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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRIEŠUI DINGSTANT
Gynimosi sąjunga netenka prasmės

Vytautas Meškauskas

"Atėjo laikas dideliems 
pasikeitimams visame pa
saulyje, bet ypatingai So
vietų Sąjungoje. Išmintis 
ir patyrimas reikalauja su
prasti pilną jos pasikeiti
mų prasmę, rūpestingai 
peržiūrėti mūsų politiką ir 
atsargiai eiti toliau. Asme
niškai užtikrinau Generali
nį Sekretorių Gorbačiovą, 
kad baigus tą peržiūrą, 
mes esame pasiryžę eiti 
pirmyn. Mes nepražiopso
sime nė vienos progos pa
sidarbuoti taikos labui."

- Taip kalbėjo preziden- 
tas G. Bush abejų Kongresų 
Rūmų bendrame posėdyje va
sario 9 d., užsaldydamas atei
nantiems metams karinį biu
džetą. Tokia peržiūra, tiesa, 
būtinai reikalinga. Juk ligšio • 
line JAV užsienio politika 
faktinai buvo pasipriešinimas 
besiplečiančiam komunizmui. 
Ji buvo ryški net ir JAV apsi
ginklavime. Akylai buvo se
kami nauji sovietų ginklai, 
stengiantis pagaminti už juos 
pranašesnius ir ieškant gali
mus atkirčius sovietų karinei 
taktikai. Galvojant, kad Va
karų Europa patekusi sovie
tų orbiton juos nepaparastai 
sutvirtintų militariniai, apsi
spręsta, kad JAV ją reikia 
ginti. Tam uždaviniui skiria
ma maždaug 40% viso JAV 
karinio biudžeto. Dėl to am
žinai girdimi priekaištai, kad 
europiečiai, o paskutiniuoju 

laiku ir japonai, per mažai pa 
tys rūpinasi savęs gynimu, į 
ką tie gali lengvai atsikirsti 
nurodydami, jog pačios Ame
rikos interesai reikalauja jų 
nepatekimo sovietų orbiton.

Lėtai, gali sakyti net 
sunkiai pastebimai, pasaulis 
pradėjo keistis. Sovietiją tu
rėjo paleisti iš savo orbitos 
Jugoslaviją, Kiniją. Komu
nizmas neteko monolitišku
mo. Dar blogiau jam, jis ne
teko prasmės. Per 70 metų 
savo viešpatavimo Rusijoje 
jis negalėjo tiek pakelti jos 
gyventojų pragyvenimo ly
gio kaip laisvo ūkio valsty
bės, nepaisant milžiniškų au
kų. Jei taip, kada nors turėjo 
praregėti ir pats konservatiš- 
kiausias Maskvos režimas. 
Tiesa, amerikiečiams greitai 
pastebėti komunizmo bankro 
to neleido faktas, kad šiaip ar 
taip Sovietiją yra karinė ga
lybė, galinti sunaikinti visą 
pasaulį ir už tat reikalaujanti 
tam tikro respekto. Toks su
pratimas verčia ir Maskvą 
nesumažinti savo karinio pa
jėgumo, nes be jo su ja bus 
tiek pat skaitomasi kaip su 
Kinija. Be jo iš Sovietijos 
globos pasitrauks ne tik jos 
satelitai, bet ir jos aneksuotos 
valstybės, kaip Baltijos. An
tra vertus, kam jėga išlaikyti 
režimus, kurie, galima saky
ti, supuvo iš vidaus? Tai 

(Nukelta į 4 psl.)

Inž. Valdas Adamkus, JA V aplinkos apsaugos agentūros Vid. Vakarų apygardos administratorius, 
Vasario 16-sios minėjime Clevelande pasakęs pagrindinę kalbą.

Lietuva yra gyva, jinai vėl atgimusi
Inž. Valdo Adamkaus žodis Vasario 16 minėjime Clevelande

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 b. vienu balsu na- 
tart kreiptis: i Rast jos.Vokietijos ir kitu valstybių vyriausybės šiuo

pareiškiau:
Lietuvos Taryba *7leninteie lietuvių tautos atstovybė.randamos

pripaiintaja tautų apsisprendiao taisė ir lietuvių Vilniaus konferencijos
nutariau rufeijo Bėn. 18-23 d. 1917 setais,skelbia atstatanti nepriklau-

bobu demokratiniais pasatais sutvarkytą Lietuvos valstybe su sostine 

Vilniuje ir tą valstybe atskirianti nuo visų valstybinių ryšių,kurie
yra buvę su kitosio tautoais.

Drauąe Lietuvos Taryba pareiškia,kad Lietuvos valstybės pasa
tus ir jos santykius su kltoais valstybėnia privalo galutinai nustatyti 

klok galina greičiau sušauktas stslgiaaasis aeiaas.daaokratinlu budo 
visu jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdasa apie lai ....................................... ,,
vyriausybei,prako pripaiintl nepriklausoną Lietuvos valstybe.

Lygiai prieš 72 valan
das, 200 tūkstančių dalyvių 
akivaizdoje, Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdžio seimo na
riai visai tautai prisiekė:

MES, SĄJŪDŽIO SEI
MO DEPUTATAI, LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS DIE
NĄ ATĖJĘ PRIE LAISVĖS PA 
MINKLO, SAKOME: TEBŪ
NIE LIETUVA TOKIA, KO
KIOS NORĖS JOS ŽMO
NĖS. MŪSŲ TIKSLAS - 
LAISVA LIETUVA! MŪSŲ 
LIKIMAS - LIETUVA! TE
PADEDA MUMS DIEVAS IR 
VISO PASAULIO GEROS VA
LIOS ŽMONĖS.

Šios priesaikos žo
džiai, palydėti galingai gieda
mu Lietuvos himnu ir aidint 
bažnyčių varpams, skrieja 
per visą pasaulį, kur besiran
da nors vienas lietuvis, jung
damas mus visus šiandien 
švenčiant Vasario 16-tą, kar
tu su Tauta kartojant tą pačią 
priesaiką;

MŪSŲ TIKSLAS - 
LAISVA LIETUVA! TEPA
DEDA MUMS DIEVAS IR 
VISO PASAULIO GEROS 
VALIOS ŽMONĖS.."

VASARIO 16-ji! Ko
kie galingi du žodžiai, apglė
bę visą, po pasaulį priversti
nai išbarstytą tautą, saugoją 
ir vieniją tą tautą audringoje 
pasaulio jūroje. Taip, dau
giau nei 70 metų ši diena mū
sų tautos gyvenime suvaidi
no ir vaidina reikšmingą vaid
menį. Apie ją subrendo ir iš
sivystė valstybingumo idėja, 
jinai subrandino kultūrinį- 
dvasinį gyvenimą, padėjo 
pagrindus ekonominio gyve
nimo plėtotei ir gerbūviui. 
Viena iš reikšmingiausių

Vasario 16-sios savy
bių yra tai, kad jinai įdiegė 
tautai sąmoningumo ir valsty 
bingumo sąvoką. To sąmo
ningumo įkvėpta lietuvių tau
ta, šiame šimtmetyje niekad

nepalūžusi, ėjo per kalėjimus 
žudymus, tremtį, bet nuo sa
vojo IDEALO NEATSISAKĖ.

Ne kartą rinkomės į 
sales Vasario 16-ją tamsiau
siomis jos naujosios istorijos 
dienomis, peržvelgdami įvy
kius ieškojome vilties kibirkš
tėlės Lietuvos padangėje, pa
tys save skatindami, padrąsin
dami, pagrįsdami savąsias vii 
tis ir ryžtą tikėjimu, kad nu
švis tamsus Lietuvos dangus. 
Atvirai pasakysiu, kad tikėjo
me į stebuklą, laukėme jojo. 
Šiandien, stovėdamas prieš 
Jus šia iškilminga proga, no
riu pasakyti, kad jis įvyko. 
Tą stebuklą mačiau, išgyve
nau, paliečiau savo ranko
mis. Per ištisus pereitus me
tus, gyvenimo galimybėms 
palankiai susidarius, per tris 
paskirus atvejus buvau labai 
artimas besivystančio ATGI
MIMO liudininkas. Atgimi-

(Nukelta į 4 psl.)
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'Gorbio karštligė’ neleidžia Europoje diskutuoti apsigynimo 
klausimu. - Sovietijoje ir jos satelituose kompartija nustojo 
monopolio, tačiau Cebrikovas ragina nepasiduoti. - Skautai 
- ir ateitininkai Lietuvoje. ■ Kas laukia Afganistano? __
Kad vadinamoji "Gof 

bio karštligė' vis dar siaučia 
Europoje, galėjo asmeniškai 
įsitikinti ir Valstybės Sekreto
rius James Baker III, pereitą 
savaitę aplankęs šešias šiau
rines NATO valstybes Vaka
rų Europoje. Šalia oficialaus 
prisitatymo savo naujose pa
reigose, jis norėjo konkrečiai 
susitarti dėl V. Vokietijoje 
esamų 88 trumpos distanci
jos atominių Lance raketų 
modernizacijos.

Atsisakius nuo viduti
nės distancijos tokių raketų, 
Lance liko vienintelis atomi
nis atbaidymas nuo karo veik
smų šalia dar trumpesnės dis
tancijos atominės artilerijos 
sviedinių. Tie ginklai nelei
džia sovietams telkti savo 
kariuomenę didesniais jungi
niais, jei jie sugalvotų pulti 
Vakarų Vokietiją. Gerokai 
pasenusių Lance raketų pato
bulinimui reikalingas Kongre
so sutikimas, kuris turėtų tam 
reikalui paskirti lėšų. Tačiau 
Kongresas, šiuo metu norėda 
mas taupyti, yra tam nelinkęs 
jei Busho administracija ne
gaus iš anksto V. Vokietijos 
sutikimo tas raketas išrikiuoti 
Vokietijos teritorijoje. Bake
ris Bonnoje patyrė, kad tokio 
sutikimo Kancleris nenori 
duoti, nes tai galėtų jo krikdė 
mų partijai pakenkti sekančių 
metų rinkimuose, o JAV tik
rai nėra suinteresuotos, kad 
tuos rinkimus laimėtų kairie
ji, kurie yra dar daugiau užsi
degę "Gorbio karštlige'. Vi
sose šešios NATO valstybė
se, kurias Bakeris aplankė - 
Britanijoje, Vokietijoje, Olan
dijoje, Danijoje, Norvegijoje, 
ir Islandijoje - Gorbačiovas 
yra populiaresnis už JAV pre 
zidentą. Danijos užs. reik, 
ministeris Uffe Ellemann-Jen 
se net pasiūlė Bakeriui suda
ryti tokią 'išmintingų žmo
nių’ tarybą, kuri galėtų tų 
kraštų visuomenėm išaiškinti 
reikalą ir toliau palikti vei
kiančią NATO sąjungą.

Beveik visose bolše
vikų valdomose valstybėse 
galima susidurti su pastango
mis šalia kompartijos organi
zuoti ir legalias kitas visuo
menines grupes. Tai galima 
pastebėti ne tik Lenkijoje, 
kur valdžia kalbasi su nelega
liu paskelbto Solidarumo są
jūdžio vadais, bet ir Vengri
joje. Čekoslovakijoje val
džia tam dar priešinasi. Nie
ko negirdėti iš Rytų Vokieti
jos. Pluralizmo siekia Jugos

lavijos respublikos, ypač Slo 
venija.

Pačioje Sovietijoje 
tos pastangos susilaukė įspė
jimo iš buv. KGB virš ininko 
ir dabartinio kompartijos CK 
teisinių ir policijos reikalų 
prievaizdos Viktoro Čebriko- 
vo. Kalbėdamas Moldavijo
je, kur norima pasekti Pabal
tės valstybių pavyzdžiu, lei
džiant organizuotis ir ne ko
munistams, jis įspėjo nepasi
duoti tokiom pagundom. Jo 
kalba buvo atspausdinta ir 
maskvinėje PRAVDOJE, kas 
jai duoda daugiau reikšmės. 
Cebrikovas įspėjo vietos pa
reigūnus susigriebti ir suval
dyti ne partijos kontroliuoja
mų grupių vadus, neleisti 
jiems stumti mases į anarchi
ją ir beteisę, į destabilizacijos 
kelią, kurti tokias teisėtas ir 
neteisėtas struktūras, kurios 
būtų opozicijoje kompartijai.

N.Y. TIMES kores
pondentas Maskvoje Bill Ke- 
ller rašo, kad pastangos Mol
davijoje suorganizuoti ką 
nors panašaus į Latvijos bei 
Estijos liaudies frontus ar Lie 
tuvos persitvarkymo sąjūdį 
kol kas dar neturėjo pasiseki
mo, tačiau per kovo 26 d. 
rinkimus į Aukš. Tarybą Lie
tuvoje Sąjūdžio pasiūlyti de
legatai gali nugalėti partijos 
pasiūlytuosius.

Didesio dėmesio susi
laukė ir SOCIALISTIČES- 
KAJA INDUSTRIJA laikraš 
tyje pasirodęs žinomu disi
dentų, nelegaliu laikraščių lei
dėjų Timofejevo ir Grigory- 
jants puolimas. Jiems prikiša
mi ryšiai su užsienio antiso- 
vietinėm organizacijom, ku
rios veikia kartu su užsienio 
'specialiomis tarnybomis'.

Kelias atgal...

Kokį įspūdį Čebriko- 
vo kalba, pasirodžiusi Mas
kvos PRAVDOJE vasario 12 
d. padarė Lietuvoje, šiuo tar
pu dar sunku pasakyti. Čia 
jau veikia skautai, neseniai 
pradėjo veikti ir ateitininkai. 
Kol kas oficiali Lietuvos Le
nino Jaunimo Sąjungos CK į 
juos žiūri pro pirštus, laukda
mi kokie vėjai įsigalės toliau. 
Apie seniau prasidėjusius 
veikti skautus, Lenino Sąjun
gos pirmasis sekretorius Al
fonsas Macaitis štai ką pareiš 
kė savo organo KOMJAUNI 
MO TIESOS koresponden
tei:

"Skautai turi tokią pat 
teisę egzistuoti, kaip ir kitos 
vaikų, studentų organizacijos. 
Nors, tiesą sakant, aš dar neį
žvelgiu organizacijų. Kol kas 
jos yra tik jaunimo grupės, no
rinčios tapti organizacijomis. 
Tarp jų yra ir tokių, kurios prie
štarauja Komjaunimo įstatams, 
ir tokių mes neremiam. Viena 
iš jų - skautai. Jūs paklausite: 
o konkrečiai už ką? Visų pir
ma, skautų organizacijoje - ti
kintys vaikai, o jos globėjas šv. 
Jurgis. Aišku, komjaunimo šv. 
Jurgis negloboja ir mes dešimt 
Dievo įsakymų nesimokysim 
... Todėl remti tokias organi
zacijas, kurios pasisako prieš 
komjaunimą, būtų nelogiška."

Nors Lietuvos kom
jaunimas yra pasimetęs, ta
čiau jo vadai giriasi, kad pe
reitais metais į jį yra įstoję 
20,000 naujų narių.

•••

Nors oficialiai sovie
tų kariuomenės Afganistane 
jau neliko, tačiau šias eilutes 
rašant sukilėliai miestų, ku
riuos kontroliuoja sovietų 
pastatyta vyriausybė, dar ne
puola.

Visų pirma komunis

■ Iš kitos pusės
LTSR rašytojų sąjungos atvirame partiniame susi

rinkime sausio 9 d. istorikas L. Truska, pagal LITERA
TŪRĄ IR MENĄ, aiškino, kad lemtingais momentais tau
tai būtina konfrontacija. Girdi:

”Juk po TSRS — Vokietijos sutarčių Sudary
mo Stalinas iškart galėjo į Lietuvą įvesti armiją. 
Bet jis dar lūkuriavo 8 mėn. Kodėl? Todėl, kad, 
panaudodamas visas diplomatines priemones, no
rėjo okupuoti (ar aneksuoti) Lietuvą, bet taip, 
kad ta okupacija būtų įvykdyta lyg jos pačios ran
komis. šį tikslą Stalino diplomatija pasiekė, pade
dant A. Smetonai, paskui A. Merkio ir V. Krėvės 
vyriausybėm, galiausiai Lietuvos Komunistų Par
tijos vadovams. Nes nė viena šių vyriausybių ne
norėjo konfrontuoti, klusniai vykdė visus stalinis- 
tų reikalavimus. Buvo vengta ne tik karinės, bet 
ir politinės, pagaliau net simbolinės konfrontaci
jos, tuo apnuodijant gyvenimą busimom kartom. 
Mes morališkai dabar visai kitaip jaustumės, jei 
kitaip būtų elgusis Lietuvos vyriausybė 1939-1940 
m. m. Istorikas priminė paskutinį ministrų kabi
neto posėdį, kuriame anuometinis premjeras A. 
Merkys verkšleno: štai grįžau iš savo ūkio, taip 
gražiai žaliuoja javai, kaip čia dabar liesi kraują. 
O kraujas vis tiek buvo pralietas ir 1940-41 me
tais, ir pokaryje. Tik tuometinė kova buvo be
prasmiška, o nieko tautai nėra baisiau už bepras
mį kraujo praliejimą.”

