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SAVAITINĖ POŲTI^^

Kodėl taip sunku susikalbėti su lenkais? - 0. North byla. Jai 
pradžių davė šachas, tikėdamas, kad raktas į Washingtoną 

---------------------------- yra žydų rankose. ---------------------
Vasario 1 d. Vilniaus 

Čemachovskio aikštėje įvy
ko demonstracija, į kurią su
sirinko per tūkstantį žmonių, 
reikalaujančių referendumo 
Lenkijos Liaudies Respubli
kos konsulato steigimo Vil
niuje klausimu. Minia, pagal 
sovietinius laikraščius, bu
vo nusiteikusi vienašališkai. 
Kalbėjusieji oratoriai narsiai 
gynė šį politinį požiūrį, aud
ringai aiškindami, ką mes pra 
rastumėm, jeigu toks konsula
tas atsirastų. O čia dar iš lū
pų skriejant žinia - neva Len
kijos konsulas jau yra Vilniu
je, - tik aitrino emocijas ir 
minia kalbėjo: reikia referen
dumo!

Iš pirmo žvilgsnio to
kiam reportažui nesinori ti
kėti. Kuo gali pakenkti rusų 
irgi skriaudžiamos tautos kon
sulatas Lietuvoje? Atrodo, 
tačiau, kad lenkų baimė yra 
taip giliai įleidusi šaknis ne 
tik krašte bet ir išeivijoje, 
kad su jais nenorima jokių 
santykių, nors dabar pagal 
liaudies išmintį - Vilnius

Tautinis 
I klausimas...

(Atkelta iš 1 psl.) 
rūpinimo ir lietuviškais rei
kalais.

Nemačiau statistikos, 
kas ją dabar sudaro. Kiekvie
nu atveju, maištauti ji pati ne 
nori ir kitus ramina. Už tat 
tikro, ar bent tikresnio suve
renumo problema ir toliau pa 
liko Maskvos rankose, tačiau 
jau turime teisę jo reikalauti. 
Pvz. žurnalas KULTŪROS
BARAI š.m. pirmame Nr. pa 
skelbė savo vyr. redaktoriaus 
V. Chadzevičiaus ir eilės kitų 
kultūros veikėjų atsišaukimą, 
kuris taip baigiasi:

Sąjunginės Ir vietinės re
akcijos jėgos bando ir, be 
abejonės, ateityje bandys 
kaltinti jnus įvairiomis nuo
dėmėmis. Bet mums nėra ko 
teisintis dėl to, kad norime 
atgauti nėatimamas tautos 
teises, ar slėpti nuo ko nors 
savo tautos nusistatymą, kad 

mūsų žemė yra tiktai mū
sų;

lietuviai sykiu su mūsų 
krašte gyvenančiais kitų 
tautybių žmonėmis, kaip ir 
kitos pasalulio tautos, turi 
teisę į savo suverenią vals
tybę;

Tauta turi teisę savaran
kiškai ugdyti savo galias 
suverenios ekonominės, so
cialinės, kultūrinės, demo
grafinės ir ekologinės politi
kos pagrindu;

tik Tauta gali nuspręsti, 
kokia sąjunga su kitomis 
tautomis jai priimtina.

Visa tai turime (tvirtinti 
naujojoje Lietuvos Konsti
tucijoje.

mūsų, Lietuva rusų.
Žinia, apie Lenkijos 

norą atidaryti savo konsulatą 
Vilniuje, jau gero pusmečio 
senumo. Pradžioje ji nepati
ko dėl to, kad neturėsime at
svaros Lenkijoje, kur dar gy
vena nemažai lietuvių, val
džios ir bažnyčios lenkinamų. 
Eventualiai galėtų būti Lietu
vos konsulas tarybinės amba
sados Varšuvoje sąstate, pan. 
kaip Washingtone, bet apie 
tai visai nekalbama.

Dar daugiau visuome 
nę prieš tą sumanymą nutei
kė. prasidėjus tautiniam atgi
mimo laikotarpiui, Lietuvos 
lenkų noras reikalauti dau
giau teisių savo kalbai, dau
giau mokyklų ir t.t. Viso to 
ypatingai reikalauja lenkų 
laikraštis Vilniuje "Chervony 
Sztandart" (Raudonoji Vėlia
va), kurios spausdinama 
44,000 egzempliorių, bet di
desnė pusė išvežama į Len
kiją, kur ją nedaug kas perka. 
Prenumeratorių CS turi vos 
5,000, o Vilniaus rajone gy
vena apie 62,000 lenkų. Dau
gumas jų tačiau kalba balta
rusiška tarme ’po prastu’, kas 
juos daugiau vilioja į rusiš
kas mokyklas.

Lenkų mokyklų Vilni
joje šiuo metu daugiau negu 
bet kada buvo, net ir pačiai 
Lenkijai valdant. Įdomu, 
kad iš 45 mokyklų Vilniaus 
rajone, 35-kioms vadovauja 
lenkų tautybės žmonės. Iš 
23 apylinkių Vykdomųjų Ko
miteto pirmininkų tame rajo
ne net 18 yra lenkai. Žodžiu, 
lietuviams atrodo, kad lenkai 
neproporcingai jų skaičiui 
užima geresnes administraci
nes pozicijas negu lietuviai. 

Vilniuje prie sporto rūmų "Jedinstvo" vasario 12 d. suruošė mitingą, kuriame dalyvavo apie 
80,000, daugumoje rusų ir lenkų su plakatais, aštrai puolančiais Sąjūdžio programą, pabrėžiant, kad jie 
čia ne svečiai, o šeimininkai, kad turi būti pripažinta dvikalbystė, o dar geriau trikalbystė (įtraukiant ir 
lenkų kalbą).

Piktinamasi ir tuo, kad dauge
lis nutautėjusių lietuvų yra 
nusistatymo, kad jei tu kata
likas - turi būti lenkas.

Grįžtant prie tos de
monstracijos Vilniuje, kurią 
vietinė spauda kvalifikavo 
kaip ... 'piketą', reikėtų paste
bėti, kad reikalavimas konsu
lato įsteigimą spręsti referen
dumu atrodo keistas. Juk tai 
per smulkus reikalas, geriau
siai pačios administracijos 
spręstinas. Juo daugiau užsie
nio konsulatų, kad ir sovietų 
satelitų kraštų, tuo geriau.

Savo konsulatą atida
ryti Vilniuje pageidavo pati 
Lenkija ir tuo reikalu kreipė
si į Maskvą. Songailos reži
mas tam davė pritarimą, ta
čiau dabar demonstracijoje 
kalbėjusio kompartijos ideo
logijos skyriaus vedėjo Justo 
Paleckio žodžiais : "liaudies 
balsas - partijos balsas". Atseit 
jei liaudis prieš - su tuo sutin
ka ir partija.

Kaip ten bebūtų, tas 
klausimas nelaikomas aktua
liu. Iš šalies žiūrint reikia 
konstatuoti, kad, deja, ir da
bar lietuvių-lenkų santykiai 
nedaug pasikeitė nuo 1954-jų 
metų, kada istorikas Simas 
Sužiedėlis juos taip apibūdi
no LIETUVOS žurnale:

"Lietuvos ir Lenkijos 
tarpusavio santykius geriausiai 
išreiškia unija ir akloji siena. 
Pirmoji užmezgė politinę lietu- > 
vių ir lenkų brolybę, antroji - 
atrišo ... abu tie praeities įvy
kiai, nors jau užkloti laiko 
grimzlių, kaip žarijos pelenų, 
tebegruzda ir abi kaimynines 
tautas tebekaitina. Kaitra padi
dėja, kai tik norima santykius 
sumegzti naujais pagrindais -

■ Iš kitos pusės
Ką dabar veikia seni stalinistai? čikagiškės VIL

NIES, kuri šiaip verčiasi iš Lietuvos prisiųstais rašiniais, 
vedamajame vienas jų rašo:

„Dabar, kai į Lietuvą atėjo persitvarkymas ir 
viešumas, pasirodo, kad mes pažangiečiai tada ne- 
permatėm, kad Lietuva buvo pavergta stalinistinės 
Maskvos, tauta buvo stumiama į išnykimą, nežiū
rint, kad jau buvo stagnacijos metai. Tačiau dė
ka liaudies darbštumui, Lietuvos pažanga kelyje 
į socializmą vis dar judėjo, bet stalinistiniai ko
mandavimai iš viršaus ir stalinizmu užsikrėtę biu- 
rakratai ją dusino, trukdė žmonių iniciatyvai, ne
paisė tautos kultūros riedėjimo pakalnėn.”

Kodėl pažapgiečiai to anksčiau nepastebėjo, teisi
namasi taip:

”Pas valstiečius vaišių metu, ypač mums nu
vykus, stalai linkdavo nuo skilandžių ir kitokių 
skanėstų. Vestuvės ir kitokios šventės tęsdavosi 
po kelias dienas ir t.t.”

Dabar anot to vedamojo:
„'Stalinizmo ir stagnacijos klaidos pradėjo bū

ti taisomos socialistinio rūmo statybai... žinoma, 
bus nelengva, kai dar yra žmonių, sergančių bur
žuazinės tvarkos nostalgija, bet... Liaudis per 
stalinizmo bei stagnacijos metus patyrė kolekty
vinio darbo našumą, vargiai kas šį patyrimą už
dusins.”

Jei tas patirtas ”darbo našumas” buvo toks geras, 
kam prireikė ’perestroikos’? Juk iki šiol visuotinai buvo 
aiškinama, kad kaip tik persitvarkymo prireikė darbo 
našumui padidinti, kad visiems būtų ką valgyti, o ne tik 
svečiams iš Amerikos.

Anksčiau VILNYJE su išeivijos laikraščiais ginčy
davosi Jonas Lukoševičius, neseniai vėl čia grįžęs kaip 
TIESOS korespondentas, žiūriu, kad jis dabar bendradar
biauja ir ŠLUOTOJE. Kur, atrodo, bando sulietuvinti pas 
mus vadinamus 'lenkiškus' anekdotus. Girdi, sykį jis vež
damas du svečius iš Lietuvos po vaišių New Yorke pa
klydo. Palikęs svečius mašinoje nuėjo pasiteirauti kelio, 
kas vidurnaktyje ilgėliau užtruko. Grįžtant jo svečiai, jo 
nepažinę, iššoko iš automobilio ir pasileido bėgti. Vėliau 
paaiškėjo, kad jie Lukoševičių palaikė... dideliu negru, 
kurį pastebėjęs ir jis pats bėgtų — teigė svečiai.

Leiskime užbaigti pačiam Lukoševičiui:
"Sutikau. Ir tik paklausiau:
— Vyrai, o ar jums nepasirodė, kad jis, tas 

negras, šaukė lietuviškai?
Vienas svečių atsiliepė iš karto:
— O juk tikrai! Tačiau kaip jis, velnias, su

žinojo, kad mes lietuviai?!” (vm)

be unijos ir be aklosios šie- 
nos.

•••
Vasario 21d. prasidė

jo ats. pik. lt. Oliver North 
byla. Teisiniai ji yra labai 
komplikuota, nes siejasi su

valstybės paslaptimis, kurios 
gali būti dėl valstybės saugu
mo sumetimų viešai nepas
kelbtos. Tai, žinoma, tuojau 
kelia klausimą, kaip kaltina
masis gali apsiginti, jei nega
li sakyti tiesos? Laukiant to
įdomaus ir tragiško spektak
lio, verta atsiminti kai ku
riuos faktus.

Visų pirma tai yra po
litinė byla, bet pik. North kal
tės klausimą turi spręsti 12 
prisiekusiųjų (jury), kurie te
oriškai iki teismo turėtų nie
ko , ar tik mažai žinoti apie 
tą bylą, kad nebūtų dar prieš 
teismą susidarę savo nuomo
nę , atseit - savo sprendimą 
išneštų tik iš prokuratūros ir 
gynybos patiektų faktų. Pa
gal teoriją taip pat pageidau
tina, kad tie prisiekusieji sa
vo kilme būtų lygūs (peers) 
teisiamajam. Surasti 12 žmo 
nių, kurie nieko nebūtų per 
pastaruosius kelis metus gir
dėję apie vadinamą Irano- 
Contra aferą, yra beveik neį
manomas uždavinys, bet ga
lų gale pasirodė galimas - 12 
juodųjų pasisakė apie ją be
veik nieko negirdėję. Ir to- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuviškoji šilima 

veiksnių vadovybėse

Vienas iš nepaprastai di
delių nepriklausomybės lai
kotarpio laimėjimų, tai kad 
laisvės metai išugdė gausų 
skaičių idealistų patriotų, 
kurie dabar jaučia skolų 
Lietuvai ir nori savo uoliu 
darbu atsiteisti Lietuvai. Iš 
šių laisvosios Lietuvos auk
lėtinių arba jų šeimų mes 
dabar išeivijoje ir turime 
asmenis, kurie įeina į vado
vaujančius postus. Mes ga
lime pasidžiaugti savo dip
lomatinės ir konsularinės 
tarnybos nariais, kurie yra 
aukštų kvalifikacijų ir pa
sišventę Lietuvos reika
lams. Mūsų Amerikos Lie
tuvių Tarybos, Lietuvių 
Bendruomenės, Vliko vado
vybėje taip pat yra taurūs 
patriotai idealistai, kurie 
negaudami atlyginimo pa
švenčia savo laisvalaikius 
ar užtarnautų poilsi Lietu
vos reikalams. Vieton pasi
taikančių jiems priekaištų, 
turėtume reikšti daugiau 
dėkingumo.

Malonu, kad Lietuvių 
Bendruomenės vado vybė 
yra renkama demokratiniu 
būdu. Demokratija mums 
visiems brangi. Tačiau at-, 
mintina, kad šis principas 
nėra išjungtas ir iš kitų 
veiksnių vadovybės sudary
mo. Kaip Altas, taip ir Vil
kas yra sudarytas iš kelio
likos centrinių patriotinių 
organizacijų, kurių vadovy
bės yra sudaromos tų orga
nizacijų demokratinių rin
kimų būdu. Paskiau tų or
ganizacijų vadovybės pa
renka savus kandidatus Al
to ir Vliko vadovybėn. Pa
siūlo seimui, kurio priėmi
mas ir patvirtinimas valdy
bų pasirinktuosius įveda j 
tarnybų.

Gerai, kad Altas ir Vil
kas apjungia {vairiausių pa
žiūrų centrines organizaci
jas. čia įeina ir katalikų, ir 
tautininkų, ir socialdemo
kratų, santariečių organiza
cijos, įvairūs politiniai są
jūdžiai partijų atstovai, re
gionaliniai atstovai ir kiti. 
Jeigu Alto ar Vliko vadovy
bės būtų sudaromos papras
tu balsavimų keliu, tai kai 

kurie mažesni sąjūdžiai nie
kada savo žmogaus nepra- 
vestų į vadovybę. Gal tada 
išeitų, kad vadovybė susi
darytų tik iš katalikų ir 
tautininkų organizacijų, bet 
kodėl iš vadovybės turėtų 
būti išjungti mažesnieji są
jūdžiai? Todėl Alto ir Vliko 
statutai yra numatę galimy
bes, kad nė viena srovė ne
būtų išjungta iš vadovybes 
ir galėtų plačiau su savo 
įnašu reikštis. Pvz. galbūt 
lietuvių demokratų, lietu
vių respublikonų organiza
cijos turi kiek mažesnį na
rių skaičių, negu eilė kitų, 
bet jų atstovai Alte net už
ima vicepirmininkų postus, 
nes mūsų respublikonai ar 
demokratai gali kreiptis į 
savo didžiųjų amerikiečių 
sąjūdžių — respublikonų ir 
demokratijų centrus kuriuo 
lietuviškuoju reikalu ir ne 
kartą tą yra padarę, susi
laukdami laimėjimų.

Neturime atmesti ir mū
sų mažųjų partijų, pvz. so
cialdemokratų ar krikščio
nių demokratų. Tegu jos 
lietuvių išeivijoje ir netu
rėtų gausaus narių skai
čiaus, bet atminkime, kad 
Europoje parlamentai tvar
kosi partijų pagrindais. 
Daugelyje šalių socialde
mokratai arba krikščionys 
demokratai yra valdžioje. 
Mūsų socialdemokratai ir 
krikščionys demokratai pa
laiko su jais ryšius. Tų par
tijų atstovai yra svarūs ir 
Europos parlamente. Tai 
mūsiškiai per juos gali daug 
ką atsiekti ir atsiekia. Eu
ropos parlamento rezoliuci
jos Pabaltijo klausimu ne
atsirado savaime, čia ne
mažai reiškė ir mūsų, saky
kim mažų, partijų atstovų 
balsas ir prašymas.

Taigi, kaip mūsų Lietuvių 
Bendruomenėse, taip ir Al
to bei Vliko sąranga, vado
vybių sudarymas yra gerai 
apgalvotas, turi savas prie
žastis ir reikia būti atsar
giems su bet kokiais prie
kaištais. Ypatingai dabar, 
kai šių veiksnių vadovybė
se yra žmonės su patyrimu, 
visi patriotai, tolerantiški,

Atrodo, kad mūsų ge
neracijos lietuviai tremtyje 
vis dažniau ir dažniau pradė
jo švęsti garbingo amžiaus su
kaktis. Pradedant su 50-tais, 
toliau einame pensijon su 65- 
siais. Švenčiame 75-rių ir, 
kai jau pasiekiame 80-sius - 
kurių vis dažniau paskutiniu 
metu pasitaiko, - nusipelno
me 'subrendusio jaunuolio' ti 
tūlą. Buvęs Tautinės Sąjun
gos veikėjas, a.a. Juozas Ba 
čiūnas, nukalė' naujadarą - 
NUNOKĘS JAUNUOLIS! - 
tačiau ir tiems jis patarė nepa
mesti vilties ateičiai.

Tokias amžiaus su
kaktis jau užpelnytai pradėjo 
švęsti ir mūsų lietuviškieji 
laikraščiai. Štai, šiemet 
DRAUGO dienraštis mini 
savo 80-metį. Ateinančiais 
metais mūsų DIRVA irgi 
švęs jau 75-jį gimtadienį.

O savo spaudos suka- 
tis turėtume minėti kaip gali
ma iškilmingiau. Spauda vi
sus mus jungia ir tarnauja vi 
sų politinio, kultūrinio ir or
ganizacinio veikimo reika
lams. Ji yra veidrodis mūsų 
gyvenimo išeivijoje, kuriame 
atsispindi ir negatyvios, ir po 
zityvios apraiškos. Todėl ir 
visų šios spaudos vargų ar ne- 
dateklių neturėtume užmiršti 
ar ją apleisti.

Kartais apsibarame sa
vo tarpe, kartais ir siunčiame 
kaltinimus, kad gal gi šitą 
straipsnį reikėjo - ar nereikė
jo dėti į laikraščio puslapius. 
Pasišiaušiam ir išbaram laik
raščio redaktorių. Sakytum, 
kaip tėvas išbara savo vaiką, 
taip ir mes pabarame savo 
spaudą už ką reikia ir už ką 
nereikia ... Tačiau, kaip tė
vai myli savo vaikus, juos pri 
glaudžia ir globoja, taip gi ir 
mes turime remti savąją spau
dą, kad ji dar ilgus metus išsi
laikytų gyva, finansiškai stip-

Turime ją remti ir sa
vo bendradarbiavimu. Dir
vos redaktorius pageidauja 
mūsų dažnesnių straipsnių 
įvairiomis temomis. Dažnas 
iš mūsų turime įvairių įsipa
reigojimų organizaciniame 
gyvenime ir ne visuomet tu
rime laiko dažniau parašyti. 
Reikėtų imtis iniciatyvos pa
ruošti laikraščio korespon- 

pasiaukojantie ji. Priekaiš
tai tiems veiksniams bus 
tik pasitamavimas okupan
tui. Jei turime kokių gerų 
sumanymų, galime vadovy
bėms perduoti laiškais, te
lefonais arba patys įsijung
ti į tų institucijų darbus ir 
pravesti tuos užmojus, ku
riuos randame reikalingais, 
šiuo laikotarpiu mums ypa
tingai reikalinga vienybė, 
tolerancija, šiltas lietuviš
kas bendradarbiavimas.

.Tuoz. Pr. 

dentus, kurių ypač trūksta iš 
jaunesnės kartos tarpo. Many
čiau, kad užpildyti šią bendra
darbiavimo spaudoje spragą, 
jog reikėtų visose didesnėse 
lietuvių kolonijose steigti Dir
vos korespondentų ir bendra
darbių būrelius.

