good math background. Mušt have 
experience In die design along wlth 
6-8 years of motor lamlnatlon and 
carbide die experience.

Press Operator
Will train. Mušt be high school gradu
ate. Knowledge of SPC Inspectlon is 
preferred.
We offer an excellent salary and 
benefit package. lf Interested apply 
in person at our headquarters facility 
only at: 22800 Hali Road, Mt. Cle- 
mens, Monday through Friday be- 
tween 800am-4:00pm. Or call the 
Personnel Manager at 313-466- 
1200 for further Information. Equal 
Opportunity Employer.

Quallty and Innovatlon

PLASTIC BL0W MOLDING 
MACHINE OPERATOR

A fast-growmg manufacturing firm is seeking ma
chine operators in the extrusion blovv molding and 
injection blow molding process. The work requires 
hands-on ability to operate and maintain state-of- 
the-art equipment and techniques. Opportunity for 
advancement is excellent for motivated individuals 
who can perform and leam in a professional man- 
ner. Background in piastre processing, electrical, 
hydrauhc or pneumaties are useful here. Salary 
and benefits are based on ability and skills. This 
company is growth oriented and in a very dynamic 
industry. lf interested, send a resume or qualifieca- 
tions to:

PROGRESSIVE PLASTICS, INC.
P. o. Box 35288 

Cleveland, Ohio 44135 
ATTN: Personnel Department
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Lietuvių Fondo renginių belaukiant
Jau ilgoką laiką Cleve

lando parengimų kalendo
riuje skelbiami "Lietuvių 
Fondo renginiai”. Ką naujo 
ir įdomaus galima laukti iš 
jų? Atvykime ir patys pa
sekime juos!

Gruodžio 3, šeštadienis ir 
gruodžio 4, sekmadienis 
Clevelande paskirti Lietu
vių Fondo, to nuostabaus 
finansinio šaltinio, palai
kančio mūsų švietimo ir 
kultūrinį gyvastingumą, va
jaus pradžiai. Tai bus šios 
institucijos darbų apžvalgi
nis pranešimas su lūkes
čiais į ateitį. Clevelandas 
kartu su svečiais dalyvaus 
ir poezijos, prozos ir muzi
kos koncerte.

Visa dviejų dienų progra
ma bus vykdoma šia tvar
ka:

Gruodžio 3, šeštadienį, 7 
vai. vak. Dievo Motinos pa
rapijos auditorijoje LF va
karo programa pradedama 
LF atstovės Ohio valstijai 
Mildos Lenkauskienės žo
džiu. LF tarybos pirm. Sta
sys Baras trumpoje apžval
goje palies te mą ”25-riems 
metams praėjus” ,LF val
dybos pirm. Marija Reinie
nė įteiks Fondo paskirtas 
stipendijas Clevelando ir 
Ohio lietuviams studen

N ‘Taupa
Litfuanian Credit Union 

Lietuvių (Kredito (Kooperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

Cfcvetand, Ofio 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, 
Namu Remontui (Home Eąuity), Namų Pirkimui (Mortgages)

Parduodame pinigines perlaidas (Money Orders), Travelcr'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.

tams. Koncertinėje vakaro 
dalyje dalyvauja aktorė Ni
jolė Martinaitytė ir muzi
kas Petras Aglinskas. Po 
koncerto vaišės.

Gruodžio 4, sekmadienį, 
10 vai. ryto Mišios už visus 
mirusius ir gyvus LF na
rius Dievo Motinos švento
vėje. Celebruoja ir pamoks
lą sako kun. G. Kijauskas, 
S. J.

11:30 v. r. pranešimai pa
rapijos svetainėje: LF val
dybos pirm. Marija Reinie
nė, Tarybos pirm. Stasys 
Baras-

šiuos plačiai žinomus 
visuomenininkus matysime 
ir girdėsime čia su naujais 
p a p i ldomais įsipareigoji
mais. Bus malonu juos pa
sveikinti ir palinkėti na
šaus ir sėkmingo darbo mū
sų išeivijos ir Lietuvos ge
rovei.

Lietuvių Fondo dienas 
rengia speciali komisija: 
pirm. M. Lenkauskienė, 
kun, G. Kijauskas, S. J., J. 
Malskis, N. Kersnauskaitė 
ir LB apylinkė: pirm. V. 
Brizgys ir nariai VI. Čyvas, 
M. Aukštuolis, M. Mikonie- 
nė, J. Gudėnas, V. Lenkaus- 
kaitė, B. Vedegienė, A. 
Stungienė, K. Vaičeliūnie- 
nė, V. žiedonienė. Bilietai į
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Valdas Adamkus, Centrinio sportininkų išvykos į Australiją 
komiteto ir ŠALFASS Centro V-bos pirmininkas, aukštas JAV 
Gamtos Apsaugos pareigūnas, dalyvaus Clevelando sportininkų 
išleistuvių į Australiją pobūvyje Lietuvių Namuose gruodžio 10 d. 
7:30 v. v. ir kalbės apie dabartines aktualijas ok. Lietuvoje.