Kaip matome ir Lietuvoje dabar jau galima ginčytis 
dėl to, kas prieš keliadešimt metų jaudino išeiviją. Trus
ka kelia prasmės klausimą, kuris, atrodo, yra ir šiandien 
labai aktualus. Pavyzdžiui, ar nepraleista gal nepasikar
tojanti proga jau dabar reikalauti pilno suverenumo at
statymo. Juk vietoje to iš Sąjūdžio vadų pusės girdime 
panašius verkšlenimus kaip iš Merkio. Mes jau minėjom 
N. Y. TIMES paskelbtą žebriūno ’credo’, kuris jis siūlo 
pasitenkinti tik tam tikro lygio ūkine autonomija kaip 
pakopa į nepriklausomybę. Tą patį sako ir kita iškili Są
jūdžio asmenybė, rašytojas V. Petkevičius:

”... draugai, nereikia Pilėnų! Tauta turi gyvuoti. 
Tik mūsų priešams gali būti graži Lietuva be lie
tuvių.”

Kaip čia dabar išeina? žinia, sėkminga konfrontacija 
būtų labai graži, bet ar nebūtų kraujo praliejimas tuo 
metu ,kada visas pasaulis stebėjosi Prancūzijos kapitu
liacija prieš Hitlerį, L. Truskos žodžiais 'beprasmiškas’?

(vm)

tinės Afganistano vyriausy
bės kariuomenė yra neblogai 
organizuota ir apginkluota. 
Dėl to prasidėjusios kautynės 
pareikalaus ne tik kovotojų, 
bet ir civilių gyventojų dide
lių aukų. Antra, sukilėlių, 
vien tik iš Pakistano remia
mų, yra bent 7 grupės, kurios 
nesutaria dėl valdžios pasida
linimo. Už tat stebėtojai lau
kia ilgesnio ramybės laiko
tarpio, per kurt tikisi laisvės 
kovotojai, turėtų galutinai 

demoralizuotis vyriausybės 
kariuomenė. Be to, krašte so
vietai 'pasėjo' keletą milijonų 
minų, kas labai trukdo susi
siekimą.

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
E. Černius, Jacksoncille 5.00 
M. Melsbakas, Cleveland 3.00
J. Paškauskas, L. Angeles 5.00 
Ed. Meilus, Shrewsbury 10.00
G. Dargienė, Pittsburgh 50.00
S. Petravičius,

Rancho Palos ............20.00
E. Andrašiūnas,

Chesterland ............... 5.00
Dr. Br. Apshaga, 

Thompson .................... 30.00
V. Stanulis,

Downers Grove ......... 20.00
Br. Thomas, Euclid......... 30.00
S. Juzėnas, Southfield .. 5.00
Ramovės Detroito sk. .. 20.00
J. Dunčia, St. Petersburg 5.00
A. Penkauskienė, Cleve. 5.00
D. Gaurilius, Chicago .... 5.00
T. Sperauskas, Glen Cove 7.00
A Idika, Palatine ......... 5.00
A. Rimbą, Sterling........... 5.00
B. Sutkus,

Richmond Hill............. 15.00
P. Pečenkis, Elizabeth .. 10.00
J. Kinderis, Chicago .... 5.00 
V. Šalčiūnas,

Port St. Lucie .............10.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.
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Lietuvos reikalas yra 

laisvės reikalas visur

JAV prezidentas Bush pareiškė 
Vasario 16 proga
WASHINGTON, 1989 VASARIO 17 DIENA

Su malonumu siunčiu šik 
čiausius sveikinimus Ame
rikos lietuvių bendruome
nei, jums švenčiant 71-ąsias 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo metines.

Nuo Mindaugo ir švento 
Kazimiero iki moderniųjų 
laikų lietuviai brangino po
litinę, religijos ir kultūros 
laisvę, kuri yra visiems žmo
nėms prigimta. 1918 metų 
vasario 16-oji pažymėjo 
šimtmetinės tautinės tradi
cijos atgimimą ir pradėjo 
beprecedentine laisvės erą 
Lietuvos istorijoje. Tačiau, 
22-jiem metam praėjus, 
Ribbentropo-Molotovo pak
to įgalinta isiveržusi sovie
tų armija tą era staiga nu

traukė, Pabaltijo valstybes 
prievarta įjungusi į TSRS.

71-jų Lietuvos nepriklau
somybės metinių proga mes 
p a k artotinai užtikriname, 
kad smerkiame 1940 metų 
birželio įvykius. Jungtinės 
Amerikos Valstijos nepri
pažino ir nepripažins Sovie
tų Sąjungos įvykdytos Lie
tuvos aneksijos. Lietuvos 
reikalas yra laisvės reika
las visur.

Visiems, kas mini šią su
kaktį, Barbara ir aš siunčia
me nuoširdžiausius gerus 
linkėjimus. Jūs bylojate 
apie didi kultūrini palikimą 
ir laisvės ilgėsi, kurio nie
kas negali numalšinti.

GEORGE BUSH

Įspūdingas Vasario 16 minėjimas
Chicagos neolituanai va

sario 16 sukaktį šįmet mi
nėjo patraukliai ir origina
liai. Minėjimas įvyko Lietu
vių taut. namuose, vasario 
11 d. vakare.

Kiekviena į minėjimo sa
le iėjusį domino salės vidu- 
rvje pastatytieji trys sta
liukai. tarytum, trvs pultai 
kalbėtojams. Kiekvienas jų 
nažvmėtas skirtinga spalva 
ir užrašu. Pirmasis — Var
pas. antrasis — Nepriklau
somybė ir trečiasis — Jėga 
laikina, tiesa amžina.

Minėjimas (iškilminga 
sueiga) prasideda. Į salę 
įnešama Korp! Neo-Lithu
ania vėliava. Ją lydi pada
linio valdyba. Loreta Devei
kytė, valdybos pirmininkė 
Tautos šventės proga taria 
sveikinimo žodį. Himnas. 
Susikaupimo minute pager
biami mirusieji dėl Lietuvos 
laisvės. Senjorui Jonui Gra
žiui pagal ceremonialą už
dedamos neolituano spalvos.

Pradeda atsiskleisti tų 
minėtų staliukų misterija. 
Salėje užgęsta šviesos. Prie 
kairiojo staliuko Vida 
Momkutė, įžiebusi geltoną 
žvakutę, pradeda kalbą. Be
siklausantiems ji primena 
mūsų tautos didįjį budinto
ją Vincą Kudirką. Links
niuoja jo siekius ir pastan
gas, steigiant "Varpo” lei
dimą, jo vestąją kovą prieš 
tautiečių rusinimą, lenki
nimą, jo šaukimą į savitą 
socialinį, kultūrinį ir politi
nį gyvenimą... Primena
ma jo žodžiai ir muzika 
"Tautiškai giesmei"... Gra
žiai rečituoja Vinco Kudir
kos — Kelkite, kelkite, kel
kite ...

Kalbėtoja, paėmusi de
gančią, žvakę uždega ant vi
durinio staliuko žalią žva
kę. šioje šviesoje kol. Ed
vardas Kaveckas skaito apie 
Valstybės tarybos 1918 m. 
vasario 16 d. akto svarbą 
lietuvių tautai. Apie vals
tybės atstatymą. Apie ko
vas ir aukas, siekiant tą ak
tą įgyvendinti. Mena stei
giamąjį seimą. Jo nuveik
tus darbus, žemės reformą, 
Taikos sutartį su Maskva...

Kalbėtojas nueina prie 
trečiojo staliuko. Uždega 
ant jo raudoną žvakę. Sa
lėje pradeda veikti video 
aparatas. Aidi Lietuva 
brangi... iš Vilniaus. Slen
ka video juostoje Gedimino 
aikštėje, Vilniuje 1988 m. 
spalio mėn. vykusio Persi
tvarkymo sąjūdžio suvažia
vimas. Dešimt tūkstantinė 
žmonių jūra banguoja, iškė
lusi trispalves, įvairiausius 
plakatus, susiėmusi ranko
mis ...

Kalbėtoja kol. Aušra Ja- 
saitytė taria Antano Terlec
ko, Lietuvos Laisvės Lygos 
atstovo žodžius ... ”0 kaip 
jie nekentė mūsų Laisvės! 
... Vežė ir vežė į Sibiro 
platybes, kąd nebeliktų Lie
tuvoje dorų žmonių ... Ki
tus suguldė miestelių aikš
tėse patyčioms. Seserims 
neleido apraudoti jų ka
po... Ilgus pokario dešimt
mečius mušė ir mušė kiek
vieną, kurio širdis jautres
nė, kurio galva karštesnė! 
Ir smaugėjų pykčiui, tauta 
liko gyva!

Aušra citavo Vytauto 
Landsbergio (Sąjūdis yra 
toks stiprus intelektualiai, 
kad jo neįmanoma sunaikin

ti), Petro Klimo ir kt. žo
džius. Lietuva ta pati. Mū
sų tauta gyva! Minėjimo 
kalbos baigtos.

Salėje įsižiebia elektros 
lemputės. Pirmininkė kvie
čia kol. Jūratę Tautvilaitę 
atlikti meninę programą. 
Jūratė, pati pritardama gi
tara, dideliu įsijautimu pa
dainavo eilę lietuviškų liau
dies ar lietuvių kompozito
rių dainų. Pabaigoje solistė 
į dainą įjungė ir visą audi
toriją.

Loreta Deveikytė, valdy
bos pirmininkė, baigdama 
sueigą, reiškė padėką jos 
programos atlikėjams. Nu
aidi Gaudęamus igitur ... 
Minėjimo dalyviai, gurkšno
dami kavą, dar ilgai dalino- 
ci dienos įspūdžiais, kaip ir 
p a s k učiausiomis žiniomis 
apie ėjimus pavergtoje Lie
tuvoje. Kreipiausi į Gailę 
Eidukaitę, skautę akademi- 
kę, besisvečiuojančią pas 
neolituanus. Į mano klausi
mą, kaip patiko vasario 16 
d. minėjimo programa, ji 
atsakė — Įspūdinga!

šių mokslo metų Korp! 
Neo-Lithuania Chicagos pa
dalinio valdybą sudaro: Lo
reta Deveikytė, pirmininkė; 
Darius Balzaras, vicepirmi
ninkas; Rasa Plioplytė, se
kretorė ; Ritas Pavilionis, 
iždininkas; Rita Stončienė, 
valdybos narė; Vitas Pliop- 
lys, tėvūnas ir Bronutė Ba- 
rakauskaitė, magistrą, šia
me minėjime visų trijų kal
bėtojų tekstą parengė Vi
da Momku'tė.

Mečys Valiukėnas

APAČIOJE: Vasario 11 d. 
Literatūra ir Menas savaitraštis 
Lietuvoje, per du puslapius įsi
dėjo Mariaus Liugailos ofortą 
"Lietuvos valdovai XIH-XVIII 
amž." su Bernardo Brazdžionio 
eilėraščiu.

Nutilusi giesme vėl į padangę kyla, 
Vėl geležinis vilkas jos aiduos prabyla,

Veidais šviesiais ir mes prieš jų sustokim veidus,
Tegu naktis pikta be atminimo sklaidos. *

Vėl regim pro rūkus mums mojant Gediminą, O menėje senoj Kęstutis mūsų laukia,— 
Vėl Vytautas svečiuos į menę mus vadina, Veidai jų džiugesio pilni, neapsiniaukę.

s Liugaila. LIETUVOS VALDOVAI XIII -XVIII a Ofortas 50 <87 I9HH—1989 m

Bernardas Brazdžionis iš .Kunigaikščių inr<*st<*

Į
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Lietuva yra gyva...
(Atkelta iš 1 psl.) 

mo - apie kurį Jūs gerai žino
te, o gal ne vienas ir čia salė
je esantis kartu su manimi 
pergyvenote.

Tiesa, Vasario 16-ją 
simbolizuojantis kelias dar 
ilgas. Pilna laisvė ir nepri
klausomybė tik horizonte. 
Bet pats faktas, kad tauta pri
sikėlė iš mirties patalo - savo 
jėgomis paskelbusi, kad tai 
yra ATGIMIMAS, - yra mil
žiniškas žingsnis į valstybiną 
nepriklausomybę, kurį dabar 
tinėse sąlygose, aš prilyginu 
stebuklui.

Š.m. Vasario 16-tą, 1 
vai. ryto Kauno buv. valstybi 
niame teatre paskelbta Tautai 
SĄJŪDŽIO seimo deklaraci
ja prasideda 1918 metų vasa
rio 16-sios Akto žodžiais ir 
paskelbimu, kad "lietuvių 
tauta niekada nesusitaikė su 
valstybės suvereniteto praradi
mu, įvairiais būdais priešinosi 
hitleriniam ir stalininiam geno
cidui ir ligi šiol priešinasi vals
tybinio kolonializmo apraiš
koms. Lietuvos Persitvarkymo

PRIEŠUI DINGSTANT
(Atkelta iš 1 psl.) 

paaiškina ir galvosūkį kilusį 
Lietuvoje? Kokios taktikos 
laikytis, gal jau nereikia bijo
ti konfrontacijos? (žiūr. "Iš 
kitos pusės")

Žodžiu, dabartinė si
tuacija gali priminti buvusią 
prieš Pirmą Didįjį karą. Ru
sų ir Austrų-Vengrų imperi
jos nebeatitiko to laiko dva
siai, tačiau prireikė karo, kad 
jos subyrėtų. Nūdien, bijant 
karo, tenka daugiau tikėti 
evoliucija. Lėtai - žiūrint 
paskiro žmogaus akimis, - 
bet ji vyksta, visus stebinda
ma. Austrijos-Vengrijos san 
tykiai šiandien geresni negu 
bendros imperijos laikais. 
Prieš Kalėdas net vienas nuo
šimtis visos Vengrijos gyven 
tojų lankėsi Austrijoje, jei ne 
apsipirkti, tai bent pasižmo
nėti. Lenkai veržiasi į Vaka
rų Vokietiją bent vieną mėne
sį padirbėti, kas leistų, grįžus 
namo, be rūpesčių išgyventi 
visus metus. Vakarų Vokieti
ja šiandien pati bijo Berlyno 
mūro sugriuvimo, nes ją už
plūstų Rytų europiečiai.

Nauja situacija susi
daro ir Azijoje. Nejaučiant 
komunistinio pavojaus JAV 
apsauga pradeda įkyrėti ir tos 
pasaulio dalies tautoms, kaip 
filipinams, korėjiečiams ir 
net japonams. Turėtų ir so
vietai apsižiūrėti, kad ne grą- 
sindami, bet siekdami ūkinio 
bendravimo, jie patys ne tik 
gali nebijoti, bet ir iki tam tik 
ro laipsnio nusiginkluoti. Ne 
prievarta, bet bendrų interesų 
ieškojimas ir radimas stipriau 
sujungia tautas negu prievar
ta. Bet, kaip Reaganas mėg
davo vis kartoti sunkiai išta
riama rusų kalba, ne tik pa
sitikį bet ir tikrink.

Sąjūdis reiškia tautos ryžtą tai
kiu būdu atkurti savo teises, gy
venti nepriklausomai nuo bet 
kurio diktato!... Sąjūdis pasisa 
ko už socialinį teisingumą, 
žmogiškumą ir demokra tiją. 
Teisę nepriklausomai rinktis ir 
ugdyti savas valsty binio gyve
nimo formas."