Antras mano pasiūly
mas būtų - pasinaudokime 
talentais. Mums visiems kar
tais ateina į galvą naujos min
tys, idėjos, geri sumanymai.. 
Tie, kurie negalite tų minčių 
perduoti su savo plunksna, 
paprašykime esamųjų Dirvos 
bendradarbių pagalbos. Ma
nau, kad jie neatsisakys ir 
stengsis Jūsų mintis pateikti 
Dirvos skaitytojams. Šia te
ma gal bus progos pakalbėti 
ir ateityje.

Dirvai artėjant prie 
75-rių metų Jubiliejaus, jau 
iš anksto turėtume pasiruošti 
jį iškilmingai paminėti. Dir
vos gimtavietėje, Clevelande 
ateinančiais metais vyks dide-

Lietuvos buriuotojai reikalingi paramos
Lietuvos buriuotojai pa

siruošė buriuoti per Atlantą 
į New Yorką. Jachtos AUD
RA kapitonas Ignas Minio
tas rašo:

„Esame pasiryžę įplaukti 
į New Yorką su trispalve. 
Plauksime beveik ta pačia 
trasa (tuo pačiu kursu), ku
ria iš New Yorko į Kauną, 
per Atlantą, prieš penkias
dešimt šešerius metus skri
do Steponas Darius ir Sta
sys Girėnas.

Atlantas mus perskyrė — 
tegul Atlantas mus sujun
gia!"

Kelionėje dalyvauja trys 
burinės jachtos: Lietuva, 
Audra ir Dailė. Įgulas su
daro arti 40 buriuotojų.

Siekdami padėti mūsų 
broliams buriuotojams, kad 
per Atlantą buriavimas bū
tų saugus ir sėkmingas pra
šome piniginės paramos.

Lietuvos buriuotojams 
yra reikalinga greita pagal
ba įsigyti jūrlapius, komu
nikacijos i n s t r umentus, 
maistą ir kitkas, kad jach
tų įgulos būtų tinkamai pri
imtos New Yorke.

Lietuvos buriuotojai pla
nuoja iš Klaipėdos išburiuo- 
ti gegužės mėn. pradžioje.

Visą finansinę pagalbą 
organizuoja L. S. S. Jūrų 
skautija ir š.A.L.F.A.S. Są
junga Chicagoje ir prašo vi
sų mūsų pagalbos iš kitų 
vietovių. Laiko nėra per
daug tams tikslui, o pinigų 
reikia nemažai.

Chicagiškių paprašyti šį 
piniginį vajų sutiko pra
vesti Clevelando L.S.B. Jū
rų budžių įgula.

Visais šio vajaus reika
lais rūpinasi Budžių įgulos 
vadas j. s. Džinaras Kižys 
telefonu pasiekiamas vaka- 

lės minėjimo iškilmės. Ruoš
kimės tenai dalyvauti!

Ir kiekviena didesnė 
lietuvių kolonija turėtų jung
tis į šios sukakties minėjimą, 
jau dabar paruošti planus. 
Reikėtų sudaryti finansų tel
kimo vajaus komitetus ir pra
dėti ruoštis jo pravedimui, už
tikrinant Dirvos tęstinumą.

Šis, 75-rių metų Dir
vos Jubiliejus turėtų būti rašy
tas deimantu aukso knygoje! 
Kas žino, ar visi begalėsime 
sveikinti ją 80-ties metų su
kakties proga?! ...

Ir džiaugiamės, kad 
Dirvos redaktorius, šventęs 
jos 50-ties metų Aukso Jubi
liejų, tebėra prie jos vairo ar
tėjant ir Deimantinei Dirvos 
sukakčiai! Taigi ruoškimės 
visi kartu šiai šventei, švie
siai žvelgdami į ateitį - ben
dromis jėgomis, visokeriopa 
talka ir tvirtais finansais už
tikrindami Dirvos egzisten
ciją ilgiems metams!

rais (216) 531-8429 ir j. v.
s. VI. Petukauskas dienos 
metu ir vakarais (216) 
531-3872.

Kas norėtų gauti plates
nių, tuo reikalu informaci
jų, prašau skambinti vie
nam iš tų asmenų (D. Ki- 
žiui ar VI. Petukauskui).

Paremkime šį jūrinį žygį, 
tai bus pirmas lietuvių per- 
buriavimas su jachtom per 
Atlantą Klaipėda — New 
York ir atgal su mūsų tri
spalvę.

čekius rašykite Lithua
nian Scouts Assoc. Grandis 
— Lietuva.

čekius ar pinigais galite 
siųsti šiuo adresu: VI. Pe
tukauskas, 17908 Ingleside 
Rd., Cleveiand, Oh. 44119.

VI. P.

♦ Vilniaus Universiteto 
folklorinis ansamblis „Rati
lio” koncertuos lietuviams
8-se JAV ir Kanados mies
tuose balandžio mėn. Ka
dangi šis ansamblis yra vie
nas geriausių šios srities 
vienetų Lietuvoje, dedamos 
pastangos jų koncertus or
ganizuoti ir nelietuviškoms 
a u d i t orijoms, ypatingai 
akademinėms visuomenėms. 
Iki šiol jau yra suorgani
zuoti "Ratilio” pasirodymai 
dviejuose iškiliaus i u o s e 
JAV universitetuose: Har
vardo (Bostone) balandžio 
11 d. ir Yale (New Havene) 
balandžio 13 d. Dar deda
mos pastangos jų koncer
tus suorganizuoti universi
tetuose Chicagoje, Kent 
(Ohio) ir New Yorke.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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APŽVALGA
(Atkelta iš 2 psl.) 

kie ignorantai turi sprąsti pre
zidento Saugumo Tarybos 
nario atsakomybės klausimą, 
sprąsti Prezidentūros ir Kon 
greso ginčą!!! Tiesa, jiems 
turėtų būti patiekti jau visai 
išlukštenti iš teisinės luobos 
asmeniškos atsakomybės 
klausimai, tačiau praktiškai 
tai vargiai įmanoma ir, svar
biausia, kam tai reikalinga?! 
Jei sėkmingų vyriausybės žy
gių užsienio politikoje teisin
gumas nesvarstomas, kodėl 
bausti uš nesėkmingus suma
nymus tik mažus politinio 
žaidimo kareivėlius?

To akivaizdoje iš jury 
turėtų būti reikalaujama ne 
visiška ignoracija, bet atvirkš
čiai - jiems turėtų būti su
ruoš ti Vid. Rytų istorijos, 
papročių ir politikos kursai. 
Jiems būtų labai naudinga pa 
siskaityti Izraelio žurnalisto 
ir žvalgybininko Samuel Se- 
gev knygą apie Izraelio įnašą 
į tą aferą - "The Iranian Tri- 
angle" (pereitais metais išleis 
ta Macmillan leidyklos New 
Yorke , 339 psl., $22.95).

Reagano administra
cijos kritikai ją kaltina, kad ji 
norėjusi ginklus iškeisti į Ira
no įtakoje esamų Beirute gru
pių pagrobtus įkaitus ir jos 
aiškinimas, kad Irane norėta 
surasti kaž kokius 'nuosai
kius* įtakingus žmones tėra 
tik negudriai sugalvotas pasi
teisinimas.

Iš tikro Iranas jau nuo 
1950 m. ieškojo glaudesnio 
ryšio su JAV per ... Izraelį. 
Šachui JAV parama buvo 
reikalinga atsispirti prieš vis 
didėjančią Egipto prezidento 
Nasserio, remiamo Sovietų 
Sąjungos, įtaką visame ma
hometonų pasaulyje. Tuo rei
kalu Irano imperatorius kal
bėjosi su visais iki šiol buvu
siais Izraelio ministeriais pir
mininkais, atvirai jiems pasi
sakydamas, kad jisai tikisi 
Amerikos žydų pagalbos. Iz
raeliui tai buvo labai palan
ki aplinkybė, kurią jie tuojau 
išnaudojo savo naudai. (Rei
kia taip pat atsiminti, kad tuo 
laiku naftos kaina sukosi vos 
apie vieną dolerį už statiną. 
Dėl to pelnas už parduodamą 
naftą nebuvo labai didelis.)

Šachas vedė dvilypę 
politiką. Iš vienos pusės tarp 
Izraelio ir Irano pareigūnų 
vyko labai glaudus bendravi
mas, tačiau oficialiai šachas 
buvo Izraelio priešų pusėje. 
Atėjus į valdžią Kbomeiniui, 
dalis buvusių pareigūnų liko 
savo vietose. Jų asmeniški 
kontaktai su Izraelio pareigū
nais buvo žinomi naujam rė
žimui, kuris pradėjo eiti... ša
cho keliu. Per Izraelį jis no
rėjo gauti ginklų ir jų dalių 
JAV gamybos ginklams, sku
biai reikalingų karui su Ira
ku. Savaime aišku, tai neliko 
paslaptim ir Reagano admi
nistracijai, kuriai rūpėjo suei-

Diplomatinė tarnyba sveikina..
(Atkelta iš 1 psl.) 

reikšta viltis, kad ir naujo
ji administracija laikysis 
tų pačių principų. Ta proga 
buvo paminėtas viceprezi
dento Bush’o raštas pasiųs
tas prieš rinkimus vienai 
lietuvių organizacijai, ku
riame jis pažada kelti Lie
tuvos reikalus pokalbiuose 
su sovietais.

Valstybės Departamento 
valdininkai labai aiškiai pa
brėžė, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės ir toliau ne
pripažins sovietų aneksijos 
ir, kad šis nusistatymas yra 
kertinis akmuo santykiuose 
su Baltijos valstybėmis. Jie 
toliau pažymėjo, kad lietu
vių tautos pastangos žings
nis po žingsnio plėsti bei 
stiprinti tautines bei žmo
gaus teises yra gerai su
prantamas ir tų tautų as
piracijos bus remiamos.

Ilgame susitikime buvo 
paliesti visi svarbiausi šio 
momento klausimai.

Prieš išsiskirdami, LDT 
nariai kreipėsi j Lietuvių 
tautą ir užsienyje gyvenan
čius lietuvių^, karštai svei
kindami visus, kurie kovo
ja ir dirba Lietuvos vals
tybės nepriklausomybei at
statyti. Jie konstatavo, kad 
tiktai pilnai suvereni vals
tybė kaip tą apibrėžia tarp
tautinė teisė, gali reguliuo
ti santykius su kaimynais. 
Lietuva yra vakarų Euro
pos dalis. Ji yra pasiryžus 
gyventi taikoje su visais, 
tačiau laukia, kad ir jos tei
sės būtų respektuojamos.

LDT sveikindama užsie
nio lietuvių didelį entuziaz
mą ryšium su paskutiniai
siais įvykiais ir norą jai pa
dėti, įspėja, kad kiek even
tuali pagalba tėvynei turi 
būti gerai apsvarstyta nu
statant jos realią naudą 
okupuotam kraštui. Reikia 
vengti viso to kas galėtų 
vienokiu ar kitokiu būdu 
sustiprinti okupanto pozici
jas. Maskva, nusileisdama 
kai kuriems tautos reikala
vimams bando išvengti es
minių klausimų. Jei lietuvių 
veikla krašte ir yra toleruo
jama, tai specialūs daliniai 
yra nuolat pasiruošę numal
šinti taikingų žmonių de
monstracijas.

žmogaus teisių padėtis 
Lietuvoje dar toli gražu nė
ra patenkinama. Padary
toms skraudoms atitaisyti 
neužtenka gražių pažadų, o 
reikia konkrečių aktų.

Lietuvos Diplomatinė Tar
nyba karštai sveikina Lie

tuvos Katalikų bažnyčią, 
kardinolą Sladkevičių ir vi
sus vyskupų konferencijos 
narius, dvasiškius bei vie
nuolius ir vienuoles. Ji 
džiaugiasi, kad vyskupas J. 
Steponavičius gali grįžti į 
senąją Lietuvos sostinę ir 
valdyti jos arkidieceziją.

Nors religinėje srityje 
yra įvykęs tam tikrų pasi
keitimų, LDT konstatuoja, 
kad Lietuvos bažnyčios pa
dėtis nėra patenkinama ir, 
kad sovietai tebelaužo pa
grindines jos teises.

Lietuvos Diplomatinė Tar
nyba yra pasiryžusi dirbti 
su visais veiksniais, organi
zacijomis bei pavieniais lie
tuviais Vasario 16 Akto 
dvasioje. Lietuvos nepri
klausomybei atstatyti mū
sų tauta kaupė geriausias 
jėgas, dėjo didžiausias au
kas ir ilgai kovojo. Tuo pa
čiu keliu ir šiandien turi vi
si eiti, kad galėtų garbingai 
pasiekti didijį tikslą: laisvą 
žmogų nepriklausomoje val
stybėje, kuri būtų pilnatei
sis tarptautinės tautų ben
druomenės narys ir kuri 
leistų lietuvių tautai laisvai 
dirbti bendrai gerovei.

Washington, D. C. 
1989 m. vasario mėn. 2 d.

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)

ELECTRICIANS — Metai recycling 
operation seeking Electrician with 
mechanical aptitude to maintain 
yard equipment with high voltage. 
a/c/d/c troubelshooting, repairs 
and servicing of motors, svvitch 
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. InŠpeeph, 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)

ti pačiai į kontaktą su iranie
čiais. Palyginti mažas ginklų 
kiekis galėjo vesti į svarbius 
sutarimus.

Kitame Nr. grįšime 
prie klausimo, kodėl tas su
manymas nuėjo niekais, bet 
atgal žiūrint - nebandyti pasi
naudoti šia proga būtų būvą 
neleistinas apsileidimas.

MASTU MECHANIC, 
MASTEI! PATTERN MAKER 

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

FOUNDRY SERVICE CO.
P.O.Box 748, 

Biscoe, N.C. 27209

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-$32,000 depend- 
ing on experience. Send resume and 
salary requirement to: RIVER- 
VIEW, P. O. Box 188, Lowell, MI 
49331. (5-9)

1989 M. KELIONES į LIETUVĄ

BALTIC 
TOURS

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

1 Helsinkyje.
KoHonė 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.
KoHonė Nr. 615 gegužės 15-27 $2,159 iš Bostono ir Niurjorko 

$2,342 iš Čikagos
LIETUVA IR AUSTRUA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys VHniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 625 gegužės 25-birželio 8 $2,299 iš Bostono ir Niujorko

$2,482 iš Čikagos

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

1 Maskvoje, 1 Zuriche.
KoHonė Nr. 608 birželio 8-27 $2,599 iš Bostono ir Niujorko 

$2,792 iš Čikagos
LIETUVA IR AUSTRUA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje. 
Kelionė 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.
KoHonė Nr. 822 birželio 22-liepos 8 $2,699 iš Bostono ir Niujorko

$2,982 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 į' Helsinkį.

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

UEFA
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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 SUOMUA — 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
LIETUVA, ESTUA IR SUOMUA —15 dienų: 9 d. Lietuvoje, 7 naktys Vilniuje, 3 Kaune,

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

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

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

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

$2,642 iš Čikagos

RUGSĖJIS

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

$1,682 iš Čikagos

GRUODIS
LIETUVA IR SUOMUA — Naujų Metų kelionė, 21 diena: 15 d. Lietuvoje. 
KoHonė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 18 $1,949 iš Bostono ir Niujorko
KoHonė Nr. 129: 16 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 2 Briuselyje.
Gruodžio 29-eauslo 19 $1,949 iš Bostono ir Niujorko

$2,132 iš Čikagos

I
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BALTIC TOURS * ORBI8 
PARODO VISĄ LIETUVOS IR LENKUOS GROŽĮ

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

KoHonė Nr. 616 birželio 16-liepos 1

KoHonė Nr. 714 liepos 14-29

Kelionė Nr. 811 rugpjūčio 25-rugsėjo 9

>, 1 Zuriche.
$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

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupeil

Baltic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus. 

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

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

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4

Newtown, MA 02164
Tel.: (617) 965-8080
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Su viltimi besidairant (6) Bronys Raila

Smetonos atgimimas
Greimas iš anksto ži

no, kad kalbėti apie Smetoną 
vis dar nelengva ir užsienyje, 
nors kalbėtum 'be aistrų ir re
torikos'. Mat tebeturim tautr 
ninkus-aijiergardistus (vis at
gal, vis užpakalin žiūrinčius), 
nieko neužmiršusius ir nieko 
neišmokusius. Tebėra gau
sūs ir krikščionys demokra
tai, krokodilo ašarom apver
kiantys jų ruošto Gruodžio 
perversmo 'neteisėtą' pasisa
vinimą (na, pridėsiu, dar ir 
už jaunuolių ateitininkų žiau
rų 'persekiojimą'). Dar likę ir 
liaudininkų bei socialdemo
kratų priekaištų su svares
niais argumentais, bet argi be
verta, jis klausia, po 50-60 
metų vis kartoti tuos pačius 
'mirties šokius'?

Smetona jam esąs 
toks, apie kurį nieko blogo 
nesigirdėjo: nei finansinių 
skandalų, nei paleistuvysčių. 
Buvo padorus žmogus, "ir tai 
jau daug", rašo Greimas. 
Kaip politikas, jis buvo cen
tristas iš dešiniojo sparno 
(dėl ko tautininkai turbūt vė
liau ėmė nekažin kaip gud
riai vadintis "vidurio srove"), 
nuosaikus, beviltiškai ištiki
mas Vakarų demokratijom, o 
ne hitlerinei Vokietijai ir fa
šistinei Italijai. Taigi, pasak 
Greimą, greičiau nebent išgel 
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a. a. SIMO KAŠELIONIO palikimo, kurį 
tvarko Korp! Neo-Lithuania.
Tema: Autoriams suteikiama neribojama teisė no

velės temą, turinį ir pobūdį patiems pasi
rinkti.
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Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai bū
tinai privalo būti paruošti rašomąja maši
nėle ir pasirašomi slapyvardžiu. Tas pats 
slapyvardis užrašomas ant pridedamo už
daro vokelio, kuriame įdėta autoriaus tikro
ji pavardė, adresas ir telefono i umeris. Vo
kelis nebus atidarytas nelaimėjus.

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant, jų nurodytu adresu.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premi- 
juotina paprasta balsų dauguma.

bėjęs Lietuvą nuo fašizmo (!)
Tačiau machiaveli- 

nius gabumus Smetona at
skleidęs, kai gruodžio per
versmininkai jį pakvietė va
dovauti valstybei. Nuo to 
laiko jis puikiai mokėjo su
tvarkyti (gal sutramdyti?) ir 
priešininkų, ir savosios sro
vės opozicininkus bei gau
sius pučistus, tegu ir ne visa
da su 'švariom rankom'...

Valstybės vyro ir tau
tos vado ypatybių gal ir netu
rėjęs, tautininkų jaunimo aky 
se atrodė buvęs prastas va
das. Gi "tautos vadu" buvo 
apskelbtas "tiesiog prieš savo 
valią". (Ir tai berods tiesa, 
nes kiek atsimenu, Smetona 
retai ir nenoriai per pokal
bius tokiu save pavadindavo. 
Trankiausiai apie "tautinę re 
voliuciją" ir Smetoną, kaip 
tautos vadą, man rodos, Lie
tuvos Aido vedamuosiuose 
bene pirmasis pradėjo rašyti 
temperamentingas liaudinin
kų kilmės beletristas, tada 
oficiozo vyr-redaktorius Ig
nas Šeinius.)

Greimo išvada: Sme
tona per trumpą laiką daug 
atliko tautos atgimimui ir 
valstybės pagrindam padėti. 
Jei jis "kaltas" už blogybes, 
tai lygiai "kaltas" ir už visa, 
kas gero buvo padaryta.

0 vis tiek - dar 
vienas 'skandaliukas’

Apie Greimo straips
nį jau girdėjau keletą atbalsių 
iš toliau, priekaištų ir protes
tų. O ir čia pat, pašnekėjus 
su vienu kitu tautininku ar 
tautininke, taip pat atrodė, 
lyg ir jie tame jo straipsnyje 
nieko kito nebūtų užtikę, 
kaip tik neleistiną 'skandalą': 
kam jis pakartojo kadaise 
Smetonos jaunų dienų biogra
fo Kazio Binkio pasakytą tie
są ar gandą, jog šisai, norėda
mas perdaug ramaus būdo 
Smetonai pridėti kiek šaunu
mo, paminėjęs, kad Smetona, 
prieš vesdamas bajoraitę, pir
miau jai "vaiką įtaisęs". Be 
abejo, su tikslu - paskubinti 
vedybas... Tik cenzūra anuo
met to nepraleido, ir paties to 
nuotykio atpasakojimą Grei
mas dabar pateikė gal per
daug liaudiškais žodžiais. 
Prancūzai apie tai daug šau
niau ir sklandžiau mokėtų 
pasakyti.