VALDAS ADAMKUS 
KALBĖS CLEVELANDE

Clevelando sportininkų 
išvykai į Australiją remti 
komitetas š. m. gruodžio 10 
d., šeštadienį, ruošia cleve- 
landiečių sportininkų išleis- 

koncertą jau platinami pa
rapijų svetainėse. Užsisa
kyti galima ir skambinant 
tel. Mečiui Aukštuoliui, tel. 
481-9928.

Rengiantis Lietuvių Fon
do dienoms, verta nors 
trumpai prisiminti kai ku
riuos svarbiausius faktus ir 
charakteringiausius duome
nis apie LF. Įkurtas 1962 
m. šių metų liepos 1 d. jo 
pagrindinis kapitalas pasie
kė 4,117,337 dol. Gautomis 
palūkanomis paremtas me
nas, švietimas, kultūra ir 
jaunimas su 2,307,585 dol. 
Ohio ir Clevelando LF va
jaus komitetas įkurtas 1963 
m. Nuo 1974 m. M. Len
kauskienė yra Fondo atsto
vė Ohio valstijai. Clevelan
do didžiausias LF mecena
tas yra Petras Milašius su 
11,000 dol. įnašu.

1988 m. LF pelno skirs
tymo komisija paskirstė 
271,000 dol., iš kurių švie
timui teko 123,125, kultū
rai — 93,890 ir visuomeni
niams reikalams — 53,985 
dol. Iš stipendijų fondo pa
skirta Vasario 16 gimnazi
jai 28,400, Lituanistikos 
katedros stud. 5,500 ir kitų 
mokslų studentams 34,700 
(jų tarpe ir 5 iš Clevelan
do). Iki 1988 m. 12 cleve- 
landiečių yra gavę LF vien
kartines stipendijas.

Visi esate maloniai kvie
čiami LF renginiuose daly
vauti.

V. Rociūnas

tuves (į Australiją), kurio
se pagrindiniu kalbėtoju 
bus Valdas Adamkus, cent
rinio išvykos į Australiją 
komiteto ir ŠALFASS pir
mininkas.

Valdas Adamkus, kaip 
aukštas JAV Gamtos Ap
saugos pareigūnas, šiais 
metais tarnybiniais reika
lais du kartų lankėsi okup.

A. A.

JONUI KRIŠTOLAIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame broliui JUO

ZUI ir seseriai JUOZEI DAUGĖLIENEI bei 

visiems artimiesiems.

Kazys Gogelis su šeima

Albertas Meilus su šeima

Leonas Meilus

A. At..

JONUI KRIŠTOLAIČIUI
mirus, jo seserį JUOZĘ KRIšTOLAITYTĘ- 

DAUGĖLIENĘ, jos vyrą JONĄ, seseris, 

brolius ir artimuosius skausmo valandoje 

užjaučiame ir kartu liūdime.

Elze ir Ignas
Bumeliai

Lietuvoje, turėdamas pro
gos iš pirmų rankų patirti 
apie dabartinę tenykštį pa
dėtį.

Išleistuvių banketas vyks 
Lietuvių Namuose, 7:30 vai. 
vak. Kaina 15 dol. asme
niui. Bilietai gaunami pas 
komiteto narius, platinto
jus arba gali būti užsako
mi telefonu pas Romą Apa
navičių 531-6995, Oną Jo- 
kūbaitienę 481-7161 ar Ni
jolę Motiejūnienę 486-0881.

Dienos metu, 2 vai. po 
pietų, Dievo Motinos para
pijos salėje vyks krepšinio 
rungtynės, kuriose pasiro
dys išvykos į Australiją da
lyviai.

Clevelandiečiai kviečiami 
gausiai atsilankyti ir pasi
klausyti šios nepaprastai 
įdomios paskaitos apie da
bartines aktualijos okup. 
Lietuvoje ir tuomi pačiu iš
reikšti savo dosnumą ir pa
ramą mūsų sportininkams, 
kurios jie šiuo metu tikrai 
labai reikalingi.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

NATIONVVIDE 
INSURANCE
Nat'Onw<0e on yOu' »•<*•

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



DIRVA
MAŽOSIOS LIETUVOS 

REZISTENTŲ PRAŠYMAS 
POPIEŽIUI

Prieš nekurį laiką Mažo
sios Lietuvos Rezistencinio 
sąjūdžio valdyba ir taryba 
pasiuntė š. m. rugsėjo 15 d. 
datuotą prašymą popiežiui 

A. t A.

RIČARDUI PAULIUKONIUI
mirus, žmonai dr. GRAŽINAI, dukrai JŪRA
TEI, žentui MARIUI, anūkėms ILONAI ir 
LAILAI, seseriai ENNAI, švogeriui dr. AL
FONSUI, uošvienei p. J. ŪSIENEI ir visiems 
kitiems artimiesiems giliausią užuojautą reiš

kia ir kartu liūdi.