Aš šią deklaraciją įžiū
riu ir vertinu kaip pereinamą, 
bet kertinį akmenį ar pama
tus naujam būsimam Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo aktui. Jau pats faktas, 
kad apie šią Deklaraciją tuoj 
pat susibūrė ir ją remia įvai
rios atsikuriančios organiza
cijos ir Lietuvos žmonės, yra 
jos moralinė jėga. Todėl abe
jonėms apie pasirinktą kelią 
neturi būti vietos nei tautoje, 
nei išeivijoje.

Nors skeptikų pasitai
kys! Tokių buvo 1918 me
tais, tokių yra ir 1989-siais. 
Šiandien sąlygos skirtingos, 
nors ir panašios - tačiau dėl 
skirtingų priežasčių. Tada 
baimintasi ar užteks intelek
tualinių jėgų, tautiniai sąmo
ningų lietuvių, atkurti valsty
bę ir dar pasipriešinti fizinei 
jėgai. Gi dabar turime skaity
tis tik su brutalia fizine jėga, 
kuri yra priešiška mūsų tau
tos aspiracijoms.

Nors iki šiai dienai 
MASKVA prieš mus nepa
naudojo fizinės jėgos, tačiau 
vietiniai jos agentai ir Lietu
voje gyvenantieji rusai mums 
jau grąsina senomis rusiško 
imperializmo frazėmis: "Su
stabdykite beprotybę, jūs lietu
viškieji nacionalistai! Ko jūs 
prilipote prie rusų tautos - prie 
rusų tautos, kuri jums davė ke- 
lionlapį į gyvenimą. Ką gi, mo 
juokite buržuazinėmis Lietuvos 
vėliavomis, šaukitės pagalbos 
ir tautos išgelbėjimo. Vėliau 
pamatysim, kas iš to išeis. Tik 
tai vieną žinokite, išdavikai, na
cionalistai: socialistinę santvar
ką jums niekaip ir niekad nepa
vyks nuversti!" Tai citata iš 
straipsnio, atspausdinto ne 
prieš 5-10 metų, bet prieš 90 
dienų!

Tačiau šitokios nuo
monės, nors ir reiškiasi Lietu
voje, Tauta neišsigąs. Neuž
mirškime, kad Lietuvoje vis 
dar stovi sovietiniai tankai, 
reziduoja saugumas ir polici
ja. Nors didžiuosiuose Lietu 
vos miestuose vyrauja patrio
tinės nuotaikos ir veikla, ta
čiau provincijoje vis dar bru
taliai siaučia įsitvirtinę parti
jos biurokratai, partiečiai, ku 
rie yra aršiausi mūsų tautinio 
atgimimo priešai, terorizuoja 
provincijoje gyvenančius lie 
tuvius, tramdo tautinį pasi
reiškimą, vėl grąsina Sibiru. 
Tie kolonizatoriai lengvai sa
vo šiltų vietų neapleis. To
dėl periferijose laisvinimosi 
procesas vyksta lėčiau, bet 
jis visvien žygiuoja per visą 
Lietuvą pirmyn.

Širdis užsipildo 
džiaugsmu, akys skęsta 
džiaugsmo ašaromis kalbant 

apie Lietuvą ir svarstant pas
kutinių 12 mėnesių įvykius. 
Šioje salėje esu kalbėjęs apie 
Vasario 16-ją, iškeldamas jos 
moralinę reikšmę. Šiandien 
labai trumpai noriu pasidalin
ti su Jumis pergyvenimais ir 
samprotavimais, patirtais me
tų bėgyje.

Pernai, 1988 m. vasa
rio 6 d. ankstyvą rytą, dar ne- 
išbrėškus, traukinys įriedėjo į 
bundantį Vilnių. Pasitiko ke
li bičiuliai. Nenujaučiau ta
da, kad po penkių mėnesių 
tie patys vyrai bus pagrindi
niai SĄJŪDŽIO vadai Gedi
mino aikštėje, kai pirmą kar
tą iškilo Lietuvos trispalvės. 
Pakeliui į viešbutį buvau pa
informuotas, kad Lietuvoje 
įtampa auga valandomis dėl 
artėjančios Vasario 16 -sios 
dienos. Tautiniuose sluogs- 
niuose tyliai svartoma - ar 
jau pribrendo laikas prabilti? 
Partija, nujausdama nuotai
kas krašte, nervingai, beveik 
viešai ruošėsi pasipriešinti 
bet kokiam tautiniam pasireiš 
kimui, išleisdama instrukci
jas kone visose sferose, kaip 
elgtis Vasario 16-tą. Visą tą 
savaitę prieš, Lietuvoje pa
šnabždomis buvo svarstoma: 
kas bus, kaip toli eiti? Kaip 
išvengti suėmimų ar kraujo 
praliejimo?

Būdamas tų šnabždė- 
jimosi dalyviu, jaučiau mo
mento nervingumą ir įtampą. 
Esu šiandien šventai įsitiki
nęs, kad 1988 m. Vasario 16- 
ji buvo didžiojo tautos atgimi
mo gaisro pradžia. Tą dieną 
įsižiebė liepsna šių dienų įvy
kiams ir prasiveržė birželio 3 
d. Vilniuje viešai paskelbus 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio 36 asmenų organizacinę 
grupę, o galingai ir jau nesu
valdomai suliepsnojo Liepos 
9 d. Gedimino aikštėje ir rug 
piūčio 23 dieną Vingio par
ke. Nežinau, ar yra įmanoma 
žodžiais išreikšti tuos įvykius 
pergyvenimus, patiems tenai 
tą valandą nebuvus, patiems 
nepergyvenus.

Laisvės troškimo švie
sa užliejo visa Lietuvą, su
kauptas skausmas, vergija 
slopinusi nemeluotą žodį, pa
garbą žmogaus žmogui, išsi
veržė kaip tas ugniakalnis nu 
galėdamas BAIMĘ, reikalau
jant atstatyti teisingumą, grą
žinant laisvę, tikėjimą ir pa
garbą vieni kitiems.

Tur būt geriausiai tą 
troškimą išsakė mano bičiu
lis Arvydas Juozaitis, Sąjū
džio steigiamajame seime 
Vilniuje:

"Mes žvelgiame į Lie 
tuvą ir negalime nejausti, kad 
mylime ją, kaip vienintelę mū
sų vietą.

Mes galvojame apie 
Lietuvos istoriją ir, net nepažin 
darni jos - juk taip stropiai ją 
slėpė nuo mūsų, - jaučiame, 
kad ji srūva mūsų kraujuje.

Tai mūsų Tėvynės bal
sas. Mes išgirdome jį ir ryžo
mės savo didžiajam šuoliui. Ši 
vasara pakeitė Lietuvą. Mes 
galų gale supratome, kad LIE

THE WH1TE J4OUSE

VVASHINGTON

February 8, 1989

Dear Ms. Bublys:

Please accept my sincere thanks for your kind 
letter on the occasion of my inauguration as 
President of the United Statės. Your warm 
greetings on behalf of the Lithuanian Reform 
Movement mean a great deal.

I truly appreciate the amber flame sculpture, 
and it will continue to serve as a special reminder 
of the yearning for peace and democracy among 
people everywhere.

Best wishes to you and your colleagues.

Sincerely,

Prezidentas Bush atsiuntė Ingridai Bublienei padėką už 
perduotą Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio sveikinimą ir gintarinės 
skulptūros dovaną jo inauguracijos dienoje.

TUVA ir LAISVĖ - du neatski 
riami, ta pačia raide pradedami 
rašyti žodžiai.

Ir vis dėlto: mums rei
kia ne tik laisvos, bet ir protin
gos Lietuvos...

Atnaujinkime gyvybę 
tos valstybės, kurios nekūrė 
vandalai, o taurūs Tautos sūnūs.

Pažiūrėkime į Gedimi
no pilies bokštą ir prisiekime 
Lietuvai: Ten plevėsuoja mūsų 
viltis! Mūsų būsima laistė ir 
teisingumą. Ar girdi, Lietuva, 
mūsų meilę? Ir tepadeda mum 
visos dangiškos ir žemiškos jė
gos!"

Negaliu nepaminėti 
kito fakto, kuriuo keikvienas 
iš Jūsų galite didžiuotis. Kai 
pradeda braškėti vergijos sie
nos, atsikratoma BAIME, daž 
nai pasrūva kraujo upeliai.

Stebėjau Lietuvoje di 
džiuosius įvykius. Rimtis, su 
siklausymas, tvarka, didžia
dvasiškumas! Štai, šitose ap
linkybėse išryškėjo lietuviuo
se viena iŠ didžiausių žmoni
jos vertybių, kuria galėsime 
didžiuotis prieš visas tautas: 
besikeičiančioje padėtyje 
tauta nesiėmė smurto, nerei
kalavo keršto. Jinai kultūrin
gai kovoja už savo teises.

Labai teigiamai ir 
šviesiai bandau Jums perduo
ti įvykius, nuotaikas, darbus. 
Tačiau prileisti, kad visa tai 
įgyvendinama lengvai, vi
siems sutariant, būtų nerealu.

Ar visi vieningai ir 
vienodai siekia išsilaisvini
mo? Atsakymas yra - NE. 
Tačiau drįstu Jūsų akivaizdo
je drąsiai pasakyti, kad visų 
jų tikslas yra LAISVĖ ir NE
PRIKLAUSOMYBĖ. Į tą tiks
lą jie eina skirtingais keiais, 
taip kaip tame pat Vilniuje 
1918 metais LIETUVOS TA
RYBA atėjo į Vasario 16-ją. 
Todėl ne mums spręsti, kuris 
kelias teisingesnis ar trumpes 
nis. Tą klausimą jie nuspręs 
patys. Deja, išeivijos spaudo

je jau yra pastebimas skirsty
mas kurie patriotai geresni, 
kurie blogesni. Atsakymą 
mums davė prieš tris dienas 
pati Lietuva, kai paskelbus 
SĄJŪDŽIO deklaraciją visi - 
Lietuvos Laisvės Lyga, de
mokratų partija, bažnyčios 
dignatoriai, skautai, ateitinin
kai, žalieji, Jaunimo sąjunga 
ir kiti - viens kitam padavė 
ranką ir pasisakė už vieną ir 
tą patį tikslą.

Gal ir mums visiems 
reiktų atkreipti į žodžius, ku
riuos SĄJŪDŽIO vyrai perda 
vė IŠEIVIJAI, būtent: SĄJŪ
DIS- TAI VISA TAUTA!

Jūs, kurie gyvenate 
išeivijoje, taip pat esate SĄJŪ 
DIS, jeigu jums rūpi Lietuva. 
Aš manau, kad tai didelė do
vana išeivijai. Dabar, po tiek 
metų pirmą kartą prabilusi 
laisvai ir atvirai, Lietuva mus 
kviečia be jokių sąlygų, ar 
išlygų: Būkime kartu! Būkite 
Sąjūdžiu!

Bet tas kvietimas iške 
lia klausimą Išeivijai: ar už
klupę įvykiai rado mus pasi
ruošusius, ar galime įjuos tin 
karnai reaguoti ir efektingai 
tautai talkininkauti? Manau, 
kad atsakymas yra neigiamas. 
Dar vis dairomės. Atskiri 
veiksniai įvairiai reagavo. 
Vyrauja abejingumas ir net 
neįtikėjimas pasiektais laimė
jimais Lietuvoje. Yra gru
pių, kurios net atmeta ir men
kina Lietuvos himno, vėlia
vos, savos kalbos įteisinimą. 
Ir tai tie patys žmonės, kurie 
prieš metus-kitus tuos atsieki- 
mus laikė savo veiklos tiks
lais. Nejaugi tai pavydas, 
kad tai ne mes padarėme, o 
kas kitas? Kiti su nuoširdžia 
baime netiki, kad tautinis 
ATGIMIMAS išsilaikys, kad 
MASKVA vėl žudys ir trems, 
kad reikia laukti, nieko neda
ryti. Yra ir trečia grupė, kuri 

(Nukelta į 6 psl.)
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Su viltimi besidairant (5) Bronys Raila

Smetonos atgimimas
Prieš porą mėnesių 

teko patirti įspūdžius vieno 
Amerikos lietuvio, kuris bu
vo nuvykęs Lietuvon ir ten 
tyręs visokių sąjūdžių visuo
menines nuotaikas. Tas mū
siškis vyresnio amžiaus turis
tas nebuvo tautininkas, nuo 
jaunystės daugiau opozicinin- 
kas, berods Smetonos 'perse
kiotas' ateitininkas. Pasitei
ravus, kokie asmenys dabar 
Lietuvoje populiariausi, trum
pai atsakė: - Aišku, Antanas 
Smetona. Dabar jis daugelio 
ten atsimenamas ir vertina
mas turbūt geriau negu kai 
buvo prezidentas ir fašistinis 
diktatorius...

Na, įdomūs laikai 
grįžta, jeigu tat teisybė. Ir 
gal būt ne melas, nes dargi so
vietų Lietuvos kultūros žuma 
le staiga ėmė rodytis ilgokos 
studijos apie Smetoną ir nebe 
tokios bjaurios kaip kadaise. 
Pasirodė, kad net ruošiamasi 
išleisti jo biografija.

O štai užsienio lietu
vių tautiškoje spaudoje apie 
buvusį tautos vadą per tą lai
ką pastebėjau tik vieną devy
nių puslapių rašinį. Aiškiai 
per trumpą, nors provokuo
jantį ir įdomų.

Komunistas apie 
antikomunista.

Mano paminėti straip
sniai tarybinėje spaudoje bu
vo jaunosios kartos istoriko 
Alfonso Eidinto etiudai per 
kelis 1988 metų Kultūros Ba
rų numerius apie "Antano 
Smetonos veiklos pėsakus". 
Parašyti kiek bešališkiau, pir
mą kart sovietų viešumoje 
naudojantis nekomunistinės 
dokumentacijos šaltiniais. 
Kažkaip drąsiau, laisviau, be 
įprasto sovietų 'medinio sti
liaus' frazeologijos.

Tačiau tarybinis auto
rius vikriai ir nuosekliai veda 
prie išvados, kad visa tauti
ninkų santvarka ir Smetona 
taipjau buvo nusigyvenę, su- 
bankrutiję ir įgrisę visom po
litinėm lietuvių srovėm Lie
tuvoje ir vėliau užsienyje, at
bėgus prezidentui į Ameriką, 
kad jis tik ir turėjo būtinai pa 
sitraukti, o Lietuva normaliai 
atitekti liaudžiai ir josios var
du pradėjusiai veikti komu
nistinei valdžiai...

Žinoma, tai dar seno
viški partiečio marksisto ple
palai, tegu juose ir būtų vie
nas kitas tiesos grūdas. Bet, 
tariant mūsų slaptingo kole
gos (vm) žodžiais, 'iš kitos 
pusės’ tas pats Eidintas netru 
kus pasisakė, kad tikrai rašąs 
platesnę Smetonos biografi
ją ir ką jis iš tikrųjų galvoja 

apie Smetoną, kaip žmogų, 
individą, politiką. Ir pareiš
kė, kad manantis gana gerai 
- kaip ir turėtų elgtis istori
kas, o ne koks, kaip ligi šiol 
būdavo įprasta, komunistinių 
institutų agitpropininkas.

Smetona jam atrodo 
ligi 1917 metų vaidinęs "pozi 
tyvų vaidmenį” (!), bet ir vė
liau vis dar buvęs "valstybi
nio lietuvių mąstymo gaivin
tojas ir pagrindėjas". Politi
koje visuomet įžvalgus, suge
bėjęs laviruoti, išklausydavęs 
ir kitokių nuomonių, tik ne
pajėgęs pasirinkti tinkamiau
sio kelio, kai tarp Vokietijos 
ir Rusijos girnapusių Lietuva 
buvo į dulkes sutrinta ...

Šalia to, ir Eidintui at
rodo, kad Smetona buvęs vie
nas iš žymiausių XX amžiaus 
pirmojo ketvirčio publicistų, 
geras oratorius, darbštus, ga
bus, su tvirta logika. Ir vis 
amžinas dešinysis, visada an- 
tikomunistas, tačiau neįgy
vendinęs totalistinio režimo 
(taigi ir to tikrojo fašizmo, kaip 
okupantai ir jų pašlemėkai vis 
tebevadina Smetonos įvestą san
tvarką). Valstybės preziden 
tas dargi nebuvo praturtėjęs, 
turėjo gerą žmoną, "neleido 
šakotis klerikalams" (tuo aš 
truputį abejočiau ...) ir pabėgo 
užsienin, kadangi nenorėjo 
padėti "sovietizuoti Lietuvą".