Čia palaikyčiau Grei
mą ir savo ruožtu liudyčiau, 
kad Binkio reveliacijos pri
minimas nėra išgalvotas. Po
etas gyveno Vilniuje Smeto
nos jaunystės metais, su žva
ke nešvietė, bet daug buvo 
girdėjęs ir man anksčiau ne
gu Greimui, vos knygelei išė 
jus, tą patį pasakojo su apgai 
lestavimu, kad cenzūra jam 
neleidusi palikti biografijoje 
poros sakinių, jo nuomone, 
apie tikrai teigiamą jaunuolio 
Smetonos būdo bruožą. Ko
dėl ne? Juk tasai erotinis pra- 
žydėjimas ir stipresnis gyvy
bingumo proveržis iš abiejų 
pusių pasibaigė visiškai geru 
rezultatu - pozityviom vedy
bom, trukusiom per keturis 
dešimtmečius be aferų ir be 
divorsų (kuo ne kiekvienas iš 
daugelio mūsų tautos vadų 
galėtų didžiuotis)...

• ••

Žinoma, čia daug ne
stebina toks jau tradicinis lie
tuviškas drovumas, vis slapu
kavimas, įsikerojusi alergija 
sąmojui, geram anekdotui, 
šauniom užkulisinėm aferom 
kokių ypač daug žinodavo 
mūsų gerasis bičiulis advoka
tas Jonas Našliūnas. Ai, ai, 
kiek!

Atsimenat, kaip nepa
tiko kilmingajam sluoksniui, 
kai anuomet ir literatūrologas 
Juozas Brazaitis (Ambrazevi 
čius) surizikavo truputį atvi
riau užsiminti apie prelato 
Maironio poezijos romantiš
kąsias 'seseris' ir kitas biru
tes! ...

Aš vos septynetą me-

Lietuvos respublikos prezidento Antano Smetonos bareljefas.

tų teišgyvenau Paryžiuje, o 
Greimas jau kokius penkis 
dešimtmečius praleido pran
cūziškoje atmosferoje. Ro
mantiškos istorijos ir įdo
mios reveliacijos ten tiek 
įprastos (ypač apie politikus 
ir menininkus), kad to kuk
laus Smetonos jaunystės ero
tinio epizodėlio priminimas 
jam greičiausiai išsprūdo nė 
nepagalvojus. Juk tiek esa
me prisiskaitę šimtąkart sul- 
tingesių studijų apie pompa- 
dūras, prancūzų karalius 
Liudvikus ir jų povainikus 
princus, apie anglą Henriką 
Aštuntąjį, imperatrisę Kotry
ną Didžiąją, jau nė nekalbant 
apie žymiausių rašytojų mo
nografijas ar kino žvaigždžių 
memuarus...

Tad švelniau atleis- 
kim ir Binkiui, ir Greimui, ir 
Antanui su panele Sofija, o 
taip pat ir man, šios bylos ne
prašytam advokatui.

Los Angeles skautės akademikės gavusios spalvas. Iš kairės: 
Andrytė Giedraitytė, Dalytė Navickaitė ir Nida Gedgaudaitė.

Geriau dar kartą, ir 
jau paskutinį kartą, paklaus- 
kim su Greimu: o kas toliau?

• Dr, D, Giedraitis, Mi
chigan City, Ind., atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū,

• Vytas Paulionis, Chi
cago, III., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 25 dol. Ačiū.

• Zenonas Obelenis, Rus- 
sell, Ohio, atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 20 dol. Ačiū.

• Br. Galinis, Norwell, 
Mass., atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, papildė 
savo Vilties įnašą, atsiųs
damas 25 dol. Ačiū.

• J. Kęsgailienė, Montreal, 
Que., atnaujindama Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
20 dol. Ačiū.
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AR Aš NORĖČIAU 
PAMATYTI LIETUVĄ?

Taip taip, taip! Aš dar 
nesutikau nė vieno mano 
amžiaus lietuviuko, kuris 
nenorėtų važiuoti į Lietuvą. 
Vieni jau buvę, kiti pasi
ruošę važiuoti, o dar kiti 
tik svajoja.

Lietuva — tai mano že
mė, kurią myliu visa savo 
širdimi. Mano pusseserė 
Lietuvoje Dalytė pakviętę 
mane dalyvauti jos vestu
vėse vasario mėnesį. Aš jos 
ir kitų giminių nesu ma
čiusi, ir noras juos pama
tyti ir dalyvauti vestuvinė
je šventėje pakilo net iki 
dangaus.

Aš nesu daug girdėjusi 
apie Lietuvos gamtos grožį, 
senovės paminklus, kaip pi
lis, piliakalnius ir žmones. 
Taip pat norėčiau aplanky
ti miestus: Vilnių, Gedimi
no kalną, Katedrą, šv. Onos 
bažnyčią, Aušros Vartus, 
universitetą, Rasų kapines. 
Būtų įdomu pabūti Klaipė
doje ir Kaune. Gal leistų 
nuvažiuoti į Palangą ir pa
sirinkti gintaro, išmesto iš 
Jūratės sudaužytų rūmų. 
Taip pat norėčiau pamaty
ti Nemuną ir jo gražius 
krantus. Atrodo, jo krantų 
medžiai lyg mojuoja man 
— atvažiuok!

Esu išmokusi lituanisti
nėje mokykloje apie Lietu
vos valdovus, kunigaikščius, 
tai norėčiau aplankyti jų 
gyvenamas vietas, kaip Tra
kų pilį.

Labiausia, tai norėčiau 
susitikti žmones, kurie yra 
mano giminės ir aš esu iš 
jų. Jų ten yra daug ir la
bai būtų smagu su jais pa
būti ir pasiklausyti jų gy
vos kalbos. Mano širdis 
traukia, lyg tempia mane į 
tą mylimą kraštą. Bet tuo 
tarpu tai yra tik svajonė.

Vanesa Kašelionytė
Šv. Kazimiero liet, 
mokykla, Rašymo 

klasė, Los Angeles

KAIP YRA SU 
MOKYTOJŲ GARBEI 

PARAŠYTA KANTATA?

Lituanistinių mokyklų 
mokytojai šių metų sausio 
mėn. 29 dieną buvo Chica
goje iškiliai pagerbti. Pa
gerbimą surengė Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjun
gos valdyba (pirm. dr. Leo
nas Kriaučeliūnas). Apie šį 
pagerbimą bus, manau, pla
čiau parašyta.

šis pagerbimas man pri
minė kitą mokytojų pager
bimą, kuris įvyko Detroite 
1967 m. rugsėjo 17 d. Jį ta
da surengė Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos De
troito skyrius (pirm. Anta
nas Musteikis). Iškilmingas 
pamaldas laikė ir pamoks
lą pasakė vysk. Vincentas 
Brizgys. Akademiją atidarė 
A. Musteikis, o ją pravedė 

Stasys šimoliūnas. Kaip bu
vusiam tada ALT S-gos pir
mininkui man teko visus pa
sveikinti ir kartu pasi
džiaugti, kad pagaliau ir 
mokytojai yra įvertinami ir 
pagerbiami (tiesa, tada iš 
Chicagos kartu su manim 
buvo nuvykęs ir kitas S-gos 
valdybos narys — ižd. Ka
zimieras Pocius). Po to 
sveikino Pasaulio Lietuvių 
Bendru omenės valdybos 
pirm. Juozas Bačiūnas, JAV 
Lietuvių Bendruomenės val
dybos pirm. Jonas Jasaitis, 
JAV LB švietimo tarybos 
pirm. Jeronimas Ignatonis. 
Paskaitas skaitė PLB val
dybos vicepirm. Stasys 
Barzdukas ir Sibiro tremti
nė Stefanija Rūkienė.

šitoje akademijoje A. 
Musteikio buvo paskelbta, 
kad mokytojų garbei yra 
sukurta kantata. Jai eiliotą 
libretą (tekstą) parašė Ber
nardas Brazdžionis, o mu
ziką —• Bronius Budriūnas. 
šios kantatos mecenatės bu
vo dr. Birutė Girniuvienė ir 
dr. Bronė Gruzdienė.

šią kantatą su atitinka
mu aktu turėjau garbės 
perduoti PLB valdybos pir
mininkui J. Bačiūnui, kartu 
prašydamas, kad ji neliktų 
kokia archyvine medžiaga, 
bet būtų gyva kiekvieno 
choro repertuaro dalimi. J. 
Bačiūnas pažadėjo PLB var
du kantatą atspausdinti ir 
ją išsiuntinėti visiems cho
rams.

Štai čia ir yra šio rašinio 
pagrindinė priežastis: kas 
galėtų pasakyti,koks yra 
tos kantatos likimas? Ar ji 
buvo atspausdinta, ar ji bu
vo chorams išsiuntinėta, ar 
ji buvo kur giedama? ..

Per akademiją kantatos 
tekstas labai gražiai buvo 
perskaitytas Stasės Kaune- 
lienės. B. Brazdžionio poe
tinis kūrinys paliko visiems 
gilų įspūdį.

Šį Detroite įvykusį pa
gerbimą Alfonsas Nakas 
tada įvertino, kad tai buvo 
padaryta "visų lietuvių mo
kytojų šlovei”. Gražiai pa
sakyta.

Teodoras Blinstrubas

Gerbiamas Redaktoriau:

Mažosios Lietuvos Rezis- 
tencinio Sąjūdžio taryba 
reiškia Jums padėką už lei
dimą prabilti Jūsų iškilaus 
laikraščio vedamuoju mūsų 
rūpesčių mintimis. Mažlie-. 
tuvius stebina, kad šių die
nų tautiniai sąmoninga ir 
savigarbi lietuvių visuome
nė yra mūsų politinių veik
snių nustumta į šalį nuo 
Mažosios Lietuvos laisvini
mo imperatyvų, tuomi pa
liekant tą kraštą atvirą ag
resyvių kaimynų imperialis
tiniams planams.

Esame liudininkai skau
daus mažlietuvių, kaip ank
stesniais šimtmečiais prūsų 
ir jotvingių, tautinio geno-

Alkoholizmas yra papli
tęs visame pasaulyje. Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
yra apie 18 milijonų žmo
nių, vadinamų ”problem 
drinkers”, 25% jų yra jau
nimas. Viena iš keturių šei
mų turi alkoholizmo proble
mą. Jis ardo šeimas. Jeigu 
žmona yra alkoholikė, tai iš 
10-ties šeimų 9 vyrai palie
ka ją, gi, jeigu vyrąs yra al
koholikas — tai iš dešim
ties šeimų tik viena žmona 
palieka vyrą. Alkoholizmas 
mūsų valstybei kainuoja 
apie 120 milijonų dolerių 
metuose.

Alkoholis ne visus žmo
nes vienodai veikia. Vieni, 
kad ir daug geria, nepasi
daro alkoholikais, o kiti, ir 
mažiau gerdami, jais tam
pa. Todėl ir kyla klausimas, 
kodėl vieni pasidaro alkoho
likai, o kiti ne?

Praeityje buvo manoma, 
kad alkoholikais tampa tie 
žmones, kurie turi taip va
dinamą alkoholiko asmeny
bę, kaip, pavyzdžiui, turin
tieji asmeninių trūkumų, 
n e p a j ėgiantieji toleruoti 
gyvenimo sunkumų ir ne- 
pakeliantieji kritikos. Deja, 
tokia nuomonė nėra parem
ta faktais. Charakterio sa
vybės nepadaro žmogaus 
alko holiku. Alkoholizmas 
yra liga, pasireiškianti ke
penų nepajėgumu oksiduo
ti alkoholį normalia oksida
cijos eiga. Normaliai krau
ju je esantis alkoholis kepe
nyse esančių oksidaciniu 
enzymų būna suskaldomas 
į anglies dvideginį ir van
denį. Dalis alkoholio iš kū
no būna pašalinama per 
plaučius, inkstus ir prakai
to liaukas. Alkoholio kepe
nyse, dėl oksidacinių enzy
mų trūkumo arba defekto, 
alkoholį skaldant susidaro 
pašaliniai cheminiai jungi
niai kaip, pavyzdžiui, padi
dintas kiekis acetaldehido, 
butanediolas bei propane- 
diolas. Paskutinieji du jun
giniai, butanediolas ir pro- 
panediolas, yra randami tik 
alkoholikų kraujuje, bet jų 
funkcija nėra žinoma. Acet
aldehido perteklius paten
ka į kraują ir nuneštas į 
smemenis smegenų celėse 
susijungia su ten esančiu 
dopaminu. šio susijungimo 
išdavoje susidaro nauja 
cheminė medžiaga TIQ (te- 
trahydroisoąuinoline), ku
ri savo veikimu primena 
heroiną bei morfiną. TIQ 

cido. Jie visuomet buvo lie
tuvių tautos dalis ir jos gy
venimo kūrėjai. Mažosios 
Lietuvos istorija, jos kalbi
niai ir kultūriniai pasieki
mai ir bendro gyvenimo er
dvė negali būti išskirti iš 
naujai prisikelsiančios Ne
priklausomos Lietuvos vals
tybės.

Algis A. Regis
MLR Sąjūdžio sekr. 

įtakoje žmogaus nuotai
ka pagerėja, atrodo rū
pesčiai sumažėja, ir atsi
randa noras gerti daugiau 
alkoholio. TIQ junginys ran
damas šlapime, bet tik pas 
alkoholikus. Kadangi TIQ 
organizmą veikia panašiai 
kaip heroinas bei morfijus, 
tai kūnas prie jo įpranta ir 
atsiranda noras vis daugiau 
ir daugiau gerti alkoholio, 
žiurkės gaunančios TIQ vi
sada mieliau pasirenka ger
ti alkoholį negu vandenį.

šis alkoholio skaldymo 
kepenų defektas yra pavel
dimas. Savo laiku buvo gal
vojama, kad ne paveldėji
mas, bet tėvų pavyzdys bei 
šeimos psichologinės ir so
cialinės problemos prisideda 
prie alkoholizmo išsivysty- 
rtio, bet statistiniai stebėji
mai rodo, kad alkoholizmo 
liga yra paveldima. Donald 
Goodwin, Danijoj, psichiat
ras ir alkoholizmo tyrinėto
jas, darė statistiką vyrų, 
kurie mažų vaikų amžiuje 
buvo adoptuoti šeimų, ma
žai vartojančių alkoholį. Al
koholikų išsivystė tris kar
tus daugiau iš tų vaikų, ku
rių natūralūs tėvai buvo 
alkoholikai, be to, jų alko
holizmas išsivystė anksty- 
vesniame amžiuje negu tė
vų.

1985 metais, Anglijoje, 
pravesta studija parodė, 
kad 75% gydytų alkoholi
kų vartojo amfetaminus, 
narkotikus ir kitus panašiai 
veikiančius vaistus. Pomė
gis tokios rūšies vaistams 
bei chemikalams anglų kal
boje vadinamas chemical 
dependency. Kai kuriems 
vaistams alkoholikai turi 
kryžminę toleranciją, pa
vyzdžiui, alkoholikui visada 
reikia imti daugiau vaistų 
kaip Valiumo, Libriumo ar
ba kokąino, kad gautų nori
mą efektą, arba, duodant 
anesteziją, tokiam pacientui 
reikia duoti beveik dvigubai 
daugiau vaistų, kad jis už
migtų.

Niekas nepasidaro alko
holiku negerdamas alkoho
lio. Alkoholikas išgėręs pir
mą gėrimą jokio efekto ne
jaučia. Jo tolerancija alko
holiui visada būna didesnė 
negu kitų, nęalkoholikų. Jis 
dažnai net giriasi, kad jis 
gali išgerti daugiau negu jo 
draugai ir nepasigerti. To
dėl jis pradeda gerti dau
giau ir daugiau, kad pajus
tų alkoholio efektą. Alkoho
lizmo ligai išsivystyti už
trunka apie 5-7 metai. Per 
tą laiką geriantysis pereina 
ištisą eilę gėrimo etapų, ku
rių eiga yra tokia:

1. Padidėja alkoholio var- 
jimas.

2. Geriantis asmuo vis 
daugiau pradeda dalyvauti 
subuvimuose, kuriuose var
tojamas alkoholis.

3. Pradeda gerti pasislė
pęs.

4. Gavęs alkoholio jį ge

ria dideliais gurkšniais.
5. Organizmo atsparumas 

alkoholiui padidėja, todėl 
geriantysis vartoja jo dau
giau, kad gautų tokį pat 
efektą.

6. Gėrimo metu atsiranda 
užsimiršimo perijodai — 
black outs.

7. Prasideda fiziologiniai 
ir psichologiniai pakitimai, 
atsiranda fizinis noras ger
ti alkoholį lygiai kaip iš
troškęs žmogus nori atsi
gerti kokių skysčių. Po ke
lių stikliukų jis pasidaro 
irzlus, piktas ir nesukalba
mas. Vis kaltina kitus, bet 
ne save dėl savo elgesio. Da
rosi piktas savo šeimos na
riams. Pradeda kaltinti 
žmoną, nepagįstai įtarinė
ja. Atsiranda seksualinė 
impotencija. Pasiekęs šį 
laipsnį geriantis asmuo pra
randa alkoholio normos są
voką ir toliau egzistuoti 
kaip "sočiai drinker” nebe
gali. Norėdamas išvengti 
liūdno galo turi visam lai
kui atsisakyti alkoholio. O 
jeigu gerti nenustoja, jis 
pereina į paskutinę, chro
niško alkoholizmo fazę, ku
ri ilgai nesitęsia. Jos eiga 
būna tokia:

1. Prasideda gėrimas įš 
ryto.

2. Geriama kelias dienas 
iš eilės.

3. Pradeda darytis įžūlūs, 
triukšmingas, mušeika.

4. Pradeda keisti darbo ir 
gyvenimo būdą ir prisiek
dinėja, kad jis pradės gyve
nimą iš naujo.

5. Pradeda slėpti degti
nės bonkas.

6. Atsiranda didybės (pa
ranojos) idėjos.

7. Atsparumas alkoholiui 
sumažėja.

8. Atsiranda kepenų, šir
dies, kraujo indų ir nervi
nės sistemos sutrikimai. 
Ankstyva mirtis nutraukia 
tolimesnį alkoholiko gyve
nimą.'

Alkoholiko gyvenimas bū
na 10-15 metų trumpesnis. 
Alkoholiko gydymas nėra 
sėkiningas. Pagyja tik apie 
5%, ir tik tie, kurie supran
ta, kad jie yra alkoholikai, 
pajėgia nustoti gerti ir dau
giau visiškai nebevartoja 
alkoholinių gėrimų.

RN’S
FULL TIME DAYS

7-3
WORK EVERY OTHER WEEKEND. 
REHAB EXPERIENCE A PLŪS EX- 
CELLENT SALARY, AND 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 Employer

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

(3-10)
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Lietuva, Lietuva... Bostone
St. Santvaras

i

Pakiliom nuotaikom, 
gausesniu pulku, giedresnėm 
viltim šiemet Bostone minė
jom Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 71-rių metų 
sukaktį. Apie tai kalbėjom ir 
nepriklausomybės atgavimo 
viltimis gyvenom net tris die
nas. Buvo pasirašyta Mass. 
gubernatoriaus M. Dukakio 
Vasario 16 d. deklaracija, 
Lietuvos tripsalvės vėliavos 
pakilo prie Valstybės rūmų ir 
Bostono rotušės (čia būrys 
lietuvių inžinierių surengė 
tautinių vėliavų paradą), šv. 
Petro liet, parapijos bažnyčio
je šv. mišias atnašavo klebo
nas kun. A. Kontautas (jis tą 
dieną ir pamokslą pasakė) ir 
buv. klebonas kun. A. Baltru- 
šiūnas, Lietuvos Vyčiai su
rengė Vasario 16 dienos arba
tėlę salėje po bažnyčia. Vie
nu žodžiu, vienas renginys 
vijo kitą renginį.