Jonas ir Dalia Maurukai
Daina ir Arvydas Ignatoniai 
Rimas ir Margarita Maurukai 

su šeima
Aida ir James Gerbee

su šeima

DR. INŽ. RIČARDUI PAULIUKONIUI

mirus, žmoną Dr. GRAŽINĄ, dukrą JŪRATĘ, 

uošvę JANINĄ ŪSIENĘ ir visus artimuosius 

giliai užjaučiame.

Izabelė Jonaitienė 
Mega Baltuškaitė

Jonui Pauliui II prasidedan
tį tokiais žodžiais:

"Tikėdami, kad tikėjimo 
dalykuose nėra menkų ir 
nesvarbių reikalų, mes, Ma
žosios Lietuvos Rezistenci
nio Sąjūdžio Taryba, drįs
tame kreiptis į Jus, šverita-

Alfonsas ir Danutė Arlauskai su šeima. a. Velavičiaus nuotr.

sis Tėve, su prašymu, kad 
Apaštališkasis Sostas Ma
žąją Lietuvą, šiandien 
TSRS ribose vadinama Ka
liningrado sritimi, priskir
tų prie Lietuvos Bažnyti
nės provincijos, nes tai nuo 
amžių lietuvių žemė”..

Toliau, dviejų puslapių 
apimtyje, vykdomas Mažo
sios Lietuvos amžių slinkty
je gyventas lietuviškumo 
vaizdas. Prašymas, lydimas 
visos Lietuvos žemėlapiu, 
spaustuvėje atspaustas at
skirai lietuvių ir anglų kal
bomis, remiasi dešimčių ta
rybos ir valdybos narių 
vardais. (mg)

MIRĖ JONAS 
TAUTVYDAS

Lapkričio 6 d. mirė Jonas 
Tautvydas, sulaukęs 90 me
tų amžiaus. Gimė 1899 me
tais Pašilės sode, Ylakių 
apylinkėj. Jonas baigė Dot
nuvos žemės ūkio Akade
miją, agronomo laipsniu, 
1925 metais vedė Oną ža- 
deikytę, 1935 metais ir ap
sigyveno Telšiuose. Atvyko 
į Ameriką 1949 metais ir 
apsigyveno Chicago, III. 
Nuo 1959 metų gyveno 
Lanham, Md. žmona Ona 
mirė 1965 metais. Liko duk
tė Vida Zubkienė su žentu 
Sigitu, sūnus Kęstutis su 
marčia Birute Penkiūnaite, 
septyni anūkai, ir vienas 
proanūkas.

Velionis palaidotas Mt. 
Olivette kapinėse Washing- 
ton, D. C.

PARAMA DIRVAI
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
K. Ramašauskas, Livonia 10.00 
Gražina Kenter, Danbury 50.00
J. Balbatas, Cleveland .. 50.00 
A. V. Mauručiai,

Chesterland .................25.00
G. Sakas, Baltimore .... 25.00
V. Matulevičius, Weston 25.00
V. Mastis, Hinsdale.........10.00
O. Mekišienė,

Los Angeles ................10.00
J. Jasinevičius, Euclid .. 20.00
B. Aras, Los Angeles .... 25.00
V. F. Beliajus, Denver ..25.00

SUNNY HILLS
40 VEDYBINIŲ METŲ

Sunny Hills, Fl. jau se
ninus įsikurusiem tautie
čiams, juos teko sutikti 
prieš keletą metų.

Jis, Detroite užbaigęs au
tomobilių pramonėje gražią 
tarnybą, su žmona Danute, 
atsikraustė čia tarp mūsų 
leisti pensininko dienas. Tai 
Alfonsas ir jo žmona Danu
tė Jasiukaitė-Arlauskai, pa
likę du sūnus, marčią, duk
terį, žentą, du anūkus ir 
vieną anūkę Detroite, atsi
kėlė čia į šiltesnį klimatą.