Vadinasi, kai dar ne
seniai išgirtame ir premijuo
tame A. Bieliausko romane 
"Vilniaus kalneliai" tasai Sme
tona pamišėliškai karikatūri- 
namas, pašiepiamas ir išnieki
namas, dabar raudonoji Sme
tonos charakteristika staiga 

Trijų 'paryžiečių' susitikimas prieš kelioliką metų Santaros - 
Šviesos sąskrydyje Taboro Farmoje ... Iš kairės: Bronys Raila, 
Algirdas Greimas ir Vytautas Gedgaudas.

ima keistis, baltėja ir įdomė- 
ja.

Bet teoriškai rimti ir 
daugiausia patikimi tarybinio 
istoriko Eidinto pasiaiškini
mai man buvo tie: -

1. Stalinizmo laikais 
objektyvi Smetonos biogra
fija būtų buvusi neįmanoma 
(tik dar kažin kaip bus įmanoma 
dabar).

2. Smetonos skelb
toji ir įvykdyta Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės įdė- 
ja kirtosi su stalinistų imperi
nėmis užmačiomis" (kam siau 
rinti? - sakykim gi, ne tik su sta
linistų!) .

3. Smetonos propa
guotas tautinis individualumas 
atsimuša į Stalino -Brežnevo 
kurtą "tautų suartėjimo ir su
siliejimo atgrąsų monolitą", 
mus vedusį į gente lituanus 
natione sovieticus tipo beveidį 
kareivėlį, "sąjunginį mankur- 
tuką", be tautinės saviraiškos 
ir savimonės...

Patarasis Eidinto iš
dėstytas punktas ir jo aplin
koje yra toks naujoviškas ir 
nusisekęs, tikslus ir įdomus, 
kad - nors užsieny seniai 
mums žinomas, bet painokas 
- ir nusipelnytų atskiro essay 
ir komentarų. Bet aš jų nera
šysiu, kviesdamas pačius 
skaitytojus pajudinti savąjį 
smegenyną, kol jis dar nebai
gė džiūti.

Ir neolituanas apie 
padori; žmogų

Tarsi atbalsį į tarybi
nio istoriko staigmenas, štai 
ir tautinės minties žurnalas

Prezidentas Antanas Smetona 1941 m. Taboro Farmoje, Juozo 
Bačiūno svečias.

"Naujoji Viltis" įdėjo apie 
Smetoną buvusio neolituano 
ir laisvės kovotojo, vėliau 
užsienyje prof. dr. Algirdo J. 
Greimo apybraižą. Deja, vos 
devynių puslapių, pernelyg 
glaustą, bet ... daug kur su
tampančia su tarybinio kole
gos baltų ir juodų dėmių pa
taisymais.

Nežinau, kaip jūs kiti, 
bet aš seniai pasiilgdavau 
brangaus bičiulio Algirdo 
straipsnių mūsų kultūros ir 
politikos klausimais. Jis bū
davo originalus, įžvalgus ge
rų klausimų kėlėjas, tarpais 
kontroversus aiškintojas, bet 
visuomet gyvas ir įdomus. 
Tik kiti mokslai ir pareigos 
turbūt jam kliudydavo daž
niau rodytis mūsų išdžiūvu
sios spaudos dirvose. Paga
liau ir jo vėliausia meilė pa
nagrinėti lietuvišką tautosaką 
moderniais metodais jam, be 
abejo, buvo malonus epizo
das, tik, man rodos, be būti
no reikalo, nes Lietuvoje jau 
yra užtenkamai tos srities 
specialistų ir daugiau šaltinių 
po ranka. Greimo talentas 
buvo reikalingesnis išeivijai
- ir šiek tiek aktualesniais, o 
dabar ir pačiais aktualiausiais 
klausimais.

Malonu, kad naujasis 
N. V. redaktorius prisikalbino 
savo seną kolegą pašnekėti 
vienu iš tų keistųjų klausimų
- apie Smetoną - ir gavo
straipsnį, parašytą pagal nau
jesnius viešumo ir persitvar
kymo vėjus, retokus ir pasi
gendamus mūsų užsienio pub - 
licistikos stagnacijoje (atsi
prašau už gorbačioviškus termi
nus, bet kad jie kartais labai tin
ka). (Bus daugiau)

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

• "Naujosios Vilties” žur
nalą Nr. 21, 1988 m. dar 
galima įsigyti pas adminis
tratorių Oskarą Kremerį, 
1005 Sherwood Rd., La 
Grange Park, III. 60525. 
Kaina 5 dol.

DIE MAKERS
DIE REPAIRMEN

Day or afternoons 
Should have knowledge of 
progressive and line dies.

UNITED METAL PRODUCTS 
8101 LYNDON, DETROIT, MI 48232 

CONTACT DICK KOTT
(8-11)

COUNSELORS
Family-Teacher Couple 

Lutheran Family Services 
of Virginia is seeking a dy- 
namie couple to partlcipate 
in our Ministry to troubled 
adolescents. Full time posi- 
lion in Salėm, VA working 
wilh up to (6) boys in fam- 
ily style theraoeutlc group 
home setting.- Support in- 
ciudes: trainlnp, consulta- 
tion and evaluatlon ser
vices, Impiementlng nation- 
ally acdalmed Tėaching 
Family Model. Mušt have 
at least BA. in Human Ser
vices fieid. Commitment to 
empowering youth and 
famliies. willtngness to 
tearn and sense of humor. 
Excellent salary/benefits/ 
career package. Call Llsa 
Carenen, Jerry Migdą and 
John Carenen at 

703-389-8646.
Eaual Opptv. Employer

TIG WELDERS
Needed immediately. Will be required 
to pass weld tęst. Ist & 2nd shift. 
Excellent benefits.

Send resume to:
BOILER TUBE CO.

P. O. BOX DRAWER 517 
LYMAN, S. C. E.O.E.

(8-10)
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Lietuva yra gyva...
(Atkelta iš 4 psl.) 

net per daug entuziastingai 
nori veikti, padėti, aukoti, ne 
atsižvelgdami, kad neapgal
votas entuziazmas gali atneš
ti ir tragiškų pasekmių.

Asmeniškai atmetu vi 
sus mano paminėtus atvejus. 
Atmetu pažiūrą, kad dabarti
niai laimėjimai nereikšmingi. 
Atmetu baimės jausmo dik
tuojamą atsargumą.

Ekonominiai vargai 
privertė Sov. S-gą prie bedug
nės krašto ir privertė daryti 
nuolaidas. Ne iš meilės Mas
kva traukiasi nuo savo dog
matinių pozicijų. Gerai Tau
ta daro, išnaudodama tuos 
sunkumus. Baimė gimdo ver 
gus. Mačiau Kaune iškabin
tą šūkį: BAIMĖ - MŪSŲ NE
LAIMĖ! Jie jos atsikratė - 
GARBĖ JIEMS! Mes negali
me praleisti progos - ir Tauta 
jos nepraleido. Padėkime 
Jiems! Bet ta pagelba turi 
ateiti ne entuziastingai karšt
ligiška. Nepamirškime, kad 
iki šiai dienai kelias į Lietuvą 
veda per Maskvos kontrolę. 
Nuo muitininko iki saugumie
čio visi jie yra priešiški lietu
vių tautai. Todėl visų mūsų 
parama kraštui turi būti SUB
TILI, gerai apgalvota, žinant 
kur neturime peržengti ribos. 
Nuosaikumas ir išmintis turi 
būti mūsų kelrodis, kad būtu
me efektingi bendros kovos 
partneriai su tauta. Vis tik 
galvoju, kad būtų gera, nors 
ir pavėluotai, visiems mūsų 
veiksniams sutarti ir koordi
nuoti reikiamą pagelbą, kad 
būtume tikrai naudingi kovo- 
jančiai tautai.

Norėčiau savas mintis 
baigti asmenišku pergyveni
mu tik ką praėjusią Vėlinių 
dieną Vilniuje.

Stipriai vėjuotą lapkri
čio pavakarę stovėjau Trijų 
Kryžių kalne. Stebėjau apie 
20 gimanzijos mokinių, vado
vaujant archeologui, mažais 
kastuvėliais, o kiti rankomis, 
atkasinėjančius iš smėlio su
sprogdintus tris kryžius ir pa
sidarytais iš lentų neštuvė- 
liais nešančius smėlį. Šaltis 
žnaibė jų veidus ir rankas. 
Bet su kokia meile ir atsargu
mu jie kėlė į paviršių šią tau
tos relikviją, kuri - niekam 
nežinant, - daugiau kaip 40 
metų gulėjo užversta ten pat 
kalne, po jų niekšiško iš
sprogdinimo. Dabar tie kry
žiai, suskilę, gulėjo prie mū
sų kojų ... Mano žvilgnis nu
krypo pro tą jaunimą į že
miau esantį Gedimino pilies 
bokštą, kur vėjo plakama 
išdidžiai, skleidėsi Lietuvos 
trispalvė virš temstančio Vil
niaus silueto. Tą valandą vi
sa savo esybe jutau, kad LIE
TUVA YRA GYVA, jinai vėl 
ATGIMUSI.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
D I R V O Š 
PRENUMERATĄ

Juozo Vilkutaičio Keturakio ir jo

'Amerika pirtyje’ dviguba sukaktis

Sis tas naujo 'Amerika pirtyje’ bylon
(2)

Ne vieną kartą iš savo 
Tėvo girdėjau, kad jo brolis 
inž. Antanas V. buvo tiktai 
publicistas ir L. Tolstojaus 
dramos vertėjas, taigi toks jis 
ir buvo iš tikrųjų. Todėl vi
sai nenuostabu, kad - geriau 
susipažinęs su jo publicisti
niais raštais - V. Kuzmickas 
pats prieina tokios išvados: 
"A. Vilkutaitis publicistiką 
ir kritiką laikė net gi aukš
tesnio rango kūrybiniu dar
bu nei prozą ar poeziją" ... 
Arba vėl: "Rašytojas supra
to, kad grožinio veikalo idė
ja, kokia tauri ir aktuali ji 
bebūtų, niekur taip atvirai 
negali būti išreikšta, kaip 
publicistikoje. Matyt, dėl to 
šis žanras sudaro didžiausią 
mūsų rašytojo kūrybinio pa
likimo dalį". (201 psl.) Lai 
kui bėgant visiems paaiškės, 
kad - išskiriant tiktai vieną 
vertimą - publicistika sudaro 
visą mano dėdės inž. A. Vil
kutaičio kūrybinį palikimą. 
Todėl reikia tik stebėtis, kad 
tiek darbo, laiko, visokių ma
chinacijų ir pastangų buvo pa 
dėta, įrodinėjant jį buvus ki
tokiu; tačiau teisybės nepa
slėpsi - ji visada, kaip alyva, 
išeis į paviršių.

Gal būtų naudinga vie 
ną kartą pažiūrėti į "Amerika 
pirtyje’ komedijos atsiradimą 
visai iš kito taško, be jokių 
liudininkų, panašiai, kaip aš 
padariau su J.V. Keturakio 
apsakymėliu "Gaisras", kuris 
pats išduoda savo invalidą 
autorių.

Jau nekalbant apie 
tai, kad "Amerika pirtyje" 
autorius turėjo puikiai pažinti 
kaimą, jo žmones, papročius 
ir jų kasdieninę kalbą, reikė
tų įrodyti, kad jis savo apra
šomose apylinkėse ir gyve
no, o tos apylinkės yra apie 
Gudelius.

Šitokį atpažinimą ir 
Juozo V. Keturakio pripaži
nimą autoriumi, pati pirmoji 
("Moters" žurnale) paskelbė 
rašytoja M.M. Slavėnienė, 
Putino sesuo, pati kilusi nuo 
Gudelių. Nuo vaikystės die
nų pažinusi Vilkutaičių šei
mą, ji jautėsi nelaiminga, 
kuomet Putinas, okupuotoje 
Lietuvoje, pakeitė savo nuo
mone dėl "Amerika pirtyje" 
autorystės - gal verčiamas, 
gal norėdamas prisitaikyti, - 
nors profesoriaudamas V.D. 
Universitete dar Lietuvos Ne 
priklausomybės laikais, kaip 
ir Tumas-Vaižgantas, savo 
studentams dėstė apie Juozą 
V. Keturakį ir jo komediją. 
(Tą dabar paliudija prof. A. 
Šešplaukis-Tyruolis, pats 
klausęs tų Putino paskaitų.) 

Todėl Slavėnienė (ir jos vy
ras, žurnalistas J. Slavėnas) 
nuolat mus ragino kuo grei
čiau paskelbti Keturakio rank
raščius, o galų gale sulaukusi 
mano knygos "Tikrasis Ketur 
akis ir jo raštai" labai apsi
džiaugė ir tuo savo straipsniu 
prisidėjo prie tikrojo auto
riaus pripažinimo. Savo laiš
ke ji patarė: "O apie tikrąjį 
"Amerika pirtyje" autorių 
dar ilgesnį laiką reikia pri
minti viešumoje, kad ši tei
sybė įsikaltų į galvas ant vi
sados".

Štai kodėl antroje sa
vo 'mokslinėje' knygoje V. 
Kuzmickas jau nuo pat ma
žens 'atkeldina* inž. A. Vilku- 
taitį į Gudelius, pas savo dė
dę kleboną Antaną Vilkutai- 
tį, kas yra žinoma netiesa, ka
dangi kun. A. Vilkutaitis bu
vo paskirtas Gudelių klebo
nu, ir įjuos atvyko, tik 1874 
metais. O tais metais Anta
nukas baigė Liudvinavo mo
kyklą ir išvažiavo į Marijam
polės gimnaziją. Tiktai jau
nesnis, bet didelių gabumų 
Juozukas, dėl sužeistos kojos 
negalint lankyti mokyklos, 
buvo dėdės klebono paimtas 
pas save ( apie 1876 m.), kad 
jo priežiūroj galėtų kaip nors 
siekti mokslo. Taigi - Gude
liuose gyveno ne Antanas, 
bet Juozas V. Vilkutaitis.

Kuomet "Amerika 
pirtyje" pasirodė spaudoje 
1895 m., Juozas Vilkutaitis 
jau buvo paskelbęs tris savo 
kūrinėlius, visus tuo pačiu 
Keturakio slapyvardžiu, reiš
kia jis jo nekaitaliojo, kaip 
tai darė inž. A. Vilkutaitis. 
Todėl, kas galėtų patikėti, 
jog tuo laiku jau pasiekęs vir
šūnę savo publicistinėje veik
loje, Antanas savintųsi savo 
jaunesniojo brolio "Ketura
kio" slapyvardį? Tai yra dau
giau, negu neįtikėtina! Ly
giai kaip neįtikėtina, jog Kuz
micko apsargdintas 'nostalgi
ja' inž. A. Vilkutaitis atsisėdo 
ir per pusantro mėnesnio pa
rašė 'brandžiausius savo kūri
nius: "Kaip Mikas apsidžiau
gė čebatais", "Amerika pirty
je" ir beveik knygos didumo 
publicistinę studiją "Politinis 
šiupinys".

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didžia
APSILANKĘ! — ĮSITIKINSITE.

Birutė Vilkutaitytė-Gedvilienė

Pirmoje savo knygoje 
V. Kuzmickas rašo, kad neiš
leistas išvažiuoti prašytoms 
atostogoms 1893 metais, - 
pasilikęs vietoje ir "malšin
damas" savo "nostalgiją" - 
inž. A. Vilkutaitis "atsidėjo 
literatūriniam darbui". (Ne
girdėta, kad nostalgija sergan
tys žmonės rašytų komedi
jas.) Betgi antroje knygoje iš 
tarnybinių dokumentų paaiš
kėja, kad inžinierius A.V. bu
vo neišleistas išvažiuoti to
dėl, kad tuo laiku jam buvo 
pavesta išplanuoti ir nutiesti 
naują geležinkelio ruožą Bor- 
žome, į kur jis ir buvo perkel
tas. Reiškia - tų laisvų pu
santro mėnesio nebuvo ir nie 
kas negalės patikėti, kad ga
vęs tokį pirmą atsakomingą 
darbą jaunas ir pareigingas, o 
toks jis buvo, inžinierius leis
tų savo laiką rašydamas ko
kias komedijėles tuo tarpu, 
kai kiekvieną laisvą minutę 
jis skyrė savo publicistikai.