Atskiri Lietuvos nepri 
klausomybės atstatymo minė
jimai, su minėtom vėliavų pa 
kėlimo apeigom, vasario 16 
d. buvo surengti Mass. guber- 
natūroje ir Rotušės aikštėje. 
Gubematūroje mus pasveiki
no susirgusio seimelio nario 
W. Godžio atstovė V. Sau- 
nier, patriotines kalbas anglų 
kalba pasakė dr. A. Budrec- 
kis ir E. Krukovskis. Bosto
no meras R. Flynn pats išėjo 
į rotušės aikštę tarti žodžio ir 
savo pareiškimo paskaityti. 
Be jo, čia lietuvių tautai lais
vo ir nepriklausomo gyveni
mo linkėjo Bostono miesto 
tarybos pirm. Ch. A. Ianella, 
Tarybos nariai Maura A. 
Hannigan Casey ir James M. 
Kelly, latvių atstovas Arvid 
Matčs, lietuvių kandidatas į 
miesto tarybą J. Casper ir kt. 
Pagrindines kalbas čia, prie 
jau pakeltos vėliavos, pasakė 
E. Krukovskis ir LB Bostono 
apygardos pirm. inž. Ignas 
Budrys. Programom guber- 
natūroje ir aikštėje šauniai va 
dovavo Jonas Stundžia, vy
ras irgi iš jaunimo gretų. Tra
diciškai ir šiemetinį Vasario 
16 d. minėjimą rengė ALT- 

Lietuvos kūrėjui savanoriui Stasiui Griežei-Jurgelevičiui 
prisegama gėlė.

tos Bostono sk. valdyba, ku
rios pirmininkas šiuo metu 
yra jaunas ir kūrybingas vei
kėjas Gintaras Čepas.

Jaunesnioji karta atė
jo mūsų renginiam vadovau
ti, tai ir Vasario 16 d. minėji
mo programą savo namuose 
(Liet, piliečių d-jos III a. salė 
je) vasario 12 d. atliko jauni
mas. Po himnų, po klebono 
kun. A. Kontauto prasmingos 
invokacijos, po minėtų mies
to valdžios žmonių (Bostono 
tarybos pirm. Ch. A. Ianella 
čia paskaitė miesto tarybos 
priimtą deklaraciją) ir minėto 

Gintaras Čepas pradeda Va- 
sario!6-tos minėjimą Bostone.

Kalba Eugenijus
Krukovskis.

latvių atstovo sveikinimų, po 
žuvusių už Lietuvos laisvę ir 
dar Bostone tebegyvenančių 
savanorių-kūrėjų (Griežės 
Jurgelevičiaus, Liukonio, 
Santvara, Skabeikio) pagerbi-

Dalia Ščiukaitė skaito 
rezoliuciją.

Kalba Arūnas Degutis.

.S..... ..
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mo, Dalia Ščiukaitė perskaitė 
rezoliuciją, kurią susirinki
mas plojimais priėmė. Po to 
į sceną kalbėti buvo pakvies
ti du jauni vyrai iš Lietuvos - 
Lietuvos laisvės lygos atsto
vas Eugenijus Krukovskis ir 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū 
džio leidinių redaktorius Aru 
nas Degutis. Abu svečius ne 
bu vėlius Bostono lietuviai pa 
sitiko karštais plojimais ir at
sistojimu, abu jie pasakė aktu
alias ir rūpestingai parengtas 
kalbas. Programai grakščiai 
vadovavo Daiva Izbickaitė.

Meninę minėjimo 
programą atliko taip pat jau
nimas - Bostono Lituanistinė 
mokykla (jos programą pa
ruošė direktorė Matulionytė- 
De Sa Pereira su mokytojų 
talka), Bostono Tautinių šo
kių sambūris (vedėjas G. 
Ivaška) ir Gitos Kupčinskie
nės vadovaujamas Liaudies 
ansamblis Sodauto. Kaip re
git, ir čia daug spalvų ir daug 
jaunatvės. Visa tai žiūrovų 
tarpe kėlė giedras nuotaikas, 
kurstė viltis.

Sakoma, kad pagauti 
progą ir ją išnaudoti yra dory- 
bė. Tokią progą šį kartą pa
gavo ir gražiai ją išnaudojo 
ALTS-gos Bostono sk. valdy-

Vasario 16 minėjime Bostone, Lietuvos kariuomenės kūrėjui 
savanoriui Stasiui Santvarui prisegama gėlė.

ba, kurios šio meto pirminin
kas yra Juozas Rentelis. Va
sario 18 d. 7 v.v., toje pačio
je salėje, Bostono tautininkai 
surengė kultūrinių subatvaka- 
rių pobūdžio vakaronę (bal
tom staltiesėm ir tulpės žiedu 
papuošti stalai, ne popieri
niai, o dailūs kavos puodeliai 
moterų rūpestingai ir skonin
gai paruošti užkandžiai, kava 
ir arbata ...) - pokalbį su jau
nais ok. Lietuvos veikėjais 
Arūnu Degučiu ir Eugenijum 
Krukovskiu. Vakaronės pro 
gramai trumpai, bet apdairiai 
vadovavo pats pirm. J. Rente 
lis. Renginio išlaidas iš savo 
iždo padengė ALTS-gos Bos 
tono sk. valdyba, o kas buvo 
surinkta prie įėjimo, po lygią 
dalį įteikta vakaronės prele
gentam. Klausytojų susirin
ko tikrai gausus būrys, dau
giausia vis tie patys mūsų vi
suomeninio ir kultūrinio gy
venimo sirgaliai.

Eugenijus Krukovs- 
kis, kurio motina yra lietuvė, 
o tėvas Austrijos lenkas, yra 
Lietuvos laisvės lygos vyras, 
kurį laiką dirbęs pogrindy, o 
pastaruoju metus su Lyga 
pasirodęs viešumoje. Savo 
veikla valdžiai jis taip įsipy
ko, kad jam buvo pasiūlyta 

kelionė - į Rytus ar į Vaka
rus. Suprantama, Eugenijus 
pasirinko Vakarus - JAV. 
Kaip regim, jis yra šio meto 
tremtinys, ne savo noru pali
kęs Lietuvą. Bostone E. Kru 
kovskis rengiasi gilinti politi
nius ir socialinius moksus, ra
gina Amerikos lietuvių jauni
mą tas mokslų disciplinas stu
dijuoti, nes nepriklausomai 
Lietuvai tų profesijų žmonės 
būsią labai reikalingi. Tai 
šviesi ir išmintinga asmeny
bė. Jis vaizdžiai papasakojo 
apie LLL, kelioliką metų dir
busią pogrindy, paskaitė Ly
gos užmojų ir veiklos dekla
raciją. Kaip jau žinom, LLL 
yra radikalesnė už Sąjūdį, tu
ri sovietų gulaguose kentėju
sių veikėjų. Bet tuo tarpu Lie 
tuvos Persitvarkymo Sąjūdis 
yra populiaresnis ir galinges
nis. Gal ir gerai, kad greta 
Sąjūdžio yra lyg ir opozicija 
- Lietuvos Laisvės Lyga.

Arūnas Degutis, kaip 
pats išpažino, yra "sovietinis 
ekonomistas", baigęs Vil
niaus universitetą, dirbąs Lie
tuvos Persitvarkymo Sąjūdy
je kaip jo leidinių redaktorius 
Jis dar nėra ištremtas, rengia
si grįžti į Vilnių, bet ar nebus 
ir jam pasiūlyti Rytai ar Va
karai, kas dabar galėtų į tą 
klausimą atsakyti? ... Aišku, 
A.Degutis Bostono lietuviam 
išsamiai papasakojo apie Lie 
tuvos Persitvarkymo Sąjūdį, 
jo siekimus ir idealus, apie 
liepsnojantį lietuvių tautos 
atgimimą (atgimimas - netin 
karnas žodis, tauta nebuvo ap 
mirusi, ji buvo tik žiauraus 
okupanto prislėgta). Arūnas 
Degutis, kaip ir Eugenijus 
Krukovskis, yra jauna ir stip
ri intelktualinė jėga. Tegu jų 
lemtį lydi Dangaus palaima!

Klausytojai prelegen
tam pažėrė stambų kiekį klau
simų. Dauguma klausimų bu
vo įžvalgūs, dalykiški, nuo 

(Nukelta į 8 psl.)
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Bostono lituanistinės mokyklos mokiniai Vasario 16 minėjime.

BOSTON
(Atkelta iš 7 psl.)

pokalbio temų nenukrypę, 
vienas kitas jų buvo "pelė
siais ir kerpėm apaugęs". Į 
visus klausimus E. Krukovs- 
kis ir A. Degutis, vienas kitą 
paryškindami, išsamiai atsa
kė.

ALTS-gos Bostono 
sk. valdyba ir jos pirm. J. 
Rentelis gerai padarė, tą įdo
mų, aktualų ir prasmingą ren
ginį taip rūpestingai surengę. 
Vienu žodžiu, Vasario 12,16 
ir 18 dienose Bostone, kaip 
Vilniaus Vingio parke ar Ge
dimino aikštėje, stipriai su
skambėjo - Lietuva, Lietuva, 
Lietuva!...

SU JAUNIMU 
VASARIO 16

Sunku pasakyti, kam gir 
mė idėja rengti jaunimo 
Vasario 16 minėjimus tą 
pačią dieną su pagrindiniu 
minėjimu. Mintis aiški: jau
nimui reikia kitokio pobūr 
džio minėjimo negu suau
gusiems. Jiems būtų nuo
bodoka ramiai sėdėti ir 
klausyti ilgų paskaitų. 
Jiems reikia laisvės, judėti, 
patiems dalyvauti. Iš kitos 

Vasario 16 minėjimas Statė House Bostone.

pusės, kada jaunimas atžy
giuoja su savo vėliavėlėm, 
plakatais į pagrindinę salę
— momentas jaudinantis ir 
įsimintinas: kartos susijun
gia vienam bendram tiks
lui!

Taigi kas darėsi vasario 
12 dieną South Bostono Pi
liečių klubo pirmojo aukšto 
salėje? Buvo daug lakstymo 
ir triukšmo, o mažiausiems 
daug džiaugsmo ir krykšta
vimo. žodžiu, kaip visada, 
kada esi vaikų tarpe.

šių metų minėjimo idėja
— atkurti demonstraciją 
Vingio parke. Buvo "siuva
mos” trispalvės, ruošiami 
plakatai. Mažiausieji patys 
klijavo savo vėliavėles. Su
žaista keletas žaidimų, I, II, 
III skyriaus mokiniai pašo
ko tautinius šokius (šokių 
mokytoja — Rūta Mickū- 
nienė). Tvarką salėje palai
kė žaliais raikščiais ir Są
jūdžio ženklu pasipuošę 
tvarkdariai. Pasigedome tik 
didesnio skautų įsijungimo 
į programą. Gal tik brolis 
Algis Adomkaitis neapleido 
savo "vilkų”.

Atėjo lemiamas momen
tas. Rikiuojamės ir žings
niuosime į III' aukšto salę. 
Kas pasakys, kiek energi
jos į minėjimo surengimą 
įdėjo Daiva De Sa Pereira, 

Aldona Lingertaitienė ar 
Jūratė Aukštikalnienė ? Ma
tai jų pavargusius veidus ir 
džiaugiesi, kad yra bendruo
menėj dar tokių veiklių 
žmonių.

Jau čia pat ir salė. Mūsų 
mažiau, daug mažiau, negu 
tą dieną Vingio parke. Bet 
jausmas tas pats:

IŠVALYKITE UPES IR
SĄŽINĘ

GRĄŽINKITE TAUTINĘ 
LIETUVOS VĖLIAVĄ

PUSIAU TIESA — MELAS 
GRĄŽINKITE KATEDRĄ 

TIKINTIESIEMS!
Reikia, oi kaip reikia 

ruošti tokius minėjimus. 
Dėl mūsų vaikų, dėl ateities. 
Tikiesi, žmogus, gal po 10 
ar 15 metų, kai tavo duk
rai ar sūnui ateis didžioji 
pasirinkimo valanda: likti 
su savo tauta ar eiti leng
vesniu nutautėjimo keliu, 
gal tada iš rūko užmaršties 
atplauks ši diena ir atvin
giuos taip brangūs kiekvie
nam lietuviui žodžiai:

Lietuva, tėvyne mūsų ...
Zita Krukonienė

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

BOLT MAKER OPERATORS 
Major national. fastęner 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)

Lietuviai buriuos perAtlantą
Susidarius aplinkybėms, 

Lietuva ryžtasi pradėti gy
venti iš naujo. 1988 metai 
liks atmintini. Siekiama 
dvasinio atsinaujinimo ir 
taip pat permainų politiko
je, moksle, menuose, sporte.

Norima plačiau atverti 
duris į vakarus ir pasisa
vinti iš ten kas vertinga ir 
pažangu. Stengiamasi, kad 
Lietuvos vardas pasaulyje 
būtų vėl šiek tiek žinomas, 
nes anksčiau viskas buvo 
daroma prisidengus sveti
momis plunksnomis. Tas 
ypač lietė sportą, todėl da
bar siekiama turėti savo 
olimpinį komitetą, parodyti 
trispalvę pasaulinėse spor
to varžybose, taip pat turė
ti galimybę palaikyti ryšius 
su lietuvių sportininkais iš
eivijoje.

Nori ir Lietuvos buriuo
tojai išeiti į plačiuosius 
vandenis. Lietuvių jachtos 
raižė tik Baltijos jūrą. Tie
sa prieškariniai buriuotojai 
Mažonas ir Buntinas su 
jachta GULBĖ per šiaurės 
jūrą pasiekė Londoną.

Šiaip vakarų pasaulyje 
pavieni buriuotojai yra iŠ- 
plaukioje su įvairių kraštų 
jachtomis Atlante, Ramia
jame vandenyne, bei dauge
lyje pasaulio jūrų.

Lietuvoje gi išėjimas į 
jūrą buvo varžomas oku
panto, kuris buvo užgožęs 
visas gyvenimo sritis. Jau 
kelis metus buvo keliamas 
klausimas, dėl buriuotojų 
išėjimo į Atlantą. Tą užmo
jį rėmė buvęs buriuotojas, 
dabartinis partijos pirmas 
sekretorius A. Astrauskas. 
Padvelkus gaivesniems po
litiniams vėjams, svajonė 
taps tikrove.

Šių metų gegužės mėn. 
pradžioje dvi ar trys jach
tos su trispalvėmis pakels 
Klaipėdoje bures kelionei į 
New Yorką, kur tikisi atsi
rasti birželio mėn. pradžio
je, ar viduryje. Buriuojant 
tolimus atstumus, negalima 
tiksliai numatyti nei išplau
kimo, nei atplaukimo datos, 
nes nežinia kas kelionėje 
pasitaikys. Galimos audros, 
priešingi vėjai, rūkas, su
sidūrimas su banginiu, ar 
kitu laivu, ypač turint dė
mesyje, kad išplaukiama 
pavasaryje.

Reikia paminėti, kad po 
karo viską reikėjo pradėti 
iš nieko, nes nbeuvo nei pa
tyrusių buriuotojų, nei 
jachtų ir net mažų burinių 
valčių. Pirmosios ir antro

sios kartos buriuotojų dau
guma pasitraukė į vaka
rus, kai kurie buvo ištremti 
į Sibirą ir keli likusieji gal 
nebuvo priimtini politiniai.

Bet pamažu, po nemažų 
pastangų įsigyta jachtų, su
siorganizavo žymesni Klai
pėdos, Kauno, Vilniaus, Ni
dos jachtklubai, išaugo tre
čioji ir jau ketvirtoji bu
riuotojų karta. Buvo pasiek
ta Baltijos jūroje ir Sovie
tų Sąjungos pirmenybėse 
dile laimėjimų. Įgyta nema
žai patyrimo ir dabar Lie
tuvoje yra eilė pajėgių, sa
kyčiau tarptautinio masto, 
buriuotojų, tad kelionė per 
Atlantą nebus kažkoks sun
kiai įvykdomas žygis.

Prisimintina, kad kasmet 
per Atlantą plaukia šimtai 
jachtų, kartais net su vie
no žmogaus įgula. Net ir 
pavienės moterys perbu- 
riuoja. Teko matyti Ramia
jame vandenyne jachtų, 
panašių į "geldas” ir reikė
jo stebėtis kaip su jomis iš
drįso perplaukti tūkstan
čius jūrmylių.

žinoma, yra galimų pa
vojų, ar tai gamtos paruoš
tų, ar dėl netikėtų gedimų 
jachtoje, bei navigacinių 
klaidų. Kiekvienam buriuo
tojui tenka su nenumaty
tais atvejais susidurti. Nak- 
ti net žinomos vietovės ki
taip atrodo negu dieną.

Reikia tikėtis, kad pirmą 
kartą perplaukę per Atlan
tą lietuviai buriuotojai bus 
tinkamai sutikti ir priimti.

Tad palinkėkime jiems 
gero vėjo!

B. Stundžia

BLOVVMOLD 
MECHANIC/TECHNICIAN 

Experienced extrusion 
blowmold personnel re* 
quired. Minimum 3 vrs. 
experience. Bekum ond/or 
Fischęr a plūs. Openings on 
all shifts. Solory commen
surate with experience and 
shift assignment. Reason- 
able benefits and immedi
ate openings, fully paid re- 
location costs. Contact Ted 
Moore or Andy tlder at:

(518) 672-4029
or send resume & salary to:

CHARTFR SUPPLY
P.O. Bot c. PMront, NY 12565

LPN’S
FOR NIGHT SHIFT

11-7
EXCELLENT SALARY, SHIFT DIF- 
FERENTIAL. PLEASANT WORKING 
COND1TIONS.

CALL OR SEND RESUME TO:
LORRAINE CALLAHAN

201-736-2000
GROTTA REHAB 

CENTER 
20 Summit St.

West Orange, N. J. 07052
Eaual Opportunity Employe

(8-11)

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, vveekly set- 
tlements and late model equipmenb

Call DAVĖ WHITE
1-800-228-9279



1989 m. kovo 2 d. DIRVA Nr. 9 — 9

BRONIAUS DŪDOS 80-tasis 
GIMTADIENIS s,kil!'ė
Gražus būrys losange - 

liečiu, Tautinių Namų pirmi
ninko Jono Petronio sukvies
ti, vasario 5 d. susirinko Tau
tiniuose Namuose, pagerbti 
vieną iš pagarbos daugiausiai 
nusipelniusių losangeliečių 
tautinės minties veikėjų - 
Bronių Dūdą, bei gražiai at
švęsti jo reikšmingą 80-ties 
metų amžiaus jubiliejų.

Bronius Dūda gimė 
1909 metų vasario 6 d. Maks 
vyčių kaime, Aukštaitijoje. 
Baigęs Panevėžio gimnaziją, 
1928 metais stoja į Žemės 
Ūkio Akademiją Dotnuvoje 
ir čia tuoj įsijungia į Lietuvių 
Studentų Korporaciją "Jauno
ji Lietuva" ir jos valdybose 
eina įvairias pareigas. Moks
lus baigęs 1932 metais, Bro
nius Dūda tuoj pradeda dirbti 
jaunos, nepriklausomos Lietu
vos žemės ūkyje - pirmiau
sia Dotnuvos Lauko Bandy
mų stotyje ir po dviejų metų 
jau siunčiamas suorganizuoti 
tokias stotis kitose vietovėse. 
1937 m. paskirtas Žemės 
Ūkio Akademijos pavyzdin
gojo dvaro administratorium 
ir Akademijos ekonominės 
katedros laborantu. Vėliau 

Dalis svečių... VI. Gilio nuotr.

Baltosios Vokės Laukų Ban
dymo stoties agronomas, 
Kauno Miesto Savivaldybės 
daržų, gėlininkysčių ir ūkių 
administratorius. Iki pat pasi
traukimo nuo artėjančio fron
to, Bronius Dūda nenuleido 
rankų Lietuvos žemės ūkio 
atstatymo ir gerinimo darbuo 
se.

1938 m. Kalėdų antrą 
dieną vedęs Agutę Marčiulio
nytę, 1944 metų siaubingąjį 
rudenį su jauna šeima pasi
traukia į Vakarus, kur trem
ties dienas praleidžia Hanau 
stovykloje. Čia nesėdi, lauk
damas geresnių laikų, bet įsi
jungia į tremtinių dalies geri
nimą, eidamas svetainės-bib- 
liotekos ir kooperatyvo vedė
jo pareigas. Dūdų šeima, ku
ri tada jau susideda iš Bro
niaus, Agutės ir keturių mažų 
sūnelių, 1949 m. emigruoja į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes ir apsigyvena Waterbury- 
je, kur Bronius tuoj pradeda 
talkininkauti dr. Colney- 
Aukštikalnio vadovaujamoje 
lietuvių radijo valandėlėje. 
1951 metais jis išrenkamas į 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Valdybą, kur pasii-

Agutė ir Bronius Dūdos. 

ma sunkias sekretoriaus pa
reigas.