Miela juos matyti vaikš
čiojant iš ryto ar pavakary 
keleliais, ar sutikti kas sek-

P. Didelis, Philadelphia .. 5.00
M. Račys, Toronto ..........10.00
K. Kizevičius, Cleveland 5.00
E. Bakūnas, Elicott City 10.00
Dr. A. Laucis, Mt. Olive 10.00
St. Martišauskas,

Brockton.....................   15.00
Pr. Mačernis, Chicago .. 30.00
Z. Vyšniauskas, Malvem 10.00
J. Virpša, Chicago ..........20.00
A. AdamkeviČius, Boston 10.00
J. Kartanas, Omaha .... 5.00
V. Vaičjurgienė,

Dorchester.................... 25.00
Ign. Janavičius, Cleve. ..10.00
G. V. Čepai, Quincy ....25.00
K. Giedraitis, Livonia ... .25.00
K. Žukauskas,

Sunny Hills ................. 20.00
E. Valiukonis, Boston .... 5.00 
J. Bajorinas,

Chesterland .................20.00
J. Povilaitienė, Omaha .. 10.00 
A. Tumas, Newbury Pr. 25.00 
S. Petokas, Upand.........10.00
V. Gustinis, Brewster .. 5.00 
A. Zatkus,

Redondo Beach ..........100.00
Z. Janušis, Livonia......... 5.00
A. Šarka, Omaha............. 5.00
A. Zaparackas,

Highland Beach ..........10.00 
P. Skirmantas, Glendale 30.00 
L. Stulpinas, Lake North 10.00 
G. Stapulionis, Surfside . .20.00 
D. Vidžiūnas, Chicago .. 15.00 
VI. Gilys, Los Angeles . .25.00 
L. Stanius, Winnipeg ... .25.00 
J. Savaitis, Sunny Hills 25.00 
Pr. Račkauskas,

Dochester .................... 10.00
V. Karalius, Baltimore .. 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

madienis lietuviškose pa
maldose bažnyčioje, bei 
k i e kviename lietuviškame 
subuvime, o Alfonsą dar ir 
Sunny Hills golfo laukuose, 

šių metų spalio mėn. 16 
d., ši miela pora šventė sa
vo 40 vedybinio gyvenimo 
metų sukaktį.

Ta proga rinkomės į Com
munity Center salę, jų ir 
jų gražios šeimos pagerbi
mui.

Buvome pavaišinti, pa
mylėti, supažindinti su jų, 
jau minėta, gražia šeima, o 
ypač su tuo mažiuku, kurį 
čia nuotraukoj o matome 
verkiantį ant motinos ran
kų.

Mums buvo miela sugie
doti jiems Ilgiausių metų, 
pasivaišinti, pasišokti ir iš
einant dar kartą palinkėti 
Alfonsui ir Danutei dar 
daug daug sveikų ir laimin
gų vedybinių metu. K. ž.

WANTED 1ST CLASS 
MECHANICS 

Clark forklift dealer in south Fla. 
has immediate full time positions 
available in Ft. Lauderdale, Miami, 
West Palm Beach, Sarasota and 
Ft. Myers. Exp. and own tools re- 
quired. Call or write Mr. George 
Olsen, W. E. Johnson Equipment Co., 
300 East 10 Ct., Hialeah, FL 33010. 
305-882-7065. (44-47)

PLASTIC THERMO-FORMER has an 
opening for an individual who 
likęs to work with hands and head. 
Experience in any of the fellowing 
areas would be helpful: wood- 
working, clay modeling, body fin- 
inshing, fiberglass or epoxy mold
ing, machine building, maintenance 
and repair. This opening is in our 
mold shop and offers a great op
portunity for the right individual. 
For more information call 219-262- 
1527 or apply at: C. O. tools, 25837 
Borg Road, Elkhart, IN 46514.

(45-47)

RN/LPN
FT & PT positions avail. on 3-11 & 
1 1-7 in small luxury health care faci
lity. Excellent working cond., flexible 
benefit package. salary neg. commen
surate w / exp. Contact JACK1 DO- 
HERTY DON,

FOULK MANOR NORTH 
1212 FOULK RD. 

WILMINGTON DE. 19803 
302-478-4296

(45.4)

INSPECTORS 
TOOLING ”A” 
DETROIT AREA

Full-time contract position exist for 
experienced hand-on Tooling inspec- 
tors with defense industiy back- 
ground. Mušt be able to make dimen- 
sional measuruments with all types 
of mechanical tools and optical equip- 
ment including theodelite long term, 
high rates! Retireds welcome. Call 
and send or fax resume to SCOTT 
TAUBMAN, 1-(800)-345-9793.

TEKFORCE
3111 CAMINO DĖL RIO NORTH 

SUITE 444 
SAN DIEGO, CA 92108 

FAX: (619) 280-0990
(45-46)
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