Iš J.V. Keturakio už
rašų knygelės matome, kad 
jis kaip tik tuo metu Boržo- 
me viešėjo pas brolį ir ten 

MACHINISTS
Philadelphia based Marine and Industrial Mechanical repair 
company has an immediate need for two machinists with 
experience on all types of machine ship eąuipment.

The ideal candidates should possess mechanical ability in 
pump and valve repairs. The successful candidates will be 
evaluated for higher positions should they be self-m.otivated 
and possess leadership capabilities. Overtime available. If 
you feel you have the ąualifications to fili this position, 
please contact Evelyn, after Tuesday, at 609-365-7400. Calls 
will be take between 2:00 and 400 P. M., only. M/F EOE.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

parašė savo "Kaip Mikas ap
sidžiaugė čebatais". Dr. K. 
Grinius savo laiške 1907 m.
rašo, kad Juozas Vikutaitis ... 
"būdamas pas savo brolį inži
nierių Antaną ant Kaukazo per
taisė savo komediją iš naujo 
..." (Lietuvių k. ir lit. institu
to rankraštynas, F. 1-2094.)

Tas tik patvirtina Kuz
micko pašiepiančiai 'pasakė
le' vadintą mano Tėvo pareiš
kimą, kad jis tą komediją pa
rašęs apie 1891 m., o vėliau 
ją perdirbęs iš naujo. Liet. 
Encikl. rašo, kad 1892 m. ji 
jau buvo suvaidinta Peterbur 
ge, o tą savo laiške patvirtina 
pats ten vaidinęs dr. A. Januš
kevičius. (Bus daugiau)

MACHINISTSExcellent opportunity avail- able for motivated Ist Class Machinists. 4 year apprenlice- ship preferred. Mušt be able to sel-up and perform all opera- tions on various eouipment in a small and tarpe shop with minimum supervision. NC and CNC experience a plūs, būt not required. Good wape and benefits. Please call or apply in person. ALLSTATĖS DE- SIGN g. DEVELOPMENT CO., INC.. 201 Ruthar Dr., Porom 2000, Suite 2, Newark, DE 19711. (302 ) 366-1759. Equal Opportunity Employer M/F.

FITTERS
STRUCTURAL AND MACHINE 
\VELDMENTS. MINIMUM 3 YEARS 
EXPERIENCE. ALL BENEFI TS. SEND 
RESUME TO:

P. O. Box 1324
Dearborn, Mich. 48121

(2-8)
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Bronių Kasakaitį amžinybėn palydėjus
Bronius Kasakaitis gimė 

1906 m. sausio 20'd. Limar- 
kų km., Gudelių valse., Ma
rijampolės apskr., Skriau
džių parapijoje. Mirė 1989 
m. vasario 1 d. Chicagoje. 
Gimtinėje praleido vaikystę 
ir pradėjo vidurinius moks
lus Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnazijoje, bet pasi
keitus gyvenimo sąlygoms 
(mirė motina) paliko mie
ląją Suvalkiją ir išėjo lai
mės ieškoti j laikinąją sos
tinę — Kauną. Bedirbda
mas baigė suaugusių Pava
sario gimnaziją ir įsigijo 
mokytojo cenzą, bet peda
gogo darbas jo nesuviliojo 
ir pradėjo studijuoti teisę 
VDU. Studijuodamas dirbo 
Valstybės taupomosiose ka
sose buhalteriu — indėlių 
skyriaus vedėju iki komu
nistiniai rusiški okupantai 
jas likvidavo. Karo metu

A. A.

BRONIUI KASAKAIČIUI 

mirus, jo žmonai dr. BIRUTEI ir visiems ar

timiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Lietuvos Nepriklausomybės
Fondas

ALT S-gos Chicagos skyriaus nariui

A. A

BRONIUI KASAKAIČIUI 

mirus, jo žmoną Dr. BIRUTĘ nuoširdžiai už

jaučiame.

ALT S-gos Chicagos 
skyriaus nariai

A.A. Bronius Kasakaitis

dirbo kooperatyvų revizo
rium. 1943 m. vedė taip pat 
suvalkietę med. gydytoją 
dr. Birutę Skėmaitę ir san
doroj išgyveno iki mirties. 
Raudonajam frontui artė
jant, 1944 m. pasitraukė j

karo sugriautą Vokietiją, o 
karui pasibaigus apsigyve
no didžiausioje lietuvių sto
vykloje Hanau ir dirbo sto
vyklos gyventojų gerbūviui.

Netekus vilties grįžti į 
raudonųjų rusų okupuotą 
tėvynę, Bronius ir dr. Bi
rutė Kasakaičiai, prasidėjus 
lietuvių tautos didžiajam 
egzodui, atvyko į Chicagą ir 
Čia įsikūrę išgyveno 40 me
tų.

Pirmieji Kasakaičių įsi
kūrimo metai buvo panašūs 
į daugelio atvykusių. Įsigy
tų žinių negalėjo pritaikyti 
šio krašto gyvenime, tik gy
dytojai ir inžinieriai, pra
mokę kalbos, atlikę prakti
ką ir išlaikę sunkius egza
minus, pradėjo dirbti savo
se profesijose. Prie neprak
tiškų profesijų reikia pri
skirti ir teisininkus, kurių 
tarpe buvo ir a. a. Bronius 
Kasakaitis. Susiradęs dar
bą, pastoviai išdirbo iki su
laukė pensijos. Taupumas ir 
sąžiningumas lydėjo a. a. 
Bronių visą netrumpą gy
venimą. Prasikūrę Bronius 
ir dr. Birutė Kasakaičiai 
jungėsi į LST Korp! Neo- 
Lithuania ir jos eilėse akty
viu nariu išbuvo iki Aukš- 
čiausis pasišaukė. Priklau
sė Amerikos lietuvių tauti
nei sąjungai, Lietuvių tau
tiniams namams, Lietuvių 
tautiniam a k a d e miniam 
sambūriui ir kitiems lietu
vių junginiams. Minėtose 
organizacijose a. a. Bronius 
ėjo valdybose įvairias pa
reigas, bet ilgiausiai, parei- 
gingiausiai ir rūpestingiau
siai be jokio atlyginimo dir
bo Tautinių Namų ir žurna
lo Naujoji Viltis adminis
tratorium. čia jis pasirodė, 
kaip prityręs namų admi
nistratorius. taupus šeimi
ninkas, visa siela atsidavęs 
prisiimtoms pareigoms. A. 
a. Bronius ir jo žmona dr. 
Birutė buvo stambūs dau
gelio lietuviškų darbų rė
mėjai, ypatingą dėmesį ski
riant tautinei veiklai ir 
spaudai. Korp! Neo-Lithua
nia ir tautinė sąjunga a. a. 
Broniaus asmenyje turėjo 
nuoširdų patarėją ir rėmė
ją. Amžiaus naštai didėjant 
ir sveikatai silpnėjant, prieš 
porą metų pasitraukė iš 

| sunkių ir atsakomingų Tau-

tinių Namų šeinmininko pa
reigų, o prieš metus ir iš
N. Vilties žurnalo adminis
travimo,

A. a. Broniaus netekimą 
pajus ne viena organizacija 
ar švietimo bei politinė in
stitucija, kurioms padėjo 
darbu ir realia parama. Ne
nuostabu, kad į jo atsisvei
kinimą Petkaus Marąuette 
laidotuvių namus prisirin
ko pilnutėlė koplyčia ben
draminčių, draugų, kolegų. 
Atsisveikinimą vedė Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdy
bos arbitras fil. Vaclovas 
Mažeika, pareiškęs žmonai 
dr. Birutei užuojautą. Su 
filisteriu a. a. Bronium at
sisveikino vyr. valdybos pir
mininkė fil. Audronė Gulbi
nienė, patyrusi daug pagal
bos ir paramos korporacijos 
veikloje. A. a. Broniaus vei
klą aptarė ir su velioniu at
sisveikino Amerikos lietu
vių tautinės sąjungos Chi
cagos skyriaus valdybos 
vardu Ignas Andrašiūnas. 
Tarp kitko jis pasakė: 
”... Velionis Bronius pilnu
tiniam žmogiškumui turėjo 
aiškią tautinę pasaulėžiūrą 
ir pagal ją gyveno ir veikė. 
Jis savo gyvenime labai 
darniai mokėjo sujungti tris 
didžiąsias idėjas: mokslą, 
religinį nusiteikimą ir lietu
vybę ... Jis laimingu būdu 
sugebėjo religinį nusiteiki
mą, įgyto mokslo dovaną ir 
tautinį idealizmą sujungti į 
darnią visumą ir šiuos tris 
dvasinius elementus pakel
ti į didžiųjų žmogaus dory
bių rangą, šitokiomis dory
bėmis išpuošęs savo asme
nybę, jis žygiavo per sun
kias gyvenimo kliūtis ir sie
kė humaniškai bendradar
biauti su savo mokslo ir 
idėjos draugais.”

Lietuvių tautinių namų 
vardu atsisveikino direkto
rių tarybos ir valdybos vi
cepirmininkas Stasys Brie
dis: ”šį vakarą mes susi
rinkome skausmo ir liūdesio 
prislėgtomis širdimis atsi
sveikinti su velioniu Bro
nium ir prisiminti tą iškilų, 
nuoširdų ir darbštų tauti
nės veiklos darbininką ir 
dasnų rėmėją ... Norėčiau 
pažymėti, kad velionis buvo 
ilgametis Lietuvių Tautinių 
Namų administratorius — 
šeimininkas ir rėmėjas. Ve
lionis Bronius ištvermingai 
ir nepailstamai, be atlygi
nimo 17 metų rūpinosi šia 
visuomenine pastoge, tar
tum savo, nuosavais na
mais.’’

Lietuvių spaudos bendro
vės ir ”Lietuvių balso” var
du atsisveikino direktorius 
Domas Adomaitis, o Balze
ko lietuvių kultūros muzie
jaus vardu — Stasė Semė
nienė. Artimųjų draugų 
vardu kalbėjo Teodoras 
Blinstrubas, priminęs ilga
laikį žurnalo Naujosios Vil
ties administravimą, apgai
lestavo a. a. Broniaus neti
kėtą ir staigią mirtį ir pa
skaitė ant vieno paminklo 
užtiktą užrašą:

Ar liūdnesnis kas būti 
galėtų

Už likimą žmogaus šioj
nakty ?

Jo gimimas toks ilgas ir 
lėtas, 

O mirtis — nelaukta ir 
staigi!

Taip labai tinkantį a. a. 
Broniaus mirčiai.

Visi kalbėtojai iškėlė a. 
a. Broniaus darbštumą, są
žiningumą, pareigingumą ir 
išreiškė žmonai Birutei ir 
a r t i m iesiems nuoširdžią 
užuojautą.

Atsisveikinimo metu gar
bės sargyboje stovėjo Korp! 
Neo-Lithuania vyresnieji ir 
jaunieji korporantai-ės. Po 
maldų, atliktų kan. Vaclovo 
Zakarausko, sugiedota Mai
ronio Marija, Marija, o po 
atsisveikinimo — Lietuvos 
himnas. Karstą nešė kolegos 
neolituanai.

Vasario 4 d. a. a. Bro
niaus Kasakaičio karstas 
nulydėtas į švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 
mišias atnašavo kan. V. Za
karauskas ir kun. Jonas Bo- 
revičius, SJ. Pastarasis pa
sakė ir tinkamą pamokslą. 
Po pamaldų, ilga vilkstinė 
automobilių a. a. Broniaus 
palaikus palydėjo į šv. Ka
zimiero lietuvių kapines.

Taip baigė žemišką ke
lionę Bronius Kasakaitis, 
tylus ir nuoširdus lietuvis 
patriotas. Tegul bus Tau, 
Broniau, lengva, nors ir 
svetima šios šalies žemelė.

A. Juodvalkis

RN’S
OPPORTUNITY IN

BEAUTIFUL INDIANA 
LAKE COUNTRY

$1000.00 SIGN UP BONUS

Competitive salaries 

Credit for experience

Outstanding benefits 
CALL OR SEND RESUME TO: 

Mary Hageman R. N.
McCray MemoriaI Hospital
Hospital Drive, PO Box 249
Kendallville, Indiana 46755 

219-347-1100
<8-13)

MACHINISTS NEEDED 
DED-TRU OPERATOR 

DIE FINISHER 
ID/OD DRINDER HANDS

Mušt be experienced, and familiar 
wiht carbide and steel tooling for 
cold heading, forming and impact 
extruding. Good pay, benefits, excel- 
lent working conditions.

SOUTHERN CARBIDE DIE 
10130 Capital Avė. 

Oak Park, MI 48327 
313-542-1600

(2-8)

IMMEDIATE OPENINGS
— on lst & 2nd shifts.

MACHINIST
Should have knowledge 
of operating all machine 
shop equipment 5 years' 
experience preferred.
ENVELOPE MACHINE 

ADJUSTER
should have experience 
on F.L. Smithe or W & D 
folding machinery.
ENVELOPE MACHINE 
ADJUSTER TRAINEE
We provide on 10b train
ing to interestea persons 
with mechanical ability to 
become machine ad- 
iuster. For interview call 
508-543-4313.
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1989 M. KELIONES Į LIETUVĄ

GEGUŽĖ
LIETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 9 naktys Vilniuje, 2 Kaune, 

1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 511 gegužės 11-24 $2,109 iš Bostono ir Niujorko

$2,292 iš Čikagos 
LIETUVA IR RUSUA —13 dienų: 7 d. Lietuvoje, 4 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Maskvoje, 

2 Leningrade.
Kelionė Nr. 515 gegužės 15-27

BALTIC 
TOURS

$2,159 iš Bostono ir Niurjorko 
$2,342 iš Čikagos

LIETUVA IR AUSTRUA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje. 
Kelionė Nr. 525 gegužės 25-birželio 8 $2,299 iš Bostono ir Niujorko

$2,482 iš Čikagos

BIRŽEUS
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 20 dienų: 15 d. Lietuvoje, 14 naktų Vilniuje, 2 Kaune, 

1 Maskvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 608 birželio 8-27

Brocktono meras su lietuvių atstovais, pasirašant proklamaciją. Sėdi iš kairės: S. Gofensienė, 
meras Carl D. Pitaro, O. Eikinienė. Stovi: J. Debrcga, V. Senuta, kun. P. Šakalys, R. Bielkevičius, 
R. Tamulionis, adv. W. Pribušauskas ir viešnia iš Lietuvos. R. Janulaitienės nuotr.

BOSTON
PETRO ČEPO 
ATMINIMUI

Vasario 4 dieną Bostono 
Jaunimo Sąjunga suruošė 
Petro Čepo atminimui skir
tą vakarą. To vakaro tiks
las — surinkti lėšų steigia
mam Petro Čepo fondui. 
Kiekvienais metais fondo 
komiteto nariai išrinks ak
tyviausią jaunuolį-jaunuolę 
iš Rytinio Amerikos pakraš
čio ir siųs į Lietuvą už
megsti ryšius su jaunimu, 
geriau išmokti lietuvių kal
bą, giliau susipažinti su 
Lietuvos kultūra, o sugrį
žus su dar didesniu entu
ziazmu įsijungti į lietuviš
ką veiklą.

Petro tragiška mirtis su
krėtė visus jį pažinojusius. 
Dar vis sunku tikėti, kad 
to entuziastingo jaunuolio 
nėra mūsų tarpe. Petrą ga
lėjai sutikti visuose dides
niuose renginiuose: Kaziu
ko mugėje, šokant tautinius 
šokius, Vasario 16 minėji
muose. Vakaro programoje 
atspausdinta nuotrauka — 
Petras Juodojo kaspino die
nos demonstracijoje. Toks 
jis ir pasiliks mūsų atmin
tyje: jaunas, tvirtas, mylė
jęs gyvenimą *.♦

Jokiam kitam parengime 
neregėjom tiek daug jaunų 
veidų kaip šį šaltą vasario 
vakarą. Pagerbti savo bi
čiulio susirinko draugai iš 
artimesnių ir tolimesnių 
lietuviškų kolonijų. Tai bu
vo neįprastas pagerbimo 
vakaras: negirdėjom Petrą 
liaupsinančių kalbų, bet vi
są laiką keistas jausmas 
neapleido mūsų — jis čia 
pat, su mumis.