1953 metais Dūdų šei
ma persikelia gyventi į Los 
Angeles ir čia Bronius tuoj 
įsijungia į Broniaus Gedimi
no vadovaujamos radijo va
landėlės sąstatą, nenusisuk
damas nei nuo kitokios orga
nizacinės veiklos. Vienas iš 
Los Angeles Tautinių Namų 
steigėjų ir sunkiausiais Namų 
nedatekliaus metais ėjęs pir
mininko pareigas, Bronius 
Dūda ir dabar dar vis sieloja
si Tautinių Namų reikalais, 

neapleisdamas jų, bet veik
liai prisidėdamas prie jų ger
būvio. Visuomet veiklus ir 
pareigingas, ilgus metus dir
bo Korp. Neo-Lithuania, 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos, Amerikos Lietuvių Ta 
rybos Los Angeles skyrių 
valdybose, taip pat ilgametis 
Lietuvių Kredito Kooperaty
vo valdybos narys. Dvi ka
dencijas, 1977-1981 metais, 
ALT S-gos valdybos vicepir
mininkas.

Visad kuklus ir tak
tiškas, Bronius Dūda tyliu 
darbštumu ir nuoširdžiu parei 
gingumu yra daugiau atsie
kęs nei kiti, gal už jį veržles
ni ir skambiau save garsinan 
tys veikėjai. Niekuomet ne
ieškojęs ne tik garbės, bet nei 
padėkos, jis kaip tik to yra de
šimteriopai užsitarnavęs.

Greta jo penkias de
šimtis metų stovi jo ištikimo
ji, visuomet ir visur jį remian 
ti bei jam talkininkaujanti 
žmona Agutė, kuri savo ruož 
tu irgi yra daug dirbusi lietu-

VI. Gilio nuotr.

viškoje veikloje. Nors ji pati 
kukliai teigia daug nenuvei
kusi, bet ir augindama ketu
ris sūnus Agutė Dūdienė vis 
tik rado laiko mokytojauti li
tuanistinėje mokykloje, dai
nuoti chore, vaidinti scenoje 
ir dalyvauti radijo programo
se, veikti ir kelias kadenci
jas vadovauti L.D.K. Birutės 
D-jos L.A. skyriui, dirbti su 
skautais, talkininkauti BALF 
ui, Tautinei Sąjungai ir kitom 
darbo rankų reikalingoms or
ganizacijoms.

Tai didelė ir brangi 
duoklė per daugelį metų su-
dėta ant Los Angeles lietuvių 
kolonijos aukuro. Todėl šią 
dieną, drauge su solenizantu, 
pagerbiame ir jo kilniąją gy
venimo draugę.

Valio, ilgiausių metų, 
padėka ir pagarba mūsų mie
liems Agutei ir Broniui DŪ
DOMS!

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

EXPRESSWAY TOURS — TRAVEL EASY
12 NIGHTS/13 DAYS

10 NIGHTS LITHUANIA — 1 NIGHT MOSCOW

419 04 MAY — 16 MAY $2115.00
420 29 JUN. — 11 JUL. $2215.00
421 13 JUL. — 25 JUL. $2215.00
422 24 AUG. — 05 SEP. $2215.00
423 05 OCT. — 17 OCT. $1965.00 

JETWAY TOURS — SIGTSEE 15 Nights/16 Days 
2 NIGHTS MOSCOW — 10 NIGHTS LITHUANIA —

2 NIGHTS LENINGRAD

409 11 MAY — 26 MAY $2480.00
410 08 JUN. — 23 JUN. $2580.00
411 22 JUN. — 07 JUL. $2580.00
412 10 AUG. — 25 AUG. $2580.00 

Holiday in Europe — ask about an optional Stop. 

Prefer to travel alone — ask about our fit service 

Speak Lithuanian — Call Daiva Izbickas Tuesdays between 
5-7 pm.

Want an all Baltic experience join Mr. Jack Stukas and 
travel to Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Riga, Tallinn and 
Helsinki May 13-29, 1989 $2420.00.

Call 1-800-451-9511 and get our early bird discount. 

Recommended by The New York Times Travel columnist!!! 

Want to invite your friends and relatives to visit 
the USA — ask us.

UNION TOURS, INC.
79 MADISON AVENUE

NEW YORK, N. Y. 10016
PHONE: (212) 683-9500
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Lietuvos Nepriklausomybės minėjimai

Chicagoje Antanas Juodvalkis

Lietuvoje, vykstant 
persitvarkymo ir atgimimo 
nuotaikoms, buvo stipriai ir 
prasmingai paminėta Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo 71-rių metų sukaktis.

Pirmi metai nuo oku
pacijos pradžios, kai Lietuva 
iškilmingai ir plačiai paminė
jo Vasario 16-ją Kaune prie 
atstatytos laisvės statulos, 
Vilniuje - prie atgautos ka
tedros. Tik prieš vienerius 
metus už bandymą Vilniuje 
susirinkti ir pagerbti nepri- 
klauomybės aktą pasirašiusių 
lietuvių kapus, iniciatoriai bu 
vo suimti, tardomi, terorizuo
jami, o susirinkusieji čekistų 
išsklaidyti. Šių metų Vasario 
16-ją ir Kaune ir Vilniuje da
lyvavo šimtatūkstantinės mi
nios lietuvių, meldėsi savo 
šventovėse, dalyvavo minėji
muose, plėvesuojant tauti
nėms vėliavoms, skambant 
tautos himnui, Lietuva bran
gi giesmei ir šaukiant laisvės 
Lietuvai.

Tai nepaprastai reikš
mingas tautos išsiveržimas 
po pusšimčio metų trukusios 
kietos komunistinės rusų oku 
pacijos, priespaudos ir tero
ro. Tauta parodė, kad yra gy 
va ir nori savarankiškai tvar
kytis. Pažymėtinas jaunimo 
aktyvumas ir laisvės troški
mas, nors visa savo gyveni
mą girdėjo tik komunistinį 
šūkius, turėjo tik komunistinį 
auklėjimą, nežinojo net savo 
tautos ir valstybės garbingos 
praeities, istorijos. Komunis 
tinis burbulas subliūško, kai 
tik buvo sumažinta spaudos 
cenzūra ir laikraščiai pradėjo 
persitvarkymo procesą, pradė
jo atviriau rašyti ir skelbti lie
tuvių tautos genocidą. Juk 
karo ir pokario metais Lietu
va neteko trijų ketvirčių mili
jono žmonių, o į jų vietas bu
vo atkelti ir kolonizuoti rusų 
ir kitokių Sovietijos tautų ko
lonistai. Oficialiai skelbiama 
20% svetimtaučių ir Lietuvai 
toks procentas yra per didelis 
nors mūsų kaimynės - Latvi
ja ir Estija - turi kur kas di
desnį rusų skaičių, kuris su
daro pavojų išnykti.

Demonstracijos 
miesto centre

Kai ok. Lietuvoje, 
Kremliaus valdovams stro
piai stebint lietuvių tautos ki 
limą, minios minėjo šią bran 
gią nepriklausomybės atsta
tymo šventę, išeivija taip pat 
ryškiau, ypač jaunimas, minė 
jo reikšmingiausią lietuviams 
šventę - Vasario 16-ją.

Jaunimo s-gos Chica
gos skyrius stipriai ruošėsi 
Vasario 16 demonstracijoms 
- piešė plakatus, kalė kryžius 
kūrė atitinkamus šūkius. Vi
są savaitę per spaudą bei ra

diją kvietė jaunimą atvykti 
su teptukais ir plaktukais ir 
jungtis į ruošiamą demonstra
ciją. Vasario 16 d. ankstyvą 
rytą - nuo 6 vai., keli jaunuo 
liai, daugiausiai mergaitės su 
tautiniais rūbais, nebodamos 
šalto oro, pasirodė miesto 
centre, Daley plazoje prie 
skulptūros ir taip išbuvo iki 
8 vai. vakaro, viso 14 valan
dų. Kulminacinį demonstra
cijos punktą pasiekė vidurdie 
nyje, kai atvyko pora autobu
sų iš Marąuette Parko, Brigh 
ton Parko, Lemonto, o tar
nautojai išnaudojo pietų per
trauką ir įsijungė į demons
trantų eiles.

Čia buvo sustatyti 49 
kryžiai prie tautinės vėliavos, 
perrišti juodais kaspinais ir 
vaizduojantieji 49 okupacijos 
metus. Buvo miškas tautinių 
vėliavų, plakatų su įvairiais 
šūkiais. Demonstracijų va
dovai sakė kalbas, giedojo 
Amerikos ir Lietuvos him
nus, Lietuva brangi, Marija, 
Marija ir kt. Prie Picasso 
skulptūros buvo sudeginta 
raudona su piautuvu ir kūju 
Sovietijos vėliava ir iškelta 
Lietuvos trispalvė. Demons
tracijose pasirodė ir kai kurie 
mūsų institucijų vadovai, pa
remdami jaunimo pastangas 
morališkai. Taip pat demons' 
tracijose dalyvavo ir Lietu
vos gen. konsulas Vaclovas 
Kleiza, nors jam ir buvo dar
bo diena. Pasirodė ir kandi
datai į miesto burmistrus, nes 
arti yra pirminiai rinkimai.

Baigiant demonstraci
ją vakare, prie laisvės troš
kimą ir kankinių prisiminimą 
simbolizuojančių uždegtų 
žvakučių, buvo dainuojamos 
lietuviškos dainos.

Nors skaičiumi ir ne- 
prilygome prie ok. Lietuvoje 
vykusių masinių demonstra
cijų, bet mūsų sąlygomis, 
esant darbo dienai, jaunimo 
iniciatyva ir pastangos teigia
mai vertintinos. Šaltą orą ir 
ilgą 14 valandų budėjimo lai
ką nedaugelis galėjo ištverti. 
Ištvermingieji verti šiltos ir 
nuoširdžios padėkos. Padėka 
ir tiems, kurie vaišino kava 
ar sudarė sąlygas pasišildyti 
ten pat esamose užkandinėse 
ar miesto valdybos pastato 
ko ridoriuose.

Vyresnio amžiaus 
žmonių parama demonstraci
joms buvo mažoka. Čia ga
lėtų būti įvairių priežasčių, 
bet svarbiausia jų sveikata. 
Teigiamai demonstracijose 
veikė ir visų didžiųjų veiks
nių (VLIKo, LB ir ALTo) su
tartinis pritarimas.

Apie jaunimo suruoš
tas demonstracijas tos pačios 
dienos vakare platų reportažą 
perdavė Margučio ir Lietu
vos aidų radijai. Taip pat de 
monstracijas parodė ir TV 

antras kanalas. O didžioji 
spauda -Tribūne ir Sun Time 
- taip pat plačiai aprašė de
monstracijas.

Lit. mokyklų 
minėjimai
Tą pačią vasario 16 

dieną minėjimas įvyko ir Jau
nimo centre. Tai į tradiciją 
įėjęs Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo minėjimas, 
kurį suruošia Jaunimo centro 
valdyba, piimininkaujama Sa
lomėjos Endrijonienės. Kal
bėjo gen. konsulas V. Kleiza, 
poetas K. Bradūnas, o meni
nę dalį atliko Pedagoginio 
lit. institutas. Svečių prisirin 
ko pilnutėlė kavinė. •••

Marąuette Parko par. 
mokyklos lituanistikos moki
niai, kurių yra apie pusšim
tis, Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo minėjimą su
ruošė tą pačią Vasario 16-ja, 
parapijos salėje, dalyvaujant 
visai mokyklai, 300 mokinių.

Minėjimą pradėjo ir 
įvadinį žodį pasakė lit. mo
kyklos vedėja Br. Papuolenie 
nė. Įneštos vėliavos, sugiedo 
ti himnai, perskaitytas valsty 
bės tarybos aktas. Maldą su
kalbėjo kun. Vito Mikolaitis. 
Sveikino ir Lietuvių Fondo 
paramą $2,000 mokyklai įtei 
kė inf. vadovas A. Juodval
kis, kalbėjo švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas, parap. 
mokyklos vedėja seselė Mar- 
garita-Marija. Visi kalbėto
jai iškėlė lietuvių tautos kan
čias komunistinėje okupaci
joje ir reiškė laisvės viltį.

Meninėje dalyje V-VI 
sk. lietuviai vaikai, paruošti 
mok. G. Valiukienės, dekla
mavo Balio Sruogos "Gies
mę apie Gediminą", moki
nių ansambliukas, vad. L. 
Viržintaitei, padainavo kelias 
lietuviškas dainas ir pašoko 
porą tautinių šokių, paruoštų 
V. Smieliauskaitės. Akorde
onu grojoD. Brazaitis.

Marąuette Parko lit. 
mokykla veikia reguliarių pa
mokų metu ir darbo atmosfe
ra yra palanki.

• ••

Minėjimus suruošė ir 
kitos Chicagoje veikiančios 
lituanistinės mokyklos: Da
riaus-Girėno ir aukšt. lit. mo
kyklos veikiančios Jaunimo 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO n LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos i e m o s — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

centre ir Kr. Donelaičio lit. 
mokyklos, naudojančios 
miesto McKay mokyklos pa
talpas, esančias Lithuanian 
Palzoje. Minėjimai įvyko š. 
m. vasario 11d. savų mokyk
lų patalpose, dalyvaujant mo 
kinių tėvams ir svečiams. Vi
suose minėjimuose pabrėžta 
laisvės svarba valstybiniame 
ir kultūriniame tautos gyveni 
me. (Pastaruosiuose minėji
muose neteko dalyvauti, todėl 
nesileidžiu į smulkesnį aprašy
mą.)

Kiti minėjimai
Lietuvos nepriklauso

mybės atstatymo 71 metų su
kakties minėjimų grandį pra- 
dėjoLietuvos Vyčiai vasario 
5 d. Martiniąue salėje, atmini
mų banketu, kuriame buvo 
pagerbti Lietuvos Laisvės Ly
gos įgaliotiniai šiame krašte. 
Be kitų dalyvavo ir kalbėjo 
gen. konsulas V. Kleiza, kle
bonas kun. Jonas Kuzinskas 
ir kiti, o meninę dalį atliko 
solistė A. Gaižiūnienė, vėliau 
įsijungus ir solistui A. Bra
ziui. Akompanavo muzikas 
R. Mockus. •••

Korp! Neo-Lithuania 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį ir VARPO 100-jį 
gimtadienį paminėjo vasario 
11d. LTN. Jaunieji korpo- 
rantai paruošė atitinkamą žo
dinę programą, o video vaiz
dais paryškino esamą padėtį. 
Meninę programos dalį atli
ko fil. Jūratė Tautvilaitė, pri
tardama gitara, padainavusi 
keletą liaudies ir partizanų 
dainų (plačiau rašoma atski
rai).

• ••

Pagrindinį minėjimą 
suruošė Chicagos Lietuvių 
Taryba š.m. vasario 12 d. Ma
rijos aukšt. mokyklos audito
rijoje. Programą vedė Gailė 
Eidukaitė. Kalbėjo VLIKo 
pirm. dr. Kazys Bobelis, gen. 
konsulas Vaclovas Kleiza, 
buvo užsukęs miesto meras 
Eug. Sawyer, kongresmanas 
Russo ir kiti. Meninę dalį 
atliko solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai, akompa
nuojant kompozitoriui Dariui 
Lapinskui. Aukos buvo ren
kamos laisvinimo reikalams..

•••
Tą pačią dieną minė

jimą suruošė ir ALTo Cicaro 
skyrius.

•••
Vasario 19 d. minėji

mus suruošė LB-nės apylin- 
kės:Cicero, Brighton Parko, 
Lemonto, Beverly Shores lie

tuvių klubas ir Marąuette 
Paiko apylinkė. Atskirai ten
ka aprašyti LB Marąuette 
Parko apylinkės suroštą minė 
jimą, nes jame teko dalyvau
ti.

Švč. M. Marijos Gimi 
mo bažnyčioje šv. Mišias at
našavo ir lietuvių tautos sie
kius pamoksle išsakė klebo
nas kun. Jonas Kuzinskas. 
Giedojo parapijos choras, di
riguojamas A. Lino. Po pa
maldų bažnyčioje sugiedotas 
tautos himnas.

Minėjimas buvo tęsia 
mas salėje ir susidėjo iš dvie
jų dalių: Vasario 16 minėji
mo ir apylinkės narių susirin
kimo. Minėjimą atidarė apyl' 
pirm. Jonas Levickas ir pirmi 
ninkauti pakvietė tarybos na
rį Mykolą Drangą, o sekreto
riauti Bronių Gelažių. Prie 
prezidiumo stalo pakvietė kle
boną kun. J. Kuzinską, sava- 
norį-kūrėją Joną Tamulį, apy
gardos pirm. B. Vindašienę 
ir paskaitininką inž. Povilą 
Vaičekauską.

Maldą sukalbėjo kun.
J. Kuzinskas, o ilgesnę pas
kaitą skaitė buvęs Sibiro Gu
lagų ilgametis įnamis, Vorku 
tos sukilimo organizatorius ir 
aktyvus dalyvis, prieš 10 pa
siekęs šį laisvės kraštą inž. 
Povilas Vaičekauskas. Ilgiau
siai sustojo prie šių dienų įvy
kių ir džiaugėsi tautos nepa
prastu ryžtu siekti laisvės. 
Kaip Vorkutos sukilimo me
tu jie prašė Dievo ir Marijos 
globos, taip ir dabar reikia pa
sitikėti Aukščiausiojo užtari
mu, kad tautai siekiant išsi
laisvinti iš bedieviško komu
nizmo nenukentėtų visa tau
ta. Jo paskaita buvo gilių 
minčių ir reiškė pasitikėjimą 
dabartiniam Sąjūdžio vadam 
ir jų protams. Paskaitininkui 
ir savanoriui-kūrėjui rengėjai 
prisegė po gėlę. Kronikos s- 
gos pirm. kun. K. Kuzmins
kas pranešė, kad šiemet lei
džiami 5 tomai LKB Kroni
kos įvairiomis kalbomis ir 
prašė paramos. Buvo perskai 
tytas Baltųjų Rūmų sveikini
mo laiškas, skirtas LB-nei.

Meninėje dalyje V-VI 
sk. mokiniai padeklamavo 
mok. G. Valiulienės paruoštą 
B. Sruogos "Giesmę apie Ge 
diminą", o Grandies šokėjai 
pašoko tautinių šokių pynę.

Po šios oficialiosios 
minėjimo dalies, buvo pradė
tas LB Marąuette Parko apy
linkės narių susirinkimas. 
Pranešimus padarė pirm. J.

(Nukelta į 11 psl.)
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Levickas, ižd. V. Grėbliūnas 
ir kontrolės komisijos pirm. 
K. Juškaitis (kiti nariai - D. 
Valentinaitė ir V. Garbenis).
Knygos vedamos tvarkingai, 
pinigai laikomi banke, išlai
dos pateisintos dokumentais. 
Ižd. V. Grėbliūnui kontrolės 
komisija ir susirinkimas iš
reiškė padėką. Stambiausia 
išlaidą - $2,000 duota JAV 
LB jungtiniam finansų komi
tetui, paremti LB didžiuosius 
tris renginius, įvykusius 1988 
metais Kanadoje.

Pirmininkaujančiam 
pasiūlius, kadenciją baigusie
ji valdybos nariai paprašyti 
pasilikti pareigose, o susirin
kimas plojimu pritarė.

Pasiaiškinus bėgamuo
sius reikalus, minėjimas-susi 
rinkimas baigtas Tautos him
nu.

Užsklandai
Chicagoje vykusių 

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 71-mos sukakties 
minėjimų gausoje, asmeniš
kai teko dalyvauti keturiuo
se: Korp! Neo-Lithuania 
(11.11 d. LTN), pagrindiniam 
Chicagos Lietuvių Tarybos 
(11.12 d. Marijos Audit), Mar- 
ąuette Parko lit. mokyklos 
(11.16 d. parap. salėje) ir LB 
Marąuette Parko apylinkės 
(11.19 d. parap. salėje).

Minėjimai buvo savo 
turiniu ir apimtimi labai ne
vienodi. Stipriausias ir ryš
kiausias buvo Chicagos Lie
tuvių Tarybos pagrindinis mi 
nėjimas, kuriame dalyvavo 
daugiausia lietuvių ir bemaž 
visi pribrendusio amžiaus. 
Aukų surinkta nemažiau kaip 
kitais metais, o dalyvių skai
čius pastebimai mažėja. Vie
ni negaluoja, kiti išsikelia į 
šiltesnį klimatą, o dar kiti iš
keliauja į amžinybę.