Nuotaikingai Tadas Kul- 
bis ir Audra Veitaitė papa
sakojo šio vakaro gimimo, 
idėją ir kaip, buvo sunku nu
spręsti, kaip būtų geriausia 
pagerbti žuvusį draugą. Ap
sistota ties vakaro suren
gimu, nes tai, jų nuomone,, 
"geriausiai atitiko Petro 
dvasią’*.

Vakaro programą atliko 
"Sambūrio” tautinių šokių

grupė (direktorius Gedimi-*' 
nas Ivaška, šokių mokytoja 
Rūta Mickūnienė). Vakaro 
ypatingumas, rodos, pavei
kė ir atlikėjus: šoko kaip 
niekada pasitempę.

Dar reikės surengti ne 
vieną tokį vakarą, kad Pet
ro Čepo fondas pats save 
galėtų išsilaikyti (toks ga
lutinis tikslas). Dar reikės 
paraginti ne vieną aukotoją 
ar organizaciją prisidėti 
prie šio fondo. Tačiau pati 
idėja yra puiki. Nes gi rei
kės būti vertam Petro at
minimui, kad galėtum tapti 
šio fondo išrinktuoju ar iš
rinktąja. Reikė stengtis da
lyvauti lietuviškoje veiklo
je, būti aktyviu, kuo nors 
pasižymėti. Iš kitos pusės, 
nugalėtojui bus uždėta tam 
tikra atsakomybės našta: 
reikės stebėti, daug išmok
ti, o sugrįžus papasakoti, 
"atsiskaityti”.

Geresnio paminklo drau
gui nebuvo galima pastaty
ti! (ZK)

REMONTUOS ŠV. PETRO
BAŽNYČIĄ

Ilgesnį laiką buvo aiški
namasi, ką dąryti su Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčia ir klebonija So. 
Bostone. Tuo reikalu buvo 
daug įvairių projektų, ku
rių svarbiausias — perleis
ti ligšiolines parapijos pa
talpas miestui, o bažnyčią 
lietuviams statyti kitoje, 
patogesnėje vietoje. Sausio 
23 d. parapijos biuletenyje 
pranešta, kad kardinolas 
Bernard Law ir vyskupas 
Banks pasikalbėjime su tos 
parapijos klebonu kun. Al
bertu Kontautu suteikė lei
dimą atremontuoti šv. Pet
ro bažnyčią, kleboniją ir 
autom obiliams pastatyti 
aikštę. Tuo tarpu neaišku, 
kada bus pradėtas darbas 
ir kiek jis atseis?

LITUANISTINĖ 
MOKYKLA

Bostono lituanistinė mo
kykla yra vienintelė tos rū
šies mokykla plačioje Bos
tono apylinkėje, kur įvai

riuose miesteliuose yra įsi
kūrę daug lietuvių. Dabar 
į tą mokyklą vežami vaikai 
net iš tolimesnių vietovių ir 
gretimų valstijų, kaip R. I. 
Šiuo metu mokyklą lanko 
apie 60 mokinių, įskaitant 
p r i e š m okyklino amžiaus 
vaikus. Mokykloje dirba 11 
mokytojų. Jiems dar pade
da talkininkai, prisidėdami 
prie įvairių mokyklos pa
rengimų paruošimo. Tokiais 
talkininkais pirmoje eilėje 
yra Aldona Dabrilait-Lin- 
gertaitienė ir Aidas Kup
činskas. Mokykloje ugdoma 
visuomeninio darbo inicia
tyva. Paskelbus piniginį va
jų Dr. Adolfo Šapokos pa
rašytai Lietuvos istorijai 
išleisti Lietuvoje, mokyklos 
aštuntojo skyriaus moki
niai, sužinoję apie tą vajų 
iš savo mokytojos Aldonos 
Dabrilienės, suruošė pyra
gų, sausainių ir lengvų gė
rimų išpardavimą, sudary
dami tam vajui 135 dol. 
Mokyklos vedėja yra Daiva 
Matulionytė-de Sa Pareira, 
o tėvų komiteto pirmininku 
— Gintas Banaitis. Mokyk
lą išlaiko ją lankančių vai
kų tėvų komitetas. Stam
biausiais mokyklos rėmė
jais šiais mokslo metais yra 
Lietuvių Fondas, Tautinės 
Sąjungos Bostono skyrius, 
Vincas Kazakaitis ir kiti. 
Mokykla veikia moderniose 
Canton Technical High 
School mokyklos patalpose, 
už kurias reikia gana bran
giai mokėti. Mokykla išsilai
ko mokslo mokesčiais už ją 
lankančius mokinius, orga
nizacijų ir atskirų asmenų 
aukomis, mokyklos tėvų ko
miteto organizuojamų pa
rengimų pelnu.

BLOVVMOLD 
MECHANIC/TECHNICIAN 

Experięnce<J extrusion 
blowmold- personnel re* 
ouired. Minimom 3 yrs. 
experience. Bekum ontfor 
Fischęr o plūs. Openings on 
all shifts. Salary commen- 
surote with experlence ond 
shift ossignment. Reason- 
able benefits and immedi-
toconon costs. contocį Tcd 
Moore or Andy tlder at:

(518) 672A029
or send resume & salary to:

CHARTFR SUPPIY 
P.O. Bn C, Phflmort, NY 12565

$2,599 iš Bostono ir Niujorko 
$2,782 iš Čikagos

LIETUVA IR AUSTRUA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje. 
Kolionė Nr. 615 birželio 15-29 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

$2,582 iš Čikagos
BALTUOS VALSTYBĖS, RUSUA IR SUOMUA — 17 dienų: 7 d. Lietuvoje,5 naktys 

Vilniuje, 2 Kaune, 2 Taline, 2 Rygoje, 2 Leningrade,1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 622 birželio 22-liepos 8 $2,699 iš Bostono ir Niujorko

$2,882 iš Čikagos
LIETUVA, RUSUA, ŠVEDUA IR SUOMUA — 18 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vilniuje, 

2 Kaune, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Stokholme, 1 Helsinkyje. Kelionė laivu 
Baltijos jūra naktį iš Stokholmo f Helsinkį.

Kolionė Nr 627 birželio 27-liepos 13 $2,949 iš Bostono ir Niujorko
$3,132 iš Čikagos

LIEPA s

LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje,2 Zuriche. 
Kelionė Nr. 713 liepos 13-27 $2,269 iš Bostono ir Niujorko

$2,452 iš Čikagos
LIETUVA, RUSUA IR SUOMIJA —15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 5 naktys Vilniuje, 2 Kaune, 

2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 717 liepos 17-31 $2,459. iš. Bostono ir Niujorko

$2,642 iš Čikagos

RUGPJŪTIS
S LIETUVA, ESTIJA IR SUOMIJA — 15 dienų: 9 d. Lietuvoje, 7 naktys Vilniuje, 3 Kaune,

1 Taline (laivu iš Helsinkio) 2 Helsinkyje.
| Kelionė Nr. 802 rugpjūčio 2-16 $2,389 iš Bostono ir Niujorko

$2,572 iš Čikagos
E LIETUVA, AUSTRIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
= Kelionė Nr. 810 rugpjūčio 10-24 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

$2,582 iš Čikagos
= LIETUVA, RUSUA IR SUOMIJA —:15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vilniuje, 2 Kaune,

2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje.
i Kelionė nr. 814 rugpjūčio 14-28 $2,459 iš Bostono ir Niujorko

$2,642 iš Čikagos

RUGSĖJIS

LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 914 rugsėjo 14-27 $2,209 iš Bostono ir Niujorko

$2,392 iš Čikagos
LIETUVA — 10 d.: 7 dienos Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje.
Kolionė Nr. 944 rugsėjo 14-23 $1,799 iš Bostono ir Niujorko

$1,982 iš Čikagos

SPALIS
LIETUVA IR AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 105 spalio 5-19 $2,159 iš Bostono ir Niujorko

$2,342 iš Čikagos

LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje. 
Kolionė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,699 iš Bostono ir Niujorko

$1,882 iš Čikagos

GRUODIS
LIETUVA IR SUOMIJA — Naujų Metų kelionė, 21 diena: 15 d. Lietuvoje. 
Kolionė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 18 $1,949 iš Bostono ir Niujorko
Kolionė Nr. 129: 16 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 2 Briuselyje.
Gruodžio 29-sausio 18 $1,949 iš Bostono ir Niujorko

$2,132 iš Čikagos

BALTIC TOURS & ORBIS 
PARODO VISĄ LIETUVOS IR LENKIJOS GROŽĮ

16 d. kelionė: 6 d. Lietuvoje
7 naktys Vilniuje, 4 Varšuvoje, 2 Krokuvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 519 gegužės 19-birželio 3

Kolionė Nr. 616 birželio 16-liepos 1

Kolionė Nr. 714 liepos 14-29

Kolionė Nr. 811 rugpjūčio 25-rugsėjo 9

$2,059 iš Bostono ir Niujorko
$2,242 iš Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos

E Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupeil

Ę Baltic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

E Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje, Kaune 
E ir Klaipėdoje.

Ę Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusiems giminaičiams 
Ę Lietuvoje.

E Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

= 
s 
i

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 

Newtown, MA 02164
Tel.: (617) 965-8080

5

i
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LOS ANGELES LIETUVIAI
ffūta Šakienė

KRIKŠTO VANDUO

Los Angeles Dramos 
Sambūris, gruodžio vidury 
sėkmingai pasirodęs Chica- 
goję, premijuotąją Anąto-r 
Ii j aus Kairio Lietuvos kriki 
što dramą „Krikšto van- 
vanduo” sausio 21 ir 22 die
nomis pastatė savoje kolo
nijoje, šv. Kazimiero para
pijos salėje.

Dar uždangai nepakilus, 
teko nustebti: ar tai mūsų 

Viltis Jatulienė, Teresė Giedraitytė ir Antanas Kiškis.

Antanas Kiškis ir Vincas Dovydaitis.

Sigutė Mikutaitytė, Saulius Stančikas ir Vincas Dovydaitis.

parapijos kukli, mažutė sce
na ? Uždanga atrodo kur tai 
gilumoj, o pati scena, iš 
kraštų ir j priekį praplėsta, 
dvigubai, ne — trigubai di
desnė. Tokia, kokia ji iš tik
rųjų Los Angeles lietuviško 
gyvenimo kultūriniame cen
tre turėtų būti ir kokios, 
jei ne dar didesnės, reika
lauja šitokios apimties ir 
svarbos pastatymas.

Per trisdešimt penkerius - 
gyvavimo metus Los Ange-

Nr. 8 — 9DIRVA

Los Angeles Skautų akademikų metinėje šventėje gražiai užsirekomendavo dainos vienetas. Pirmo
je eilėje iš kairės: Vida Čekanauskaitė, Dana Augutė-Scola, Daina Petivnytė, Nida Gedgaudaitė ir 
Andrytė Giedraitytė. Antroja eilėje: Romas Jarašūnas, Linas Venckus, Rita Žukienė ir Resina 
Polikaitienė. 6

les Dramos Sambūris dau
gelį kartų išvedė į sceną įdo
mių ir vertingų veikalų, 
prajuokino, pravirkdė ir 
privertė susimąstyti visuo
met jiems dėkingą ir ištiki
mą publiką. Prieš penke
rius metus iš Clevelando at
sikėlęs režisierius Petras 
Maželis atsivežė didžios 
energijos ir patyrimo krai
tį. Patsai aprėpdamas ir at
siekdamas daug daugiau, 
nei iš vieno žmogaus dera 
tikėtis, jis taip pat sugeba 
įkvėpt, išviliot ir išgaut vi
sa, kas geriausia ir tinka
miausia jo aktorių rolėms.

Ir šitai — naujausias at- 
siekimas, paskutinis režisie
riaus ir jo aktorių triumfas. 
Pirmiausiai akin krenta de
koracijos — tai Petro Ma
želio didelis ir kruopštus 
darbas. Itin įspūdingi ir rū
bai, taip pat sukurti paties 
režisieriaus, o pagaminti 
gabiųjų Valentino Varno ir 
Emos Dovydaitienės, kuri 
sukūrė ir daugelio dėmesį 
atkreipusius gintarinius pa
puošalus.

Visi vaidintojai savo ro
les atliko labai gerai — 
kiekvienas aiškiai pabrėž
damas ir iškeldamas istori
joje aprašytų savų būdų 
ypatybes.

KUNIGAIKŠTIENĖ ONA
— švelniai motiniška, pa
traukli, giliai ir raminan
čiai išmintinga — tikra Vy- 
tautienė. Viltis Jatulienė 
tokias roles geriausiai ir at
lieka.

MARINA, Jogailos sesuo
— deganti kerštu ir bruta
lia pagieža, čia Ema Dovy
daitienė žiūrovus nustebino, 
nes iki šiol esame pratę ją 
matyti daugiau komiškose 
arba lengvabūdėse rolėse. 
Parodė, ką gali padaryti ve
teranė aktorė profesionalo 
režisieriaus vedama.

RINGAILĖ, Vytauto se
suo — ugningai, fanatiškai 
ginanti savo šeimą ir savo 
senąjį tikėjimą — rolė ljrg 

tai ir būtų sukurta Ramunei 
Vitkienei, kuri ir anksčiau 
yra scenoje parodžiusi daug 
įtikinančio temperamento.

Sigutė. Mikutaitytė — 
MERGAITĖ' ŠU ŽALČIAIS, 
vaizduojanti simbolinę pa- 
bonišką Lietuvą. Kita, nesu
gebanti taip giliai įsijausti 
aktorė būtų atrodžiusi ir 
nuskambėjusi banaliai, ne- 
įtiki nančiai. Mikutaitytė 
žiūrovus užbūrė savo kilniu 
paprastumu, savo tikrai be
veik nevairybine bet pri
gimta vaidilutės laikysena. 
Taip mes, tos pagoniškosios 
šalies palikuonys ir norėtu
me tuolaikę Lietuvą įsivaiz
duoti.

SOFIJĄ VYTAUTO DUK
RĄ, jaunutę Teresę Gied
raitytę, scenoje pamatėme 
pirmą kartą. Pamatėme ir 
pamilome — mergaitė natū
rali, maloni ir visai nero
danti „naujokiško” patoso. 
O ir lietuvių kalba labai 
graži.

Keturi kunigaikščių gi
minės vyrai------ visi pami
lę Mergaitę su žalčiais — 
Lietuvą. Kiekvienas savaip, 
kiekvienas visai kitaip.

KUNIGAIKŠTIS VYTAU
TAS, Antanas Kiškis — tė
viškai, su rūpesčiu, širdgė
la, bet ir su pasididžiavimu.

KARALIUS JOGAILA, 
Vincas Dovydaitis — slap
tai, dviveidiškai, savanau
diškai, kaip kad jo būdui ir 
tinka.

TAUTVILAS, VYTAUTO 
BROLIS, Fredas Prišmant- 
tas — ištikimai, pasiauko
jančiai, didvyriškai.

KARIGAILA, JOGAILOS 
BROLIS, Aloyzas Pečiulis 
— gobšiai, užvaldančiai, rei
kalaujančiai.

Pirmojo Vilniaus VYS
KUPO ANDRIAUS ideali
zuotoje rolėje po daugelio 
metų į sceną grįžo Juozas 
Pupius.

Prelatas MOTIEJUS 
TRAKIŠKIS, Saulius Stan

čikas, scenoje pasirodė jau 
veikalui einant prie pabai
gos. Jam teko toji garbė 
pašlakstyti krikšto vande
niu ir ant kelių parklupdyti 
Mergaitę su žalčiais ...

Įdomus, puikiai pastaty
tas ir gerai suvaidintas vei
kalas abi dienas sutraukė 
pilną salę žmonių. Daug ir 
nuoširdžiai plota (sekma
dienį dalis publikos net ant 
kojų sukilo), aktoriams ir 
režisieriui užtarnauta pa
garba ir padėka parodyta 
gėlėmis ir dovanomis.

Pamatėme scenoje vieną 
iš svarbiausių mūsų istori
jos laikotarpių — Lietuvos 
įsijungimą į tuolaikinį pa
žangųjį pasaulį. „Įvyko, 
kaip įvykti privalėjo” po 
krikšto sako Vytautas Jo
gailai. Ilgainiui Lietuva, 
kaip kad veikale valdovai 
vienas kitą tikina, užmiršo 
savo senąjį tikėjimą ir pa
milo tikrąjį Dievą. Taip ir 
turėjo būti. O vistik spek
takliui pasibaigus ir švie
soms užsidegus salėje savi
jauta keistai sukrėsta ir 
slegianti. Gal šiuo veikalu 
to ir buvo siekiama?