Minėjimai, kaip įpras
ta, pradedami pamaldomis, 
įnešamos vėliavos, giedami 
himnai, skaitomos paskaitos 
ir užbaigiami meninėmis 
programomis. Renkamos au
kos. Po praėjusių metų minė
jimų, spaudoje buvo siūlymų 
keisti minėjimų vietas ir prog
ramas, bet, atrodo, tais patari-

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 S t-, Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

TeL: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Garbinga 80 m. sukaktis

Dr. Algirdas Vokietaitis - natūraliosios fizinio
auklėjimo sistemos kūrėjas B r. Keturakis

Vertinant nepriklausomos 
Lietuvos sportinio kūrimo
si, augimo ir brendimo, 
nors ir trumpus, laikotar
pius, randame tik keletą as
menų, kurie tautos gyveni
me paliko našaus darbo pėd
sakus. Administracinė ir 
varžybinė santvarka gali
ma dažniau kaitalioti, neap
sunkinant metinių planavi
mų, bet parinkimas fizinio 
auklėjimo sistemos, palaips
niui pereinant į fizinį lavi
nimą ir rungtyniavimo plo
tus reikalaujo akademinio 
išsilavinimo ir gilesnės 
įžvalgos, kas lietuvių tau
tos prieaugliui daugiau tik
tų. šių tikslų paskatintas 
ryžosi siekti platesnio ir gi
lesnio išsimokslinimo, ku
rio pagalba sugebėtų kurti 
tikro ir vertingo fizinio 
auklėjimo pagrindus.

Dr. Algirdas Vokietaitis, 
sūnus Juozo, gimė 1909 m. 
kovo 9 d. Kaune, kur 1926 
baigė ”Aušros” gimnaziją. 
Pradžioje 1926-1930 m. bu
vo pradėjęs studijuoti ag
ronomiją, vėliau istoriją 
universitete Kaune. 1927- 
1930 m. mokytojavo pra
džios mokykloje Kaune, po 
to vasaros metu atostogau
jant, buvo nepamainomu ir 
vieninteliu treneriu moky

mais rengėjai nepasinaudojo. 
Viskas vyko nusistovėjusia 
tvarka. Naujovės yra neblo
gas dalykas, bet ne visada pa 
trauklios, ypač vyresnio am
žiaus žmonėms. Keisis gene 
racijos, o su jų pakaitu keisis 
ir programos, ir minėjimų vie
tos. Kai prasidės minėjimai 
vedami krašto kalba, tai tada 
tiks ir vidurmiesčių didieji 
viešbučiai, o dabar mums, vy
resniems, jau sunku pajudėti 
į naujas ir nežinomas vietas.

Didžioji mūsų šventė 
praėjo pakilioje nuotaikoje 
Čia ir okupuotame krašte. 
Laisvės ištroškę lietuviai ma
siniai dalyvavo savo valsty
bės atkūrimo šventėje. Pagar
ba ir padėka jiems.

Sukaktuvininkas dr. Algirdas Vokietaitis.

tojų kursuose. 1934-1942 m. 
jau Lietuvos plaukimo rink
tinės treneris Kaune.

Jo dvasiniam polėkiui ar
tima sritis — fiziškas auk
lėjimas, traukė pažinti tik
rąsias vertybes, kurio bręs
tančio žmogaus gyvenime 
yra neatsiejamos. To pa
skatintas stoja į Vienos uni
versitetą. čia labai sėkmin
gai (1930-1934 m.) baigia 
fizinį auklėjimą, kartu dar 
įsigydamas ir plaukimo tre
nerio diplomą.

Įsikūrus Kūno Kultūros 
Rūmams (1934-1936 m.) 
buvo fizinio auklėjimo lek
torium, o 1939-1941 užėmė 
vyresnio asistento pareigas 
prie Fizinio Auklėjimo Ka
tedros Kauno ir Vilniaus 
universitetuose. 1941 m. 
paskirtas docentu ir šios 
katedros vedėju VD univer
sitete ir Kūno Kultūros Rū
mų direktorium Kaune. Tas 
pareigas ėjo iki išvykimo 
švedijon, liepos mėn. 1943 
metais.

1936 ir 1939 m. atstova
vo Lietuvą tarptautiniuose 
fizinio auklėjimo kongre
suose Berlyne ir Stockhol- 
me. 1948-1949 metais dirba 
kaip instruktorius Švedijos 
sporto institute Lidingoe. 
JAV krašte (1950-1956) bu
vo plaukimo ir slidinėjimo 
instruktorius Kalifornijoje.

Buvo aktyvus krepšiny, 
tinkliny, plaukime ir slidinė
jime. Marburgo ir Giesseno 
universitetų komandose bu
vo aktyviuoju nariu — žai- 
diku, netrukus jų treneriu. 
1943-1948 m. Vyties sporto 
klube Stockholme vėl žai
džia krepšinį ir tinklinį. Ten 
gyvendamas padeda šve
dams įtraukti šiuos žaidi
mus į jų krašto programą.

Paruošia šių žaidimų tai
sykles švedų kalba.

1930-1947 m. buvo Korp! 
Neo-Lithuania narys, 1939- 
1940 Lietuvos Fizinio Auk
lėjimo draugijos ir Lietuvių 
Tautinių šokių draugijos 
pirmininkas. 1942-1943 Sa
vitarpinės pagalbos komite
to narys. Švedijoje buvo 
iniciatoriumi Lietuvių Ko
miteto įkūrimo^ ir ėjo iždi
ninko pareigas.

Nuo 1942 m. pradžios ak
tyvus Lietuvos pogrindžio 
veikėjas, Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjungos vadovy
bės narys. 1943 m. buvo 
siųstas Vyr. Lietuvių Komi
teto ir Lietuvos Laisvės Ko
votojų Sąjungos švedijon, 
atstovauti ten Lietuvos po
grindžiui. Po dviejų metų 
(1944-1946) buvo Vliko at
stovu Švedijoje.

1944 m. vasarą, vykdyda
mas slaptą Lietuvos pogrin
džio misiją Lietuvoje, Ges
tapo buvo suimtas ir kali
namas Liepojos kalėjime, o 
vėliau Stutthofo koncentra
cijos stovykloje. Po karo 
grįžo švedijon, kur kurį lai
ką buvo įsijungęs į antiso- 
vietinės rezistencijos veik
lą. 1949 m. iš Švedijos emi
gravo į JAV.

1956-1965 dirbo Vokieti
joje kaip US Army tarnau
tojas. Nuo 1966 ligi pensi
jos (1974) mokytojavo vi
durinėje mokykloje Kali
fornijoje (Lafayette), kur 
dėstė vokiečių ir rusų kal
bas ir vadovavo mokinių 
šachmatų ir slidinėjimo 
grupėms.

Kuo ypatinga ir garsi 
natūralioji fizinio auklėjimo 
sistema, kurią dr. A. Vo
kietaitis stengėsi įvesti Lie
tuvoje?!

Iš labai siaurų rėmų bio
grafijos matome, kad šalia 
sportinės - pedagoginės sri
ties, buvo atsidėjęs pogrin
džio veiklai ir toje pavojin
goje būklėje, Visagaliui glo
bojant, nepalūžo ir garbin
gai įvykdė savo ir jam skir
tus uždavinius.

Lietuvos Nepriklausomy
bė ir jo didelis įnašas į lei
dinį "Laisvės Besiekiant”, 
kaip vyr. redaktoriaus, su 
gausia ir vertinga pogrin
džio veiklos medžiaga, dar 
neišpildė, bet brangiai ir 
kovingai Lietuvai yra reikš
mingas įvykių aruodas iš 
anuometinės pogrindininkų 
veiklos darbų ir išgyveni
mų.

Neturime užmiršti, kad 
tuo metu, kad dr. A. Vokie
taitis buvo Kūno Kultūros 
Rūmų direktorium ir kiek 
vėliau po to, ten buvo suor
ganizuotas stiprus pogrin
džio būrelis, kuris stipriai 
reiškėsi, čia susitelkė kele
tas Rūmų tarnautojų ir ar
čiau ten buvusių sportinin
kų. Dalis jų dar gyvena iš
eivijoje ir visada pagarbiai 
prisimena dr. Algirdą.

šiuo metu jubilijatas gy
vena Moragoje (Kaliforni
joje) su sesute Gražina, ku
ri tikrai seseriškai tvarko 
šeimos reikalus ir kiek jė
gos leidžia, pamažu ruošia 
minėtos knygos antrąją da
lį. žiemos metu vieną kitą 
savaitę kalnuose slidinėja, o 
vasarą abudu tenisą žaidžia. 
Tai nepamainoma atgaiva 
protiniam darbui.

Tikiu, kad Lietuva ir iš
eivija linki jam, kaip tau
riam ir garbingam tautos 
sūnui, 80-jų laimingų metų 
ir likusių darbščių dienų!

IMMEDIATE OPENINGS
— on Ist & 2nd shifts.

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

ADJUSTER 
should have exper:ence 
on F.L. Smithe or W & D 
folding machinery.
ENVELOPE MACHINE 
ADJUSTER TRAINEE
We provide on įob train
ing to interestea persons 
with mechanical ability to 
become machine ad- 
iuster. For interview call 
508-543-4313.

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)

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)

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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Juozo Vilkutaicio - Keturakio ir jo 

'Amerika pirtyje" dviguba sukaktis 

Šis tas naujo 'Amerika pirtyje’ bylon
(3) Birutė Vilkutaitytė-Gedvilienė

puotoje Lietuvoje, sąžinin
giems mokslininkams bus di
delė pjūtis išrinkti visas pikt
žoles ne tik iš tautos, bet ir iš 
lietuvių literatūros suklasto
tos istorijos.

Pernai jau sukako 40 
metų nuo J. V. Keturakio mir 
ties. Kol dar "Amerika pirty

je", vėl atlikusi savo vaidme
nį, antru kartu nepadėta ant 
lentynos, šiemet - švenčiant 
jos tikrojo autoriaus 120 gi
mimo ir 90 metų pirmo Palan
gos pastatymo sukaktis, - bū 
tų pats laikas, anot J. Slavė
no, "atiduoti garbę tam, kam ji 
tikrai priklauso" ...

Ir dar viena mintis, 
prieštaraujanti Antano Vilku- 
taičio autorystei: Kas tik do
mėjosi "Amerika pirtyje" by
la, žino, kokia propaganda 
buvo varoma visus įtikinti, 
jog inž. A. Vilkutaitis nepap
rastai domėjosi teatru, pats 
pirmutinis iškėlęs mintį Ame
rikoje steigti kilnojamąjį te
atrą (kas pasirodė netiesa), 
buvęs pirmas dramaturgas 
(irgi netiesa) ir t.t. ir t.t.. Ži
nom tik tiek, kad dar iš stu
dentavimo laikų darytas dra
mos pradžios vertimas atsi
dūrė Amerikoje. Žinom ir 
tai, kad iš Amerikos jis buvo 
net pakartotinai raginamas tą 
vertimą užbaigti, bet - galų 
gale žinom, kad jis į tuos pra
šymus visai neatsiliepė. O 
tas reiškia, kad jis turėjo svar
besnių darbų, arba - kad tas 
teatras jam per daug ir nerū
pėjo. Bet jeigu jis iš tikrųjų 
būtų parašęs "Ameriką pirty
je", tai jau vien tik jausdama
sis skolingas, pirmoje vietoje 
ją būtų ten ir nusiuntęs, kaip 
siuntinėjo, su mažom išimti
mis, visą savo publicistiką.

Bet pats svarbiausias 
įrodymas prieš inž. A. Vilku- 
taičio autorystę, turėtų būti J. 
Jablonsio vaidmuo, ištaisant 
"Ameriką pirtyje" rankraščio 
kalbą, prieš atiduodant į Til
žę pirmajai laidai.

Kad kalba buvo tikrai 
taisyta rodo ir tai, kad Ketur
akis pilnai nesutiko su patai
symais ir kai ką pertaisė savo 
ranka, išsaugotoj pirmos lai
dos knygelėje. Tasai taisyto
jas galėjo būti tik Jonas Jab
lonskis, tuo metu žinomas 
lietuvių kalbos žinovas. V. 
Kuzmickas pirmoje savo kny 
goję rašo, kad V. Kudirka 
1894 m. liepos 26 dieną atve 
žė "Amerika pirtyje" rankraš - 
tį J. Jablonskiui, kas tik pa
tvirtina taisymą ir beveik me
tų uždelsimą jos pasirodymui. 

Kaip žinoma, Anta
nas Vilkutaitis drauge su Jo
nu Jablonskiu baigė Marijam 
polės gimnaziją, abu su auk
so medaliais (tik J. Jablons
kis iš istorijos gavo ketvertu
ką), taigi lietuvių kalbą jiedu 
vienodai žinojo. Studijuo

jant Maskvoje, nei L.T. dra
mos vertimo, nei pirmųjų 
publicistinių raštų kalbos An 
tanui V. niekas netaisė. Ko
dėl staiga jis prašytų Jablons
kį ištaisyti jo komediją? Tai 
būtų visai priešinga mano dė 
dės būdui. Man taip besvars 
tant, dabar pats V. Kuzmic
kas ateina į pagelbą ir geriau
siai paliudija, kodėl "Ameri
ka pirtyje" nepriklauso inž. 
A. VilkutaiČiui.

Reikalas eina apie 
naujai priskiriamą- Antanui 
Vilkutaičiu "Kertuko" slapy
vardį (atrodo, kad ten buvo 
užėjus karštligė jį papuošti 
net ir svetimomis plunksno
mis ...). V. Kuzmickas rašo 
apie A. Piročkiną, kuris smar
kiai suabejoja ne tik dėl to 
slapyvardžio, bet ir dėl paties 
smarkaus Kertuko straipsnio, 
kurį Antanas V., būdamas 
dar tik pirmo kurso studentas 
(Maskvoje), vargiai būtų ga
lėjęs parašyti. (Čia labai 
svarbu pastebėti, kad tasai A. 
Piročkinas, išvardinęs visus 
Antano Vilkutaičio slapyvar
džius, visai nemini Keturakio. 
Anot A. Piročkino, Kertuko 
slapyvardis geriau tinkąs vi
sai eilei Jablonsio vartotų - 
Pipiras, Peštukas, Pikčiurna, 
Krapaila, Nenuorama, - to
dėl jis manąs, kad prie to 
straipsnio yra prisidėjęs ir 
Jablonskis. Bet jam štai kaip 
smarkiai atkerta Kuzmickas: 
"Mūsų manymu, prielaida, kad 
ambicingas, užsispyręs, savimi 
pasitikintis ir mokytojų pagyri
mų išlepintas A. Vilkutaitis bū
tų galėjęs ieškoti dalykinės pa
ramos dargi iš asmens, su ku
riuo jis nuolatos kirsdavosi, yra 
kategoriškai atmestina." Vė
liau akivaizdžiai įsitikinsime, 
kad A. Vilkutaitis nepripažino 
J. Jablonskio rimtu lietuvių 
kalbos specialistu: ""Jo autori
teto velionis nepripažindavo, o 
jisai buvo tokios rūšies žmogus 
kuris autoritetų klausė"" - vė
liau apie A. Vilkutaiti prasitarė 
jo studijų drugas P. Leonas."

Čia kyla klausimas, 
kodėl Kuzmickas šiuo atveju 
taip stipriai remiasi P. Leono 
paliudymu, o visiškai atmeta 
tokį jo pareiškimą: "Pažinau 
a.a. Antaną Vilkutaiti ir manau

kad jis neturėjo tam tikros ki
birkšties, kad parašyti tokią ko
mediją".

O kalbant apie J. Jab
lonskį dar reikia pastebėti, 
kad recenzuodamas Ketura
kio apsakymėlį "Kaip Mikas 
apsidžiaugė čebatais", jis turi 
galvoje ne savo 'konkurentą' 
Antaną V., jau 10 metų pali
kusį Lietuvą ir seniai savo 
publicistika besireiškiantį 
spaudoje, bet ką tik pradedantį 
rašyti jo brolį, nes taip rašo: 
"Iš p. G. Keturakio galima 
laukti tikrai naudingo rašyto- 
jaus. Apysakėlė rodo, kad jos 
autorius galės mums suteikti 
visai gerų ir smagių skaitymų 
iš Lietuvos gyvenimo", (m.p. / 
B.V.G.)

Šiuo metu aš toliau 
gilinuosi į "Amerika pirtyje" 
bylą ir šį-tą rašinėju. Kažka
da paraginta savo jaunų die
nų draugo Algirdo Gustaičio 
išleisti ta proga gautus laiš
kus, bandau paruošti leidinį, 
kuriame sutilptų visa mano 
surinkta medžiaga, įskaitant 
ir jau paskelbtus straipsnius. 
Nors aš pati ir nepajėgsiu jo 
išleisti, bet svarbu, kad vis
kas bus vienoje vietoje ir dar
bas bus atliktas, kaip mano 
indėlis į mylimo Tėvo garbės 
apgynimą...

Jau dešimt metų pra
bėgo nuo knygos "Tikrasis 
Keturakis ir jo raštai" pasiro
dymo. Tiktai knygnešių dė
ka jų keletas pateko, ir neofi
cialiai, į okupuotą Lietuvą, 
kur eina iš rankų į rankas. 
Bet tai tik lašas jūroje, kai 
nuolatiniai klaidinimai spau
doje ir suklastotų dviejų 
'mokslinių' 15,000 knygų jau 
suspėjo daugelį, ypač jauni
mo, suklaidinti. Negirdėjau, 
kad į tą knygą ten būtų kas 
viešai atsiliepęs, nors V. Kuz 
mickas ją pamini savo antro
sios knygos 8 puslapio paraš
tėje. įdomiausia, kad palaido 
jęs Juozą Vilkutaitį kaip ra
šytoją, dabar pats pasinaudo
ja ten esančiais Keturakio at
siminimais, tik nieko nuosta
baus, kad ir juos savaip iš
kraipo ...

Tikiu, kad dabar, taip 
daug kam besikeičiant oku-

A. A.
STASIUI AMBROZAIČIUI 

mirus, jo žmonai EMILIJAI, mūsų mieliems 
kaimynams jo broliui JUOZUI ir ELENAI, 
visiems giminaičiams ir artimiesiems gilaus 
skausmo valandoje reiškiame širdingiausią 
užuojautą ir drauge išgyvename liūdesį.

Algimantė Dautartienė 
Aldona Sandargienė 
Serafiną Sukarevičienė 
Rita ir Jurgis Bagdonai 
Jadvyga ir Kazimieras Barimai 
Juozė ir Jonas Daugėlai 
Elena ir Antanas Garkai

Ormond Beach, Florida.

Liepos 15, kelionė į Skandinaviją ir 
Europos Lietuvių Dienas.

Rugpjūčio 11 — 8 dienų kelionė j Šiau
rės Vakarus, aplankant Seatelį, Vankuverį, 
Banf Lake Luise.

Lapkričio 1 — vienos savaitės kelionė į 
Medžiugori, Jugoslavija.

Rezervacijom ir informacijai kreiptis į
Birutę Zalatorienę

TRAVEL ADVISERS INC. 
1515 N. HARLEM #110, 
OAK PARK, ILL. 60302 

312-524-2244.

St. Ann’s Infant and .Maternity Home is a 24-hour resldential 
care facility providing services to infants, young children, and 
pregnant and parenting adolescents.
We are .currently seeking ąualified applicants to fili, the 
foliowing vacancies on our Suaff:
SOCIAL V70RKER SUPERVISOR, to provide clinical supervision 
for.-3.5 professional; sodai *workers. Individual, group, and 
family therapy; case management. Experience vvorking vrith 
young children, pregnant and parenting adolescents-prefer- 
ahle in resldential setting. Reąuires Maryland-LCSW.
St. Ann’s offers competitive salaries and full benefits, including 
free parking.
Send resume or Apply in person Monday-Friday, 9:00AM to 
4:30PM, at Personnel Ofiice, 4901 Eastern Avenue, Hyattsville, 
MJD 20782

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Deda E., Wiliiam J. Sr.,-&

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

(216) 486-2530

RITA MATAS
— Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Sckmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.
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A. A,

JUOZUI VAIČJURGIUI 
mirus, jo žmonai VALERIJAI, dukrai BI

RUTEI su šeima, reiškiame giliausią užuo

jautą.