Rūta Šakienė

Train to be a Professional
•SECRETARY 

•EXECUT1 VE SECe 
•WORD PROCESSOR

I
HOME STUDY /RES. TRAINING | 
•FINANCIAL AID AVAIL. I 
•JOB PLACEMENT ASSISTĮ
1-800-327-7728

THE HART SCHOOL
a Dlv. of A.C.T. Corp. 

Nafl. hdqtr«, 4699 N. Fad. Hwy. 
Pompano Bch. FL

ATTENTION — HIRING! Go- 
vemment jobs — your area. 
Many immediate openings 
without waiting list or tęst 
$17,840-$69,485. Call 1-602- 
838-8885. Ext R1753. (8-9)
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Sumažinti nuotrauka iš New Herald - Dana Čipkienė ir Anta
nina Kasperavičienė.

VASARIO 16 LIETUVIŲ 
SODYBOJE

Lietuvių Sodyba Cleve
lande, turėjo progos pami
nėti Vasario šešioliktąją net 
du kartus. Pirmąjį kartą 
lietuvių susirinkime vasario 
8 d., o antras minėjimas 
buvo pritaikytas amerikie
čiams sodybos gyvento
jams.

Sodybos administratorė 
Dana čipkienė, pasveikino 
visus susirinkusius ir pa
aiškino, kad vasario 16 d., 
yra Lietuvos 71 metų ne
priklausomybės šventė, gai
lą, kad vos ne pusšimtmetis 
Lietuva yra sovietų okupuo
ta.

Ji prašė dalyvavusio mi
nėjime kongreso atstovo 
kelti Lietuvos išlaisvinimo 
reikalą Kongrese, kad so
vietai atitrauktų kariuome
nę ir sugrąžintų Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę.

Buvo perskaitytas laiš
kas sodybos gyventojos 
Nansy Ellert. "Kiekvieną 
savo gyvenimo dieną, dėko
jame už privilegiją gyven
ti lietuvių sodyboje, šis pa
statas yra labai gražiai pri
žiūrimas, kad tikrai nieko 
netrūksta. Lietuvių sodyba 

HM /uperior Avinas
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 

/uperior /avinę/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

DRIVERS
HUNT TRANSPORTATION, INC. 

OMAHA, NEBRASKA 
Needs OTR Drivers

Drivers mušt have DOT credentials, at least 2 years OTR, good driving and 
safety record and 48 statė experience. We offer good benefits, weekly set- 
tlements and late model equipment,

Call DAVĖ WHITE
1-800-228-9279

yra labai puikus pavyzdys, 
kaip Amerika ir jos imi
grantai, kartu dirba ir gy
vena tobuloje harmonijoje.” 

Kun. Gediminas Kijaus
kas prieš vaišes tarė labai 
giliai prasmingą tai dienai 
pritaikytą maldą. Direkto
rių vardu kalbėjo dr. Anta
nas Butkus lietuvių kalba.

Sekantį rytą TV rytinėje 
programoje Dėl Donahoo, 
kuris filmavo minėjimą, pa
sakė : "Lietuvių sodyboje, 
visos tautybės harmoningai 
sugyvena”. Pilnutinę pro
gramą apie Lietuvių sody
bą, jis planuoja perduoti 
vasario 25 d. vakare ir va
sario 27 d. rytą.

Vasario 16 dieną, Lake 
County laikraštis ”The 
News Herald” pirmame 
puslapyje atspausdino dide
lę sodybos administratorės 
Danos čipkienės ir sodybos 
gyventojos Antaninos Kas
peravičienės tautiniais rū
bais pasipuošusias spalvotą 
nuotrauką.

Šiame minėjime dalyvavo 
sodybos direktoriai: dr. An
tanas Butkus, dr. Henrikas 
Brazaitis ir Vincas Akelai
tis, radijo valandėlės vedė
jas Juozas Stempužis ir val
džios pareigūnai.

DIRVA

Lietuvių Sodyba per At
velykį laukia Clevelando 
skautų, kurie žada parodyti 
sodybos gyventojams kaip 
dažyti margučius. (č)

Į JAV ATVYKSTA 
LIETUVOS 

FUTBOLININKAI

Pirmą kartą mūsų istori
joje į JAV pakviesti atvyk
sta Lietuvos futbolininkai
— šį kartą jaunių rinktinė, 
kuri dalyvaus Tarptautinia
me jaunių futbolo turnyre
— "Dalias Cup”, rengiama
me kovo 19-26 dienomis 
Dalias mieste.

Šį kartą jau bus dešim
tasis panašau pobūdžio tur- 
tasis panašaus pobūdžio tur
nyre dalyvavo net 110 ko
mandų iš įvairių pasaulio 
valstybių.

Šiemet laukiama net 120 
komandų iš 25 valstybių, 
šalia Vilniaus futbolininkų, 
yra pakviestos komandos iš 
Talino (Estijos) ir Kijavo.

Kuomet atėjo laikas re
gistruoti komandą ir mokė
ti starto mokestį, iškilo fi
nansinės problemos, šį klau
simą padėjo išspręsti aukš
tas Amerikos pareigūnas, o 
kartu ir š. Amerikos lietu
vių sporto sąjungos centro 
valdybos pirmininkas Val
das Adamkus, kuris uždėjo 
900 dolerių.

Chicagos lietuvių futbolo 
klubo "Lituanikos” vadovy
bė pakvietė svečius iš tėvy
nės apsilankyti pasaulio lie
tuvių sostinėje, čia pasižmo
nėti ir sužaisti porą drau
giškų rungtynių.

Iš viso iš Lietuvos ren
giasi atvykti 24 asmenys: 
šalia futbolininkų bus ir 
treneriai, vienas tarptauti
nis FIFA teisėjas Romual
das Juška (pakviestas tur
nyre teisėjauti) bei kai ku
rie Lietuvos sporto vado
vai. Ed. šulaitis

SUSIVIENIJIMO
LIETUVIŲ AMERIKOJE 

NARIŲ DĖMESIUI

Susivienijimo Lietuvių 
Ameri k o j e GENERALI
NIAI PILDOMOSIOS TA
RYBOS RINKIMAI kuopo
se įvyksta 1989 m. kovo- 
March mėnesyje.

Visos kuopos ir SLA na
riai yra raginami kuo skait
lingiausiai kovo-March mė
nesio susirinkimuose daly
vauti.

Genovaitė Meiliūnienė
SLA Sekretorė

• J. Pilkauskienė, Hamil
ton, Ont., atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 20 dol. Ačiū.

• Donatas Januta, Berk- 
ley, Ca,. atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 25 dol. Ačiū.

JOURNEYMAN
DIE MAKERS 
DIE TRYOUT

With 8 years experience and 
joumey man card. Extended 
program, permanent positions, 
overtime, competitive wages, 
exc. benefits.

REPUBLIC DIE-TOOL 
BELLEVILLE, MICH. 48111 

313-699-3400
(7-9)

MAINTENANCE 
SUPERVISOR, 

MAINTENANCE 
MILLWRIGHTS, 

MOLDING 
SUPERVISOR 

For a gray iron foundry in north- 
em Indiana. Please send resume: 
Newnam Manufacturing, P. O. 
Box 271, Kendallville, IN 46755. 
Attention: Kelly Simmons.
EOE. (2-8)

THERAPIST/MSW — To join a pro
gressive. expanding treatment or
ganization in the Lowell area. The 
successful applicant will be skilled 
in individual and group therapy 
with emotionally disturbed adoles- 
cents in a residential setting. Start
ing salary $23,000-832,000 depend- 
ing on ezperience. Send resume and 
salary requirement to: R1VER- 
VIEw, P. O. Box 188, Lowell, MI 
49331. (5-9)

$60.00 PER HUNDRED remail- 
ing letters from home! Detaiis, 
send self-addressed, stamped 
envelope. Associates, Box 
309-T, Colonia, N. J. 07067.

(3-10)

PHYSICAL THERAPY
Ezcellent opportunities exist for Full- 
Time, Part time and PRN Therapists 
and Licensed Assistants. Supervisory 
positions available. Also needed 

OCCUPATIONAL THERAPIST 
with an excellent salary and benefit 
program. For further information, 
please contact Wilson Gaillard, Per
sonnel Director,
KNOLLWOOD MEDICAL COMPLEX

P. O. Box 975 B 
Mobil, Ala. 36691 

(6-8>

WANTED AT ONCE 
EXPER1ENCED

BOLT MAKER OPERATORS
Major national. fastener company 
looking for an experienced bolt maker 
operator set-up maq. Some set-up ex- 
perience desirable. This is an op
portunity to grow with a stable grow- 
ing company. Please send resume, 
telephone or apply in person, FLEX- 
ALLOY, 26000 Richmond Rd., Cleve
land, Ohio 44146. Attn.: George Diehl, 
216-292-2900. (6-12)
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Train for careers in
•AIRL1NES. 

-CRUISEUNES 
•TRAVEL AGENCIES

HOME STUDY/RES. TRAINING 
•FINANCIAL AID AVAIL. 

•JOB PLACEMENT ASSIST.
1-800-327-7728

A.C.T. TRAVEL SCHOOL 
Nat'1 bdqtrs, 4660 N. Fed. Hwy.

Pompano Bch. FL

RN’S
FULL TIME DAYS

7-3
WORK EVERY OTHER WEEKEND. 
REHAB EXPERIENCE A PLŪS EX- 
CELLENT SALARY. AND PLEASANT 
WORK1NG CONDITIONS.

CALL OR SEND RESUME TO:
LORRAINE CALLAHAN

201-736-2000
GROTTA REHAB 

CENTER
20 Summit St.

West Orange, N. J. 07052
Equal Opportunity Employe

LPN’S
FOR NIGHT SHIFT

11-7
EXCELLENT SALARY, SHIFT DIF
FERENTIAL. PLEASANT WORKING 
CONDITIONS.

CALL OR SEND RESUME TO:
LORRAINE CALLAHAN

201-736-2000
GROTTA REHAB 

CENTER
20 Summit St.

West Orange, N. J. 07052
Equal Opportunity Employe

(8-11)

ELECTRICIANS — Metai recyding 
operation seeking Electrician with 
mechanical aptitude to maintain 
yard equipment with high voltage, 
a/c/d/c troubelshooting, repairs 
and servicing of motors, switch 
fears, and some hydraulic experi- 
ence as related to electricity. Ex- 
cellent opportunity with expanding 
company. Over 40 yars in Rich
mond and Tidewater. Good benefit 
package. Apply call or write to: 
Mr. Freed Berman

PECK CO.
3220 Deepwater Terminai Rd. 

Richmond, VA 23234 
804-232-5601

(8-17)

SPEECH-LANGUAGE PATHOLO- 
G1STS. InSpeech, Ine. has immediate 
opportunities for CCC or CFY speech- 
language pathologists in Youngstown, 
Warren and Alliance, Ohio areas to 
provide therapy to the adult neuro- 
genic population in skilled nursing 
facility settings. We offer competi
tive salaries, with a sign-on bonus, 
comprehensive benefits and flexible 
hours. Also needed Registered Occu- 
pational Therapist & Physical The- 
rapist. For further information, please 
call Mary Anne Barker at 1-800-331- 
8840 or send resume to InSpeech, Ine. 
P. O. Box 928, Valley Forge, PA 
19482. Attention: Mary Anne Barker. 

(3-12)

MASTEI MECHANIC, 
MASTEI! PATTERN MAKEt

Hunler Job Shop in Centrai N.C. is 
actively seeking exp. people to fili 
the above positions. We are a very 
successful duetile & grey iron 
foundry w/excel. salary & bene
fits. Please send resume or call the 
Personnel Manaoer at the follow: 

FOUNDRY SERVICE CO.
P.O.Box 748, 

Biscoe, N.C. 27209 
919-428-2111

POWER HOUSE 
SUPERINTENDENT, Mech. Engr. 
(BSME degree preferred). Detroit Ist 
Class Stationary or Marine Chief En- 
Sineer 10,000 HP License required.

>ur boilers include an 80,000 įį / Hr. 
multi-fuel wood) coal fired stoker 
unit and a natūrai gas / oil-fired 
100,000 įį / Hr. package boiler. Ez
perience should include supervision 
of boiler crews, maintenance pro
grams, turbine generators to 5 mega- 
wat (both condensing and backpres- 
sure), feedwater systems. Implement- 
ing operator training programs is 
important. Experience in paper mill 
steam usage efficiency, steam studies, 
design and tracking of steam and 
energy desirable. Send resume to:

FLETCHER PAPER COMPANY 
P. O. Box 307, 

Alpena, Mich. 49707 
Attn: N. Green

(5-7)
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PABALTIEČIŲ 
KONFERENCIJA 

CLEVELANDE

Kovo 11 d., šeštadienį, 
Clevelande įvyks Amerikos 
Pabaltiečių Laisvės Lygos 
(Baltic American Freedom 
League) 8-ta metinė žmo
gaus teisių konferencija su 
paskaitomis, diskusijomis ir 
banketu. Konferencija vyks 
Holiday Inn, 1111 Lakeside 
Avenue patalpose, netoli 
Clevelando miesto centro ir 
joje dalyvaus eilė Pabaltijo 
reikalų žinovų iš įvairių 
sričių.

Konferencijoje bus pri
statytos ir nagrinėtos se
kančios temos:

1. Dabartinė padėtis Lie
tuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje ir pagrindi
niai padėties skirtumai 
tarp šių okupuotų 
kraštų;

2. Prekyba tarp JAV ir 
Sovietų Sąjungos ir 
kaip tas atsiliepia į 
žmogaus teises.

3. Prekyba tarp laisvojo 
pasaulio pabaltiečių ir 
o k u p u otų Pabaltijo 
valstybių;

4. Molotovo-Ribbentropo 
paktas — (platesnis 
n a g r i n ėjimas vyks 
sekmadienį, kovo 12 
d.);

5. Gamtos tarša Pabalti
jo valstybėse;

6. Tolimesnė Pabal t i j o 
v a 1 stybių laisvinimo 
veikla.

Konferencijos prelegen
tai: gamtos apsaugos spe
cialistas inž. Valdas Adam
kus, Amerikos Lietuviu Ta
rybos atstovas Washing- 
tone ir Jungtinio Amerikos 
Pabaltiečių Komiteto vyk
domasis pirmininkas prof. 
dr. Jonas Genys, Lietuvių 
Informacijos Centro parei
gūnas Viktoras Nakas, pre
kybos specialistas Jonas Pa
bedinskas, Jungtinio Ame
rikos Pabaltiečių Komiteto 
pareigūnė Ginta Palubins
kaitė ir JAV Lietuvių Ben
druomenės CV pirmininkas 
dr. Antanas Razma. Taip 
nat dalvvaus William J. H. 
Hough III, plataus veikalo 
apie Pabaltijo Valstybių už
grobimo neteisėtumą auto
rius, B ALF, BATUN, Ame
rikos Latvių Sąjungos ir 
Amerikos Estu tarybos pir
mininkai bei kiti veiksnių 
pareigūnai.

Konferenciją globoja jau 
dešimt metų veikiantis Cle
velando Pabaltiečių Komi
tetas. Iki pereitų metų va
saros, Komitetą sudarė 
ALT Clevelando skyrius, 
Clevelando Latvių Sąjunga 
ir Ohio Estų Taryba, bet 
ryšiumi su šia konferenci
ja, Komitetas praplėstas, 
pakviečiant ir kitas organi-

H ‘Taupa
LitUuanian Credit ‘llnion 

Lietuvių %jeLito Kooperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

Cfevetand, Ohio 44119

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredik 
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, Certifikątus, IRA, Čekių Sąskaita, ir t.t.

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnau bet sąžiningas patarnavimas.

zacijas į rengimo komisiją, 
kurioje taip pat dalyvauja 
LB Clevelando apylinkės, 
Lietuvių Fonto Bičiulių, Bi
rutės Draugijos skyriaus, 
Skautininkių ir Akademikų 
Skaučių draugovių, Lietu
vos Vyčių kuopos ir Lietu
vių Jaunimo Sąjungos at
stovai.