Alvyda ir Viktoras
Adomavičiai 

su šeima

JUOZUI VAIČJURGIUI 

mirus, jo žmoną VALĘ, dukterį BIRUTĘ su 

šeima, gimines ir visus artimuosius ją liū- 

dėsio valandoj širdingai užjaučiame.

Danutė ir Jokūbas 
Kregždės

Mielam Prieteliui
A. A

BRONIUI KASAKAIČIUI 
baigus šios žemės kelionę ir iškeliavus am
žinybėn, žmonai Dr. BIRUTEI KASAKAI- 
TIENEI ir giminėms nuoširdžiausią užuo
jautą reiškiame.

Bronius ir Aga Dūdos 
ir

Janina Cukuras

PRANCŪZIJA
• Vasario . 16-toji Pary

žiuje paminėta kovo 4 d. 
Kalbėjo LB pirm. Ričardas 
Bačkis ir prof. George Ma- 
torė. Koncertinę programą 
pianinu atliko Mūza Rubac- 
kytė, Vilniaus konservatori
jos profesorė, tarptautinio 
Liszto ir Bartoko konkurso 
Budapešte laureatė.

• Vilniaus berniukų cho
ras "Ąžuoliukas” laimėjo 
GRAND PRIX! š. m. vasa
rio 12 Nantes mieste vyko 
berniukų chorų festivalis, 
kuriame dalyvavo 19 chorų 
iš įvairių Europos kraštų. 
Konkurse kiti laimėtojai 
buvo čekoslovakų, vengrų ir 
lenkų chorai. Išvykos metu 
"Ąžuoliukui” teko koncer
tuoti Nantes, Rennes ir 
Toulouse miestuose bei jų 
apylinkėse. Savo koncertinę 
kelionę užbaigė lietuvių 
gi m n azijoje, Vokietijoje, 
kur dalyvavo Vasario 16- 
tosios iškilmėse.

• Genevieve Carion-Mach- 
witz lapkričio mėnesį Peri- 
gueux miesto bibliotekoje 
suruošė parodą supažindin
ti prancūzus su lietuviais, 
ukrainiečiais ir lenkais Ri
čardas Bačkis skaitė pa
skaitą apie Lietuvą šiandie
ną, K. Masiulytė-Paliulienė 
ir J. C. Mončys skaitė 0. Mi
lašiaus kūrybą. Dvi savai
tes buvo rodomi Antano 
Mončio ir žibunto Mikšio 
darbai.

• Nijolės Sadūnaitės pri
siminimų antrąją dalį (”L* 
Amour ne meurt pas”) sau
sio pabaigoje prancūziškai 
išleido "Aide a l’Eglise en 
Detresse”. Knygelės kaina 
40 frankų. Ją galima įsigy
ti pas kun. J. Petrošių, 7 rue 
dės Lions Saint Paul, 75004 
Paris, France.

• Ivry ir Paryžiaus ligo
ninėse gydėsi Moniųue Du- 
linskas, Stella Lonchampt, 
Ugnė Karvelytė, Stasys Ju
dickas, Antanas Mončys.

• Arkiv. Audrys Bačkis 
lapkričio 6 d. aplankė Pa
ryžiaus lietuvius ir šia pro
ga su kun. J. Petrošiumi 
jiems atnašavo šv. mišias. 
Prancūzijos lietuviai jį šir
dingai sveikina ir linki pro- 
nuncijaus pareigose gausios 
Dievo palaimos.

• Alvydas Medelinskas, 
Lietuvos Persitvarkymo Są
jūdžio tarybos narys orga
nizaciniams reikalams, prieš 
Kalėdas lankėsi Paryžiuje.

• Karolina Masiulytė-Pa
liulienė ir J. Ch. Mončys š. 
m. kovo 4 d. vaidins "Auš
ros Vartus” Duesseldorfe 
(Vokietijoje) žmogaus tei
sių kolokviume.

• Ričardas Bačkis siu 
prof.. A. Besancon kovo 13 
d. Liege (Belgijoje) praves 
Alliance atlantiųue - Belge 
rengiamą kolokviumą apie 
Sov. Sąjungos tautas.

• Kauno valstybinis cho
ras gegužės 11 d. dalyvaus 
Bordeaux miesto festiva
lyje.

• Seselė Chrysanthe š. m. 
vasario 18 d. Chartres mies
te šventė vienuolės įžadų 50 
metų jubiliejų. Šiose iškil
mėse pamaldas laikė kun. J. 
Petrošius.

DESIGN ENGINEERS
Izumi Corporation, a manufacturer for the auto industry 
has immediate openings for 1989

DESIGN ENGINEERING
Graduates at it’s Dearborn Office. Training will be done 
at our New York Plant.

If interested send resume to Personnel Office.

IZUMI CORPORATION
P. O. Box 272

Patchogue, N. Y. 11722

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 Memorial Hospital
Hospital Drive, PO Box 249 
Kendallville, Indiana 46755 

219-347-1100
(8-13)

WILHELMINA MEDICAL CENTER 
is seeking a DIRECTOR OF NUR
SING, BSN degree preferred, Appli- 
cant should have 5 years experience 
with 3 years m supervisory position. 
Broad based experience in a small 
community hospital is beneficial. 
Send resume to VVilhelmina Medical 
Center, 500 Morrovv St. Mena, Ark. 
71953.

SING, BSN degree preferred, Appli- 
cant should have 5 years experience 
with 3 years m supervisory position. 
Broad based experience in a small 
community hospital is beneficial. 
Send resume to VVilhelmina Medical 
Center, 500 Morrovv St. Mena, Ark. 
71953.

MANUAL MACHINIST 
NEEDED

3 years minimum experience. Re- 
quiring knowledge of Bridge- 
port, Engine Lathe, Vertical Bul- 
lard and misc., job duties. Offer 
competitive salary and benefits. 
Day shift.

Also needed
CNC LATHE and 

MILING MACHINE 
OPERATORS

EOE
Pat Crow Forgings, Ine.

200 Luxton 
Ft. Worth, TX 76104 

817-536-2861
(9-12)

A t A.

BRONIUI KASAKAIČIUI

mirus, jo žmonai dr. BIRUTEI KASAKAI- 

TIENEI ir giminėms reiškiame gilią užuo

jautą ir kartu liūdime.

LST Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos Skyrius

fifiU /uperior/avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui

/uperior /civing/
Pagrindinis skyrius

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

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

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



Nr. 9 — 14 1989 m. kovo 2 d.AUTOMOTIVEE.C S. ROU5H is a full service engineeriny design and proto- tvpe builo company servicing U.S. and foreign automotive man- ufacturers a.id their related sup- plier firms.•CAREER OPPORTUNITIES®
★ Dyno.

Operators3 yrs. exper. engine sėt up. Emissions and transient cycle testing with both water brake and electrical sy -tems.
★ Mechanics5 yrs min. auto dealeship or prototype T.echanics exp req. Statė certs, SI areas. Own tools a mušt.
★ Welder 

FabricatorsReouires good blueprint reading skills wlth working exp. in tig welding/fakrlcatlon of prototype parts and assemblles in steel and aluminum.
★ Leader

Plastics FabricationExperience high temp epoxy retins, carbon fiber, Kevlar lamina- tion. Clay modelinę exper. a plūs.
★ Facilities 

MaintenanceExper. general carpentry, and cornmarcial reniodernization, broad trade experience required.
★ MachinistsNC and CNC programmers incl. Bridgeport and Latbe operators, exper. with manual equipment for prototype parts machinina, exper wlth FANUC system for Ne and CNC reųuired.
★ Inspector

Goge and Loyout Reauires good blueprint reading skills wltn layout exper; CMffl exper. helpfu būt vvilltrain.
Company paid 401K, 
profil sharing and retire- 
menf. Good O.T.

ECS/ROUSHAPPLY 11916 MARK ET ST. LIVO'-IIA, Ml. 48150

RN’S/LPN’S
7-3 and 11-7

EXCELLENT SALARY, SHIFT D1F- 
REHAB EXPER1ENCE A PLŪS EX-
CELLENT SALARY, AND PLEASANT 
WORKING COND1TIONS.

CALL OR SEND RESUME TO:
LORRAINE CALLAHAN

201-736-2000
GROTTA REHAB 

CENTER
20 Summit St.

West Orange, N. J. 07052
Equal Opportuinty Employer 

<y-»2)

Aegis Ine
Furnace 
Tender

Kiln Tenders
Positions available on our lst, 
2nd & 3rd shifts. Will train.

Ceramic 
Utili+y 

Operators
Diversified duties in manufac
turing environment.

Ceramic 
Process 

Operators
Good Yisual and manual dex- 
terity.

These positions offer exceitent 
insurance and benefits pack- 
age. Please apply at: Aegis 
Ine., 50 VVelby Rd., N6-., 
between 8 am-5 pm or call 
998-3141. EOE M/F/H/V

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-motivated 
and possess leadership capabilities. Overtime available. If 
you feel you have the ąualifications to fili this position, 
please contact Evelyn, after. Tues.day, at 609-365-7400. Calls 
will be taken. between 2:00 and 400 P. M., only. M/F EOE.

VLADUI BRAZAIČIUI

Lietuvoje mirus, jo sesutei GRAŽINAI 

PLEČKAITIENEI reiškiame nuoširdžią užuo

jautą.

šv. Kazimiero
Lituanistinė Mokykla

A. A.

VLADUI BRAZAIČIUI
mirus, DANUTĘ DUNDURIENĘ, jos šei

mą, gimines bei artimuosius, giliai užjaučia

me ir kartu liūdime.

Apolina Staškūnienė 
ir šeima 

Florida

DIRVA

Pianistė Laima Šarkaitė ir Joe Lekan atliekant programą blynų 
baliuje... v. Bacevičiaus nuotr.

BUVO GERA 
GASPADIENĖ...

Tai prisiminus Užgavėnių 
blynų balių, kurį suruošė 
vasario 4 d. Lietuvių namų 
salėje Clevelando skautų Pi
lėnų tunto tėvų komitetas. 
Ir dėka s. Marytės Puško- 
rienės visi bilietai į balių 
buvo išparduoti. Nors prieš 
pat balių pradėjo labai snig
ti ir šalti, o kai kas pradė
jo dejuoti... ar prisipildys 
svečių? šį kartą svečiai ne
apvylė skautų renginio ir 
prigūžėjo pilnai.

Atidarymo žodį tarė ko
miteto pirm. dr. s. fil. G. 
Matienė ir Pilėnų tunto tun- 
tininkas s. R. Belzinskas.

Dalis svečių blynų baliuje ... Valaitis, Simanavičienė, Gudėnas 
irdr. Gruzdys. V. Bacevičiaus nuotr.

DK Manufacturing, Ine. is a Decatur- 
based subsidiary of Diesel KiKi Co., 

Lt d., a worldwide manufacturer of high 
quallty automotive air conditioning com- 
ponents. As a volume producer, we offer 
rewarding opportunities for flexible self- 
starters. This plant slte is your opportunity 
to work with all new manufacturing equip- 
ment in the following position:

MANUFACTURING 
ENGINEERS

Automotive Air Conditioning 
Compressors

For our staff in Decatur, IL, DKMI is search- 
ing for Manufacturing Engineers with suc
cessful experience in one or more of the 
follovving: precision grinding, turning and 
related metai removat methods for high 
produetion of etose toleranced com- 
ponents, automated assembly in controlled 
atmosphere, process planning & improve- 
ment equipment selectlon, proeurement & 
implementation, tool & gage design and 
setting of work standards. Successful ap- 
plicants will have the opportunity for train- 
ing at parent company in Japan.
If you are Interested in a challenging and 
rewarding career opportunity, please send 
resume to:

■23 Manufacturing, Ine,
625 South Side Drive 

Decatur, IL 62521
Equal Opportunity Employer M/F/H/V

Labai gera fortepiono kon
certinę programą atliko vyr. 
skautė Laimutė šarkaitė, o 
kelius kūrinius atliko ir su 
saksofonistu Joe Lekan.

Vakarienei invokaciją su
kalbėjo kun. G. Kijauskas, 
S. J. Ir skautai nešė pilnus 
dubinius įvairaus maisto 
svečiams, o užsigardžiavi- 
mui blynų ir spurgų. Jaunų 
lietuviukų, daugumoj skau
tai, susikūręs orkestras Vil
tys grojo gerai (negadino 
nervų), nes galima buvo su
sikalbėti prie stalų. Buvo ir 
turtinga loterija, kuriai do
vanas dauguma parūpino p. 
Jucaitis. Reikia tarti didelį 
ačiū sesėms "gerom gaspa- 
dinėm” už suruoštą tokį 

puikų Užgavėnių blynų ba
liaus ir geradariams, kurie 
davė dovanas loterijai ir pa
dėjo skautams. Programą 
pravedė s. A. Miškinis.

V. Bac.

SKAUTŲ
SUSITIKTUVĖS

LSS ir LSB rengiamas 
Vyresniųjų skaučių, Skautų 
vyčių ir Prityrusių skaučių- 
skautų SUVAŽIAVIMAS- 
SUSITIKTUVĖS įvyks š.m. 
gegužės 27-29 dienomis L.E. 
Smith Environmental Educa- 
tion Center - Rockville, MD 
apie 20 mylių į šiaurę nuo 
Washington, D.C. (Skraidan
tiems - naudotis Washington 
National arba Dulles aerodro
mais.)

Suvažiavimui parinkta 
vieta yra labai graži - 30 ak
rų parkas su ežerėliu, upeliu 
ir 15 km. takelių iškyloms, 
puiki laužavietė ir paviljonas 
užsiėmimams. Didelė val
gykla talpina virš 100 stovyk 
lautojų. Yra keturi pastatai 
su lovomis nakvynei, reikės 
atsivežti tik miegmaišius ir 
pagalves.

Suvažiavimo programa 
bazuosis supažindinimu su 
dabartiniais įvykiais Lietuvo
je. Tai yra aktuali tema, su 
kuria visi lietuviai, o ypač 
skautai turėtų būti pilnai susi
pažinę.

Registruotis* reikia iki 
balandžio 30 dienos. Mokes
tis $40.00 asmeniui.

Visais klausimais kreip
tis į vietovių vadovus, arba 
pas Suvažiavimo Vedėją v.s. 
fil. Dalę Lukienę, 10622 
Great Arbor Dr., Potomac, 
MD 20854, tel. (301) 983- 
0763.

Vadovai, kurie norėtų 
talkininkauti suvažiavimo 
programoje, prašomi greitu 
laiku susisiekti su sese Dale. 
Laukiama visų pagelba ir en
tuziazmas suvažiavimo ruoši
me.

CLEVELANDO
PARENGIMAI

• 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- 
tija.

• BALANDŽIO 8, 9 D. D. 
vyr. skaučių Židinio renginys 
Dievo Motinos parapijos au
ditorijoj.

• BALANDŽIO 15 D. Vil
niaus universiteto, folklorinio 
ansamblio "Ratilio” koncertas 
Dievo Motinos parapijos salėje. 
Globoja Čiurlionio ansamblis.

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

• GEGUŽĖS 20-21 D. D. 
LKVS Ramovė skyrių atstovų 
suvažiavimas Clevelande,
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VASARIO 16 
CLEVELANDE

Tą dieną virš Clevelando 
rotušės plevėsavo Lietuvos 
trispalvė. Miesto centre 
įvairiose įstaigose dirban
tys lietuviai tą dieną susi
rinko Gov-Pub restorane 
paminėti šią sukaktį ir min
tyse su broliais tėvynėje 
kartu pasidžiaugti šią šven
te, kurie taip pat pirmą kar
tą dar nelaisvoj tėvynėj ir
gi džiaugsmingai viešai šią 
sukaktį paminėjo.

Suėjimui vadovavo Pau
lius Alšėnas ir trumpą žo
dį pasakė Algis Rukšėnas. 
Dalyvavo viso 20 asmenų, 
daugumoje jauni įvairių sri
čių profesionalai, ši grupė 
nutarė tradiciją tęsti susi
renkant kas mėnesį.

Vakare vyr. skaučių židi
nys surengė Nepriklauso
mybės minėjimą Clevelando 
skautiškai šeimai. Minėji
mas pradėtas šv. Mišiom, 
kurias atnašavo kleb. kun.
G. Kijauskas, S. J. ir ta pro
ga pasakė šventei pritaiky
tą žodį. Po maldos visi rin
kosi į parapijos viršutinę 
salę, kuri buvo dekoruota 
šventei pritaikytom insig
nijom: laisvės statula, vė
liava ir liaudies meno dirbi
niais.

Vakarui pritaikintą pro

N rfaupa
Litftuanian Credit Union 

Lietuvių ‘Kredito kooperatyvas 

767 Lašt 18Stft Street

CCevetand, Ofiio 44119

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

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 pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

gramą pradėjo trumpu žo
džiu Ingrida Bublienė.

Kunigui G. Kijauskui, S.
J. uždegus vilties šviesas, 
sekė V. S. Stefos Gedgau
dienės žodis.

Poetų žodžiais minėjimą 
paįvairino s. E. Nainienė ir
I. Bublienė. Kanklėm pa
skambino Rama Bublytė.

Susitelkimo programą 
baigė s. L. Apanienė. Sekė 
vaišės. (ib)

• Dr. Danielius Degėsys, 
Vilties draugijos valdybos 
vvkd. vicepirmininkas, Dir
vai paremti įteikė 50 dol. 
auką. Ačiū.

KAZIUKO MUGĖ 
CLEVELANDE

Clevelando skautija ruo
šiasi Kaziuko mugei, kuri 
įvyks sekmadienį, kovo 12 
d., Dievo Motinos parapijos 
salėse. Atidarymas 11:15 
vai. ryto.

Bus paruošti tradiciniai 
skautų pagaminti darbeliai, 
šiais metais keli Clevelando 
tautodailės specialistai ir 
menininkai dalyvaus mugė
je — L. Palubinskaitė par
davinės savo pačios paga- 
tintas brangenybes; M. šiu- 
pinienė dalyvaus su savo 
tautiškom lėlėm (pardavi
mui) . Būtinai ateikite pasi-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI CLEVELANDE
Clevelando lietuviai, gi

laus susikaupimo ženkle bei 
vieningoje dvasioje, iškil
mingai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo 71 metų sukaktį.

Ketvirtadienį, vasario 9 
d., ALT skyriaus ir LB apy
linkės delegacija, drauge su 
dvasiškiais, VLIKo, Dirvos 
ir Tėvynės Garsų radijo at
stovais apsilankė pas Cleve
lando merą George Voino
vich, kur didelis lietuvių 
draugas G. Voinovich pasi
rašė proklamaciją, skelbiant 
vasario 16-tą dieną Lietu
vos Nepriklausomybės Die
na Clevelando mieste.

Ketvirtadienį, vasario 16 
dieną, mero nurodymu bu
vo iškelta Lietuvos vėliava 
virš Clevelando rotušės.

šeštadienį, vasario 18 die
nos vakare Dievo Motinos 
parapijos bažnyčioje vyko 
tradicinė minėjimo išvaka
rėse parapijos rengiama 
Lietuvos laisvės vigilija.

Minėjimo rytas, vasario 
19 d., buvo pradėtas su gra
žiai paruošta ir šventei pri
taikyta Tėvynės Garsų ra
dijo programa.

Ryte vyko iškilmingos 
šv. Mišios Dievo Motinos ir 
Šv. Jurgio lietuvių parapi
jų bažnyčiose. Mišių metu 
giedojo parapijų chorai, kle
bonai Gediminas Kijauskas 
ir Juozas Bacevičius pasa
kė turiningus ir šventei pri
taikytus pamokslus ir orga
nizacijos dalyvavo su vėlia
vomis. Prieš Mišias Dievo 
Motinos bažnyčioje jaunimo 
organizacijų atstovai pakė
lė vėliavas prie paminklo 
žuvusiems dėl Lietuvos lais
vės. Mišias šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje filmavo 
3-čia ir 8-ta televizijos sto
tis ir vaizdus parodė vaka
re (gaila, kad šiais metais 
televizija neatvyko į minė
jimo salę, nors buvo pakar
totinai kviečiama).

žiūrėti visų gėrybių.
Veiks lietuviškų patieka

lų valgykla ir kavinė su 
gardžiausiais tortais. Bus 
ir turtingi laimėjimai, žai
dimai, ir smagi bei įdomi 
atmosfera pabendravimui.

Žinokite, kad ir pačios 
jauniausios skautės daly
vaus mugėje su jų paga
mintais darbais.