Konferencijos paskaitos 
bei svarstybos prasidės 9 
vai. ryte ir tęsis iki 5 vai. 
p. p. Taip pat bus viena se
sija sekmadienį. Konferen
cijos registracijos mokestis 
$20.00 asmeniui, studen
tams veltui. Banketo pra
džia 8 vai. vak., kokteiliai 
6:30 vai. vak. Bilietų kaina 
$35.00 asmeniui. Dalyvau
jantiems konferencijoje ir 
bankete kaina $50.00 už 
abu.

Kadangi rengėjai privalo 
garantuoti viešbučiui ban
keto dalyvių skaičių, bilie
tus reikia įsigyti iki antra
dienio, š. m. kovo 7 d. Dėl 
bilietų prašoma kreiptis į 
sekančius komisijos narius: 
I. Bublienę 481-8854, G. 
Gašką 486-0063, O. Jokū- 
baitienę 481-7161 ar B. 
Pautienienę 383-8225.

Rengėjai taip pat prašo 
clevelandiečius padėti ap- 
nakvydinti iš kitų miestų 
atvykstantį jaunimą. Kas 
galėtų suteikti nakvynę, 
malonėkite skambinti Gin
tautui Gaškai, tel. 486-0063.

Prelegentų pajėgumas bei 
paruošiamieji darbai rodo, 
kad bus aukšto lygio ir ge
rai informuojanti politinė 
konferencija. Visi Clevelan
do ir kitų kolonijų lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

Clevelando Pabaltiečių 
Komitetas

A. Pautienis, vicepirm.

• Clevelando lietuvių pen
sininkų susirinkimas įvyks 
kovo 1 d. 2 vai. p. p. Lietu
vių namuose.

Naują pensininkų valdy
bą sudaro: pirm. Jurgis 
Malskis, vicepirm. Kazys 
žiedonis, sekr. Jonas Citu- 
lis ir Jadvyga Budrienė, ižd. 
Stepas Butrimas, moterų 
atstovė Aleksandra Miko- 
liūnienė. ūkio r. vedėjas Jo
nas Balbatas. Revizijos ko
misija : Mečys Aukštuolis, 
Edvardas Stepas ir Vytau
tas Stuogis.

• Petras Vasys, Parmo
ję, Ohio, užprenumeravo 
Dirvą Petrui Vasiui, Madi- 
son, Wisc. Sveikiname nau
ją skaitytoją.

Maloniai kviečiame visus i

PROF. ANDRIAUS KUPREVIČIAUS

KONCERTĄ

SEKMADIENI, KOVO 5, 4 V. P. P.
Dievo Motinos parapijos auditorijoje

Programoje: 
FREDERIC CHOPIN KŪRINIAI

Rengia:
DIEVO MOTINOS PARAPIJA

Įėjimo auka $5.00 Jaunimui nemokamai

• Bronė Thomas, Euclid, 
Ohio, atnaujindama Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
30 dol. Ačiū.

• PAJAMŲ mokesčių 
(Income Tax Service) mo
kėjimo formas ir šiais me
tais pildo Vincas URBAI- 
TIS. Nuo vasario mėn. 1 
dienos V. Urbaitis pradės 
šį patarnavimą TAUPOS 
kooperatyvo įstaigos patal
pose, trečiadieniais ir šeš
tadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 2 v. p. p. arba pagal su
sitarimą. Skambinkite tel. 
442-9091.

CLEVELANDO
PARENGIMAI

• VASARIO 26 D. Taupos 
narių metinis susirinkimas.

• KOVO 5 D., sekmadienį, 
12 vai. Lithuanian Village Ine. 
akcininkų ir Lietuvių klubo 
narių metinis susirinkimas 
Lietuvių namų salėje.

• KOVO 11 D. Pabaltiečių 
laisvės lyga.

• KOVO 12 D. Kaziuko mu-» 
gė Dievo Motinos parapijos sa
lėje. Rengia Clevelando skau
tų a.

• BALANDŽIO 29 ir 30 D. 
D. Ateitininkų šventė.

• GEGUŽĖS 20-21 D. D. 
LKVS Ramovė skyrių atstovų 
suvažiavimas Clevelande ir 
žurnalo ”Karys” 70 metų su
kakties minėjimas.

• BIRŽELIO 11 D. Birželio 
minėjimas. Ruošia Estų Tary
ba, Latvių Sąjunga ir Ameri
kos Lietuvių Taryba.

• BIRŽELIO 23-25 D. D. — 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje Seimas Clevelande.

• • RUGSĖJO 30 D. Pabaltie- 
čiu vakaras.

WANTED 
WOOD JOURNEYMAN 

NIODEL MAKERS — needed for air- 
eraft tooling company in Tacoma, 
Washington. Need 4 years minimum 
experience in fabricating wood mod- 
els from mylars and engineering 
drawings. Also fiberglass laminating. 
Hrly./wage based on experience. Ben
efits included. Send resume: Wood- 
land Trade Co., 2339 Fawcett Avė. 
S., Tacoma, WA 98402. (6-8)

JAKUBS AND SON
45-

Laidojimo Įstaiga
Delio E., William J. Sr., 
W iii i am J. Jakubs Jr. ir 

Barbaro Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Clevelaml, Ohio 44119 
Tel. (216) 531 7770

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

liams pastatyti.

I

Matas realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 I

RITA MATAS
— Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIHnilIlIlIlHItlIlIlIlIlIlHIIIIIIHIIHIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIHi'lllllllf



DIRVA
DOVANOS DIRVOS 

RĖMĖJAMS

Dirvos rėmėjams, 1988 
metais parėmusiems laik
raščio leidimą aukomis, va
sario 15 d. burtų keliu buvo 
paskirstytos šios dovanos:

• Foto aparatas Nikon, 
35 mm., objektyvas 1:1,4, 
automatinis, Kazimiero Po
ciaus, Beverly Shores, Ind. 
dovana — laimėjo Kazys 
Palčiauskas, St. Petersburg 
Beach, Fla.

• Skulptoriaus Jurgio 
Daugvilo medžio drožinys 
— rankšluostinė, Kazimiero 
Pociaus, Beverly Shores, 
Ind. dovana — laimėjo Da
nutė Alseikienė, Burbank, 
Calif.

• Savaitė atostogų Ginta
ro vasarvietėje, Union Pier, 
Mich., savininko Algirdo 
Karaičio dovana — laimėjo 
Aldona Sandargienė, Or* 
mond Beach, Fla.

• šimto dolerių US Sav- 
ing Bond — Middland Fede- 
ral Saving and Loan Assn. 
Chicago, III. dovana — Al
girdo Brazio, laimėjo J. Sa* 
ladžius, Rochester, N. Y.

• Keturios taūfodailės 
juostelės, išaustos Tauto
dailės audyklos Chicagoje, 
menininko Kazio Bartašiaus 
dovana — laimėjo: Augus
ta Sederavičius, Omaha, 
Nebr., J. Sonda, Dorchester, 
Mass., A. Vaivada, McLean, 
Va., O. žygienė, Cleveland, 
Ohio.

Brangiam PLP Antano Smetonos Karo 
Mokyklos XX-tos kadro laidos leitenantui, 
komunistų kaliniui ir nenuilstamam kovoto
jui dėl Lietuvos Laisvės

A. A.

JUOZUI VAIČJURGIUI 
netikėtai iškeliavus nesugrįžtamon Amžiny
bėn, žmonai VALERIJAI, dukrai su šeima, 
giminėms, artimiesiems ir buvusiems ginklo 
draugams reiškiame giliausią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Liucija ir Antanas Mažeikos, 
Salomėja ir Pranas Pakalniškiai 

Santa Monica, Califomia.

A. A.

JUOZUI VAIČJURGIUI

mirus, žmonai VALERIJAI, dukrai ir vi

siems artimiesiems reiškiu nuoširdžią užuo

jautą.

Emilija čekienė

• Kapso video vaizdajuos
tės iš Lietuvos — "Nebeuž- 
tvenksi upės bėgimo” 55 
min. ir "Kelionė j Kryžių 
kalną” 20 min., Juozo Bru
žo, Woodstock, Ct. dovana 
— laimėjo: A. Kavaliūnas, 
Chicago, III. ir S. šmaižie- 
nė, Hot Springs, Ar.

Visiems rėmėjams nuo
širdžiai dėkojame už para
mą.

DIRVA

• Eugenijaus Kriaučeliū
no jaunimo premija už 1988 
paskirta Pauliui Klimui iš 
Rochester, N. Y.

Paulius Klimas pereitais 
metais išgarsino Lietuvą 
keliaudamas pėsčias 500 
mylių į Washingtoną, D. C. 
su prašymu prezidentui 
Reaganui išlaisvinti Sovie
tijoje kalinamą Petrą Gra
žulį. Pakelyje aiškino spau
dai ir TV atstovams dabar
tinę padėtį Lietuvoje — 
priespaudą ir tautos troški
mą būti laisva ir nepriklau
soma.

Premijos įteikimo iškil
mės įvyks balandžio 2 d. 
Lietuvių Tautiniuose na
muose Chicagoje.

• Inž. Kazimieras Pocius, 
Beverly Shores, Ind., buvęs 
Vilties draugijos pirminin
kas, širdžiai sunegalavus, 
visą savaitę išbuvo ligoni
nėje. Dabar žmonos Elenos 
priežiūroje sveiksta namuo
se.

Vilniaus universiteto folklorinis ansamblis "Ratilo" balandžio mėn. atvyksta gastrolėms į JAV ir 
Kanadą. Jie koncertuos Philadelphijoj, New Yorke, Bostone, Hartforde, Clevelande, Detroite, 
Toronte, ir Chicagoje balandžio 3 -24 dienomis.

PARAMA LIETUVAI 
JAU VYKDOMA

JAV LB krašto valdybos 
vedamas lėšų telkimo vajus 
bes ilaisvinančiai Lietuvai 
iki vasario mėn. d. jau 
surinko $130,000 aukų. Dar 
daug trūksta iki užsibrėžtos 
250,000 dolerių sumos per 
1989 metus, bet per du mė
nesius surinktos lėšos JAV 
rodo mūsų išeivijos labai 
didelį dėmesį, meilę ir para
mą besilaisvinančios Lietu
vos gyvybiniams reikalams.

Pirmasis "Dovana Lietu
vai 1989 metais” vajaus už
davinys -— popieriaus nu
pirkimas dėl A. Šapokos 
Lietuvos Istorijos perspaus
dinimo Vilniuje jau atlik
tas. Labai sėkmingomis 
Valdo Adamkaus ir JAV 
LB krašto valdybos pastan
gomis, kartu dirbant su 
Lietuvos Kultūros Fondu, 
nupirkta ir jau pristatyta 
spaustuvei Vilniuje 200 
tonų popierio, reikalingo 
200,000 istorijos knygų 
spausdinimui. Kadangi pa
ti leidykla turėjo popierio 
100,000 knygų, atlikus pil
ną 300,000 Lietuvos Isto
rijos knygų spausdinimą 
bus galima patenkinti visus 
prenumeratorius ir aprū
pinti to reikalingas mokyk
las.

Yra jau nugabenta ir rei
kalingų technologinių prie
monių krašto laisvės ir Si
biro kalinių rehabilitacijos 
siekiančioms institucijoms. 
Dėl esamų aplinkybių Lie
tuvoje, kurias turime su
prasti, paramos detalės nė
ra skelbiamos. Jas kontro
liuoja JAV LB krašto val
dybos iždas ir tikrins JAV 
LB Kontrolės Komisija.

Prašymų yra daug dau
giau, negu surinkta lėšų. 
Todėl aukų vajus Lietuvai 
per JAV LB krašto valdy
bą bus tęsiamas toliau per 
1989 metus.

Bronius Juodelis
JAV LB k. v. vicepirm. 

finansams

• S. Petravičius, Rancho 
Palos Verdes, Calif., atnau
jindamas Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

ARTĖJA "MARGUČIO” 
KONCERTAS

"Margučio” radijo pro
gramos vedėjas Petras Pet
rutis Chicagos lietuviams 
žada pateikti vėl vieną 
staigmeną: jis pristatys 
lietuvių kilmės solistę, ku
ri kyla į savo pasirinktos 
profesijos aukštumas. Jos 
pavardė — Jeniffer Coch- 
ran Luiza, kuri kartu su 
mums gerai pažįstama sol. 
Aldona Stempužiene ir pia
nistų Mark George pasiro
dys Jaunimo Centre kovo 
12 d,

Jeniffer yra trečios kar
tos lietuvaitė; jos seneliai 
Alvina ir Petras Luizai, o 
motina Juliana Luizaitė, ku
ri Clevelando lietuviams 
gerai pažįstama, nes plačiai 
veikė jų tarpe.

Jeniffer Clevelando muzi
kos institute studijavo ba
letą, o vėliau pasirinko dai
navimo studijas, kurias 
1986 m. apvainikavo magis
tro diplomu.

Ji jau yra spėjusi nema
žai pasirodyti amerikiečių 
tarpe, o pirmas didesnis pa
sirodymas pas lietuvius bu
vo pernai rudenį Clevelan
de, kur ji kartu su mezzoso- 
pranu Aldona Stempužiene 
ir pianistu Mark George 
Dievo Motinos parapijos sa
lėje davė nusisekusią pro
gramą.

Dauguma iš tos progra
mos bus atlikta ir "Margu
čio” koncerte Chicagoje. Ji 
bus įvairi: abi solistės dai
nuos atskirai, o taip pat ir 
kartu, atlikdamos lietuvių 
kompozitorių bei kitataučių 
autorių kūrinius. Iš lietuvių 
kompozitorių sol. Stempu
žienė sudainuos net ketu
rias komp. VI. Jakubėno 
dainas. Taip pat intriguo
jantis žada būti komp. B. 
Kutavičiaus dainų ciklas 
"Avinuko pėdos”.

Sol. Jeniffer Cochran- 
Luiza savo lietuviškų dai
nų dalyje pasirodys su B. 
Dvariono, J. Švedo, J. Tal- 
lat-Kelpšos ir J. Gruodžio 
kūriniais.

Smagu, kad į lietuvių 
tarpa ateina vėl naujas var
das, kurie gana dažnai pa
sirodo "Margučio” koncer

tuose. Reikia tik sveikinti 
tokias P. Petručio pastan
gas ir palinkėti, kad lietu
vių publika jas paremtų!

E. š.

• Alf. Koncė, 89-01 80 St., 
Woodhaven, N. Y. 11421, 
turįs nemažai vertingų kny
gų vokiečių kalba apie Lie
tuvos istoriją, kultūrą ir 
politiką, kelia klausimą, kur 
tokias vertas knygas pa
dėti, kad nedingtų ir jomis 
galėtų pasinaudoti asmenys, 
studijuoją baltistiką.

Tokios knygos turėtų bū
ti kaupiamos į vieną vietą. 
Bet kur ji yra? Klausia A. 
Koncė.

• Tautybių festivalis, re
miamas New Jersey valsti
jos tautybių tarybos, įvyks 
balandžio 8 d. Glassboro 
Statė College patalpose. 
Atidarymas 12 vai. Organi
zacijos, norinčios dalyvauti, 
registruojasi iki kovo 10 d. 
pas Juhan Simonson telef. 
(609) 984-7145.

• LKVS Ramovė Detroito 
skyrius, per mūsų bendra
darbį A. Grinių, Dirvai pa
remti atsiuntė 20 dol. Ačiū.

• Inž. A. Venskus, Euro
pos lietuvių krikščionių de
mokratų tarybos pirminin
kas, sausio 10 d. Briuselyje 
dalyvavo Europos krikščio
nių demokratų sąjungos ir 
Europos liaudies partijos 
posėdžiuose, kuriuose ypa
tingas dėmesys buvo ski
riamas okup. Pabaltijo 
kraštams.

• Edvardas Meilus, 
Shrewsbury, Mass., atnau
jinęs savo prenumeratą ir 
užprenumeravęs Dirvą Lie
tuvių radijo programai 
Aušra, Worcester, Mass., 
pridėjo auką Dirvai parem
ti. Ačiū.

• Dr. Bronie J. P. Apsha- 
ga, Thompson, Ct., atnau
jindamas Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 30 dol. 
Ačiū.

♦ V. Stanulis, Downers 
Grove, III., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 20 dol. Ačiū.
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