Mugės pelnas bus naudo
jamas vasaros stovyklom.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti šią popietę.

Audra B.

• Dr. Bronius Kazėnas, 
Čiurlionio ansamblio diri
gentas, paskutiniais metais 
davęs kelis sėkmingus čiur- 
lioniečių koncertus, po Va
sario 16 koncerto Clevelan
de, pasitraukė iš dirigento 
pareigų.

čiurlioniečiai labai apgai
lestauja netekę gabaus di
rigento.

4 vai. p. p. clevelandiečiai 
užpildė Dievo Motinos para
pijos auditoriją, kur vyko 
iškilmingas Vasario 16-sios 
minėjimas.

Pagal eilę, trumpu daly
vių pasveikinimu, minėjimą 
atidarė Lietuvių Bendruo
menės Clevelando Apylin
kės pirm. Vytautas Brizgys. 
Maršui grojant, buvo įneš
tos organizacijų vėliavos, 
kurioms vadovavo LKVS 
Ramovės veikėjas Stepas 
Butrimas. Jungtinių Vals
tybių ir Lietuvos himnus 
sugiedojo solistė Irena Gri- 
galiūnaitė, akompanuojant 
Danutei Liaubienei. Kun. 
kleb. Gediminui Kijauskui, 
S. J. sukalbėjus invokaciją 
ir po Vasario 16-tosios Ak
to perskaitymo buvo susta
tytos vėliavos ir tolimesnis 
programos vadovavimas bu
vo perduotas Daliai Oran- 
taitei ir Viktorijai Len- 
kauskaitei, kurios sumaniai 
tvarkė minėjimo eigą.

Proklamacijos ir sveikini
mai: pirmiausia buvo per
skaitytas JAV prezidento 
George Bush sveikinimas, 
kuriame pabrėžta, kad JAV 
pakartotinai smerkia Lietu
vos okupaciją ir nepripaži
no bei nepripažins Sovietų 
Sąjungos įvykdyto Lietuvos 
prisijungimo. Sekančiai bu
vo perskaityta Ohio guber
natoriaus Richard Celeste 
proklamacija.

Clevelando mero George 
Voinovich proklamaciją ir 
sveikinimą pristatė jo di
rektorius tautybių reika
lams August Pust. Jis taip 
pat sveikino 42-jų tautybių 
vardu, kurių veiklą jis ko
ordinuoja mero įstaigoje ir 
pridėjo, kad jis kaip slovė
nų veikėjas didžiuojasi lie
tuviais, nes jie niekada ne
išsižada savo teisių ir jam 
yra didelė garbė prisesegus 
nešioti "Sąjūdžio” ženklą.

Clevelando miesto tary
bos rezoliuciją perskaitė ir 
savo apylinkės gyventojų, 
slovėnų, italų ir kroatų var
du sveikino 11-tos apylinkės 
Clevelando tarybos narys 
Michael Polensek. Cuyaho- 
ga apskrities rezoliuciją 
įteikė komisijonierių pirmi
ninkas, lietuviam palankus 
Virgil Brown, kuris taip pat 
perskaitė pusantro milijono 
Cuyahoga apskrities gy
ventojų vardu pasiųstus 
sveikinimus Lietuvos Lais
vės Lygos ir Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdžio pirmi- 
ninkams. Atsistojimu buvo 
pagerbti Lietuvos kariuo
menės savanoriai kūrėjai 
Jonas Barniškis ir Alek
sandras Johansonas, ku
riems buvo prisegta po gėlę 
ir tylos minute prisiminti 
žuvusieji dėl Lietuvos lais
vės.

Labai gerai paruoštą ir 
įspūdingą pagrindinę kalbą 
pasakė visuomenininkas ir 
JAV Aplinkos Agentūros 
vidurinių vakarų rajono ad
ministratorius inž. Valdas 

Adamkus (kalba atspaus
dinta pereitoje Dirvos lai
doje). Jo kalba buvo per
traukta plojimais ir jam 
buvo įteikta rengėjų sim
bolinė dovana, knyga apie 
mūsų žymų menininką M.
K. Čiurlionį.

Po inž. Valdo Adamkaus 
kalbos sekė tautybių ir 
kitų svečių sveikinimai. 
Trumpas sveikinimo kalbas 
pasakė Ohio Estų Tarybos 
pirm. Andreas Traks, Cle
velando Latvių Sąjungos 
vicepirm. ir Clevelando Pa
baltiečių Komiteto pirm. 
Maris Mantenieks ir "Soli- 
darnos” Remti Komiteto 
vicepirm. George Bakalar. 
Raštu sveikino Jungtinių 
Clevelando Ukrainiečių Or
ganizacijų vicepirm. prof. 
George P. Kulchytsky ir 
PLB pirm. dr. Bieliauskas. 
Sveikinimą taip pat perda
vė Čekų Katalikų Susivieni
jimo pirm. Vaclav Hyvnar. 
Taip pat buvo pristatytas 
"solidarnos" Remti Komite
to pirm. David Domzalski ir 
kiti svečiai.

Minėjime buvo priimta 
ALT skyriaus ir LB Apylin
kės siūlyta rezoliucija, ku
ri pasiųsta JAV preziden
tui ir kitiems aukštiems pa
reigūnams bei JAV Kongre
so nariams.

Po trumpos pertraukos 
sekė koncertinė dalis, kurią 
labai gražiai atliko muz. dr. 
Broniaus Kazėno vavovau- 
jamas Čiurlionio Ansamblio 
mišrus choras su soliste 
Irena Grigaliūnaite ir akom- 
paniatore Danute Liaubie- 
ne. Buvo patiekta Br. Bud
riūno — O Nemune, J. Nau
jalio — Už Raseinių, M. 
Čiurlionio — Anoj Pusėj 
Nemuno ir S. Sodeikos — 
Šiaurės Pašvaistė. Publikai 
entuziastiškai prašant, dar 
buvo duota priedo.

Minėjimą uždarė Ameri
kos Lietuvių Tarybos Cleve
lando skyriaus pirm. Algi
mantas Pautienis, rengėjų 
vardu padėkodamas, prele
gentui, menininkams ir vi
siems atsilankiusiems bei 
prisidėjusiems prie minėji
mo rengimo.

Aukų Lietuvos laisvinimo 
reikalams surinkta netoli 
šešių tūkstančių dolerių. 
Rinkliava tęsiama toliau ir 
visi, kurie dar neįteikė savo 
aukos, prašomi prisiųsti 
rengėjų iždininkui Vytau
tui Stuogiui, 17902 East 
Park Dr., Cleveland, Ohio 
44119.

Šis Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir Lietuvių Ben
druomenės Clevelando pada
linių rengtas Vasario 16 mi
nėjimas ir visi paruošiamie
ji darbai vyko gana gražaus 
bendradarbiavimo dvasioje.

A. Pautienis

WANTED 
WOOD JOURNEYMAN 

MODEL MAKERS — needed for air- 
eraft tooling company in Tacoma, 
iVashington. Need 4 years minimum 
experience in fabricating wood mod- 
els from mylars and engineering 
drawing8. 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)
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DIRVA
PRISIMENAMAS 
PREZIDENTAS 

ANTANAS SMETONA

Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sąjunga rengia Lietuvos 
Respublikos Prezidento An
tano Smetonos minėjimą 
1989 m. balandžio 9 d. Chi
cagoje, Lietuvių tautiniuose 
namuose. Paskaitą skaitys 
istorikas Vincas Trumpa.

SKAUTIJOS VADOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Išdiskutavimui skautiš
kos veiklos ir nustatymui 
veiklos gairėms, organizuo
jamas suvažiavimas visų 
S k a u t i ninku, židiniečių, 
Skautininkių ir Akademinio 
Skautų Sąjūdžio narių.

Suvažiavimas įvyks ba
landžio 1 ir 2 dienomis Chi
cagoje, Midway Airport 
Inn, 55 St./Cicero Avenue 
kampas. Suvažiavimą glo
boja Chicagos Skautininkių 
Draugovė. Visi pašnekėsiai 
vyks tame pačiame viešbu
tyje. Visus kviečiame gau
siai suvažiavime dalyvauti 
ir prisidėti savo patarimais, 
kad skautiškoji veikla dar 
ilgai klestėtu mūsų tarpe.

Suvažiavimo registracijos 
reikalais kreiptis į s. Aldo
na Palukaitiene, 7253 So. 
Richmond, Chicago, Ulinois 
60629: tel. (312) 471-0811.

PAGALIAU 
SUSIBROLTAVO

Madison miesto taryba š. 
m. vasario mėn. 21 d. nu
tarė pradėti seserystės ry
šį su Lietuvos sostine Vil
nium. Keletas miesto tary
bos narių siūlė šį klausimą 
atidėti, kol viena šeima 
gaus leidimą išvykti iš Vil
niaus į užsienį. Madison 
laikraščiai taip pat siūlė 
atidėti dėl emigracijos var
žymų ir dėl sovietų pagro
bimo Lietuvos valstybės pa
naudojant jėgą ir apgaulę.

Du Madison gyventojai, 
žydų bendruomenės atsto
vai, pasisakė už susibrolia
vimo atidėjimą, kol žydų 
šeima bus išleista iš Vil
niaus. Keturi kalbėtojai bu
vo už susibroliavimą be to
limesnių atidėliojimų. Vie
nas iš jų lietuvis pareiškė, 
kad JAV LB 1987 m. rug
sėjo mėn. nutarė remti Ma
dison susibroliavimą su Vil
nium ir kad jo šeima, drau
gai ir Madison lietuviai taip 
pat pasisako už susibrolia
vimą.

ALT Madison skyrius 
šiame posėdyje neužėmė jo
kios pozicijos, nes jau buvo 
aišku, kad arba atidės dėl 
emigracijos, arba priims 
susibroliavimą. Bet ALT ir 
kitų Madison lietuvių pa
stangos pasiekė to, kad su
sibroliavimo iniciatorių gru
pė ir spauda nustojo sutap- 
dinti Vilnių su rusais, so
vietais ir patį Vilniaus var

dą rašo ir taria taip kaip 
lietuvių kalboje priimta.

šiuo metu Madison turi 
seserystės ryšius su Oslo, 
Norvegija; Managua, Nika- 
ragua; Freiburg, Vokietija 
ir Arcatao, EI Salvador.

(T. P.)

♦ Dr. Vytautas Skuodis 
kovo 3 d., penktadienį, 7:30 
vakaro Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje skaitys 
paskaitą: "Lietuva kelyje į 
laisvę". Prelegentas yra 
Lietuvos Laisvės Lygos 
Tautinės Tarybos atstovas 
už Lietuvos ribų ir turi gi
lų dabartinės situacijos Lie
tuvoje supratimą. Jis pada
rys pastarųjų metų įvykių 
Lietuvoje apžvalgą, išna
grinės šiuolaikinio tautinio 
pakilimo Lietuvoje ištakas. 
Vytautas Skuodis kalbės 
apie pagrindinius šio paki
limo veiksnius ir gręsian
čius pavojus. Paskaitinin
kas palies ii’ Lietuvos tau
tinio išlaisvinimo perspek
tyvas bei lietuvių išeivijos 
laikyseną dabartinių įvykių 
Lietuvoje šviesoje. Vytau
tas Skuodis ilgametis sovie
tinių kalėjimų ir lagerių 
kalinys. Pastaruoju metu 
buvo išvykęs į Pietų Ame
riką, to kontinento lietuvių 
pakviestas. Po paskaitos 
vaišės. Kiekvienas lietuvis, 
kuris gyvai domisi šiuolai
kiniais įvykiais Lietuvoje, 
kviečiamas dalyvauti.

• "Sąjūdis: realybė ir 
perspektyvos” — šia tema 
prie apskrito stalo disku
tuos JAV Lietuvių bendruo
menės pirmininkas dr. An
tanas Razma, politinių mok
slų specialistas dr. Tomas 
Remeikis ir "Akiračių” re
dakcinio kolektyvo narys 
Zenonas Rekašius, kartu su 
svečiu iš Lietuvos, vienu iš 
Sąjūdžio iniciatorių, Sąjū
džio Seimo tarybos nariu fi
losofu Broniu Kuzmicku. 
Sąjūdžiolnfo ir Santaros 
šviesa ruošia šią vakaronę 
penktadienį, kovo 3 d., 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro 
mažojoje salėje Chicagoje.

• A. A. kun. Antanui Kar
dui, mirusiam pernai Sunny 
Hills, Fl., kur jis leido pen
sininko dienas, pastatytas 
paminklas ant jo kapo Kal
varijos kapinėse, sausio 15 
d. buvo pašventintas, daly
vaujant apylinkės lietu
viams.

Paminklą, papuoštą lietu
viškais įrašais ir ornamen
tais, pašventino kun. L. 
Musteikis ir vietos parapi
jos klebonas F. Szczykuto- 
wicz.

šiose kapinėse jau palai
dota nemažai lietuvių, jų 
tarpe ir viekšniškis akt. 
Henrikas Kačinskas.

• A. Ridikas, Afton, N. 
Y., atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
25 dol. Ačiū.

Gen. Konsulas Anicetas Simutis su ponia ir vysk. P. Baltakis konsulato suruoštame Vasario 16 
minėjime New Yorke su svetimtaučiais svečiais. L. Tamošaičio nuotr.

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ NEW YORKE

Lietuvos generalinis kon
sulas New Yorke Anicetas 
Simutis Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 71 me
tų sukakties proga Vasario 
16 dieną Nęw Yorko mies
to centre Inter-Continental 
Hotel patalpose surengė iš
kilmingą minėjimą. Tam 
tikslui buvo sudarytas ko
mitetas iš lietuvių organi
zacijų atstovų.

Dalyvavo 11 konsulų, jų 
tarpe: New Yorko konsulų 
draugijos pirm. Bahrein, 
generalinis konsulas Abdu- 
la Shaker, New Yorko mies
to komisijos Jungtinėm tau
tom ir konsulariniam kon
sului direktorė Jilie Stak- 
well. Dalyvavo Venezuelos 
generalinis konsulas amba
sadorius G. Errera su po
nia, Filipinų generalinis 
konsulas ambasadorius H. 
Garcia, Belgijos generalinio 
konsulo pavaduotojas Leo 
Peters, Čilės konsulas Jor- 
ge Aravena, Estijos E. Ju- 
arson, Jamaikos konsule 
McLeod, kovojančių afga
nistaniečių atstovas Mayar 
su savo atstovu pulkininku.

Dalyvavo ir New York 
Times WCXR žinių atsto
vas, kuris duoda kasmet 
Vasario 16-tą dieną lietuvių 
muzikos valandą, Buvo eg- 
zilinių organizacijų vadai. 
Priėmimui įpusėjus genera
linis konsulas Anicetas Si
mutis tarė iškilmingą tai 
dienai skirtą žodį ir pakvie
tė Eglę Dudėnienę perskai
tyti Valstybės sekretoriaus
J. Baker atsiųstą sveikini
mo raštą, pristatė Afganis
tano atstovą Mayar, kuris 
tarė žodį apie Afganistano 
išlaisvinimą. Toliau buvo 
asmeniniai pasikalbėjimai, 
mintimis pasidalinimai su 
svetimų valstybių atstovais.

★
Vasario 16 dienos pami

nėjimas įvyko dviem atve
jais. Lietuvos generalinio 
konsulo A. Simučio sureng
tas svetimų valstybių at
stovams vasario 16 dieną ir 
vasario 19 dieną pradėtas 
Apreiškimo parapijos baž
nyčioje Brooklyne 11 vai. 
šv. Mišiomis, kurias konce- 
lebravo vyskupas P. Balta

kis, OFM, kun. J. Pakalniš
kis ir tėvas Andriekus, 
OFM. žodį tarė Lietuvos 
generalinis konsulas A. Si
mutis. Pamokslą pasakė tė
vas L. Andriekus, OFM.

Minėjimo akademija pra
sidėjo 3 vai. Lietuvių Kul
tūros Židinyje, kurią atida
rė Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirm. P. Ąžuolas. Su
giedojus Lietuvos ir JAV 
himnus invokaciją sukalbė
jo vyskupas P. Baltakis, 
OFM. Lietuvos generalinis 
konsulas A. Simutis tarė 
sveikinimo žodį ir rengėjai 
supažindino publiką su gar
bės svečiais: N. Y. valsti
jos senatorium Serf Mal- 
tese, N. Y., valstijos atsto
vu Frederik Smidt, kuris 
paskaitė New Yorko seimo 
rezoliuciją ir gubernato
riaus Cuomo proklamaciją. 
Miesto tarybos narys Wal- 
ter Ward skaitė New Yorko 
miesto Tarybos rezoliuciją 
ir burmistro Ed Koch pro
klamaciją.

Afganistanu pirm. Ame
rikoje Habild Mayar ir kiti 
sveikino žodžiu ir raštu.

Pagrindinę ir ilgą paskai
tą skaitė dr. Aleksandras 
Štromas išsamiai nušvies
damas Lietuvos dabartinę 
ir ateities padėtį, Po visų 
kalbų ir ilgesnės pertraukos 
scenoje pasirodė solistė Vio
leta Rakauskaitė ir žavingai 
atliko 12 estradinių dainų.

MENO PARODA

Vasario 11-12 dienomis 
Kultūros židinyje, Brookly
ne, N. Y. Lietuvių bendruo
menės New Yorko apygar
da, vadovaujama Vytauto 
Alksninio, surengė lietuvių 
dailės darbų parodą, kurio
je dalyvavo virš 20 dailinin
kų ir apie šimtą jų kūrinių 
žavingai puošusių židinio 
salę. Parodos ekspozicijos 
tvarkymu rūpinosi dail. 
Juozas Bagdonas ir Paulius 
Jurkus, kuris parodą atida
rė ir pakvietė Lietuvos ge
neralinį konsulą Anicetą 
Simutį tarti žodį.

Tai pirmoji lietuvių me
no paroda New Yorke, ku
rioje dalyvavo ir dailinin
kai iš Lietuvos ir jų nema
žas skaičius. Daugelio dai
lininkų buvo po keletą kū
rinių ir jau buvo ne maža 

grupė vyresniųjų ir jaunų
jų dailininkų kūrinių įvai
raus stiliaus. Buvo išstaty
ta ir dail. Vytauto Kašubos 
naujausi skulptūros darbai.

Paroda buvo rengiama 
Lietuvos nepriklausomybės 
Vasario 16 šventei pagerb-

(eč)

PAGERBS VEIKĖJUS
Lietuvių Bendruomenės 

New Yorko Apygardos val
dyba paskutinio pusmečio 
bėgyje surengė bent 6 ren
ginius, ir dar bent 3 yra už
planuoti artimoje ateityje. 
Sekantis Apygardos rengi
nys bus pagerbimas New 
Yorko Apygardos ilgai dir
busių b e n druomenininkų. 
Pramatoma kultūrine dalis, 
pagerbiamųjų pristatymąs 
ir vaišės. Numatoma pa
gerbti 10 asmenų. Pagerbi
mas įvyks sekmadienį, kovo 
12 d. Kultūros židinyje, 
Brooklyne; Bus pagerbti se
kantys asmenys:

Kazimieras Bačiauskas, 
Irena Banaitienė, kun. dr. 
Kornelijus Bučmys, Vaclo
vas Butkys, Paulius Jurkus, 
Malvina Klivečkienė, Vincas 
Padvarietis, Petras Povi
laitis, Apolonija Radziva- 
nienė ir Aleksandras Vak- 
selis.

LB New Yorko Apygar
dos valdyba kviečia New 
Yorko apylinkių visuomenę 
atsilankyti kovo 12 į Kul
tūros židinį ir pagerbti as
menis tiek daug dirbusius 
lietuviškam reikalui. (rk)

• Dr. Jonas P. Lenktaitis 
sausio 26, šeštadienį, 8:50 
vai. ryto buvo labai įspū
dingai paminėtas per 
WQXR, New York Times, 
abi radijo stotis ryšium su 
lėšų telkimu New Yorko fil
harmonijai. Kalbėtojas gra
žiai nusakė nuolatinį tarpi
ninkavimą, telkiant lėšas 
filharmonijai. Ypač buv# 
iškeltos jo pastangos per 
dešimt metų rengiant "Li
thuanian Festival", kuris 
vyksta vasario mėnesiais.

• Bronius Kovas, Nor- 
wood, Mass., užsiprenume
ravo Dirvą ir pridėjo auką 
20 dol. Sveikiname įsijun
gus į Dirvos skaitytojų ei
les.
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