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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Sąjūdis aklavietėje
Tauta pažadinta, bet kada keltis?

Vytautas Meškauskas

Kovo 26 d. Sovietija 
renka 2,500 KONGRESO na
rius, kurie turės spręsti fede
racijos likimą, išrinkti naują 
Aukščiausiąją Tarybą, prezi
dentą ir t.t. Lietuvoje į tą in
stituciją renkami 42 kandida
tai, kuriuos paskyrė partija, 
atskiros institucijos ir net val
džios pripažintos vietinės or
ganizacijos.

Norėdamas daugiau de
mokratijos, Kremlius pagei
davo, kad kiekvienai vietai 
būtų bent du kandidatai, nors 
jų parinkimų, žinoma, negali
ma laikyti demokratišku. 
Kaip nekalbėsi, Sovietijoje 
tėra tik viena politinė partija. 
Kiti politinio pobūdžio susi
būrimai pakenčiami tiek, 
kiek jie naudingi kompartijai. 
Pačios partijos naudai Lietu
voje įsikūręs Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdis praktikoje 
tačiau tapo toks populiarus, 
kad iš 42 Lietuvai paskirtų 
vietų turėtų mažiausiai pra
vesti 30 savo žmonių.

Kovo 3 d. N.Y. TIMES 
pranešė iš Maskvos, kad Sąjū 
dis pritarė dviejų kandidatų 
atsisakymui per rinkimus var- 
žylis su Lietuvos Komparti
jos bosais - pirmuoju CK sek 
retorium Algirdu Brazausku 
ir antruoju sekretorium Vladi
miru A. Berezovu, kuris yra 
Lietuvos rusas, kalbąs lietu
viškai.

Sąjūdžio pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pareiš
kė per TV, kad tai padaryta 
be jokio partijos spaudimo ar 
pasitarimo su ja. "Mes norė
jom tik parodyti savo besąly
ginę paramą partijos pažan
giosioms jėgoms."

Užjūry gyvenant būtų 
sunku dėl to ginčytis. N.Y. 
TIMES korespondentas Bill 
Keller tačiau nurodo, jog yra 
kilęs susirūpinimas Maskvo
je, kad Sąjūdis nepareika
lautų tikro Lietuvos suvere
niteto atstatymo. Politbiuras 
net paskyrė tam reikalui spe
cialią komisiją su ideologijos 
šefu Vadimu A. Medviedie- 
vu priešakyje. Joje dalyvau
ja ir saugumo bei teisingumo 
prievaizda Centro Komitete, 
buv. KGB šefas Čebrikovas. 
Taip kitko, apie jos sudary
mą pirmas paskelbė Bostono 
dienraštis The Christian 
Science Monitor. Sovietijoje 
jo egzistencija iki šiol nebu
vo žinoma. Toji pereito mėn. 

pabaigoje išsišaukė Brazaus
ką ir jam 'išreiškė' savo susi
rūpinimą.

Tos žinios liudija, kad, 
tiesa, su Sąjūdžiu skaitomasi 
Maskvoje, bet kartu ir kelia 
klausimą, ar tik Sąjūdis ne
bus pasiekęs savo galios ze
nitą ir jau atsidūręs aklavie
tėje. Jis pažadino tautą, bet 
kada reikės keltis - nepasa
kė. Nauja konstitucija, kuri 
turėtų atstatyti suverenitetą, 
nebuvo dar priimta. Seni pa
reigūnai palikti savo vietoje 
po truputį vėl pradeda kelti 
savo galvas (žiūr. "Iš kitos pu
sės").

Paklaustas apie ateitį 
Sąjūdžio Tarybos pirminin
kas prof. Vytautas Landsber
gis štai ką atsakė Vilniaus 
Vakarinių Naujienų gruodžio 
30 d. Nr.:

Sąjūdžio veikla grindžia
ma programine Komunistų par. 
tijos linija, todėl jam nėra pag
rindo tapti antra politine parti
ja. O jeigu partijos paskelbta 
persitvarkymo programa bus 
žlugdoma pačioje partijoj esan
čių kitų jėgų, ir žlugdoma taip, 
kad susirems tarpusavyje pa
žangios ir konservatyvios jėgos 
arba partija skils, nors ir būtų 
manoma, jog negalimos dvi ko
munistų partijos, - dogma mū
sų šalyje visada iškyla aukš
čiau realybės, - tuomet Sąjūdis 
rems pažangiąją Komunistų 
partiją ar pažangų jį jos sparną.

Liaudis tačiau ne vien 
himnais gyvena, ji nori geres
nės, ir daugiau, duonos. Ne
jaučiant jokios ūkinės pažan
gos, jos entuziastinis pritari
mas Sąjūdžiui mažėja. Tai 
nemažas rūpestis Landsber
giui. Jis aiškina:

Respublikos mokslo vy
rai buvo parengę savarankiško 
ekonomikos vykdymo koncep
ciją. Atsirado daug kritikų iš 
centro, neturinčių ... konkre
taus savojo modelio ... mus pra
šo palaukti, lyg tas laukimas sa
vaime užtikrins geresnį rytojų; 
... Jeigu respublika nedispo
nuoja tuo, ką pati pagamina, o 
tik tuo, kas jai duodama, socia
linių problemų išspręsti prak
tiškai neįmanoma.

Už tat respublikai sku
biai reikalinga ūkiška savival
da, kurios Maskva ne tik ne
duoda, bet ir nepajėgia sugal
voti. Ką daryti tuo atveju, 
kai visi argumentai atsimuša 
kaip žirniai į sieną?

(Nukelta į 3 psl.)

Clevelando aerodrome pasitinkamas Balys Gajauskas, sovietų gulaguose iškalėjęs 37 metus. Iš 
kairės: gėles įteikusi G. Bublytė, Balys Gajauskas, Clevelando Pabaltiečių komiteto pirm. M. Man- 
tenieks, LB Los Angeles apyg. pirm. A. Nelsienė, kun. G. Kijauskas, S J., kurio globoje svečias 
praleido savaitgalį Clevelande, iri. Bublienė, ryšininkė su spauda ir televizija. V. Bacevičiaus nuotr.

Clevelando meras įteikė Baliui Gajauskui 
miesto auksinį raktą

Nepalūžušio vergijos 
metuose, gyvu tikėjimu Tėvy 
nės laisve ir teise būti žmo
gumi rašyta Balio Gajausko 
odisėja, per sovietų gulagus, 
kalėjimus ir nežinios naktis, 
iš pavergtos Tėvynės atvedė 
jį viešnagei į Ameriką, kad 
čia gyvu žodžiu papasakot

Glasnost
liberates
erusader
Lithuanian in U.S. 
for speaking tour
By W1LUAM F. MILLER
STAFF VVRITER

When Lithuanian freedom fighter 
Balys Gajauskas retumed to his 
home in Kaunas after serving 37 
years in Soviet prison, he saw Lith
uanian national flags flying from 
offices and houses.

“It was only a short time earlier 
that a Lithuanian would get seven 
years in prison for defying the 
Soviets and hoisting a national flag, 
and now it was allowed,” he said. 
“It was wonderful.”

He was experiencing the fflas- 
nosį, or policy of political openness 
in the Soviet Union, that has 
brought some demoeratie reforms 
to Lithuania and other Baltic 
nations. He was released from 
prison lašt November just in time 
to experience the new openness.

Glasnost also got him a passport 
to visit the United Statės and speak 
freely.

Gajauskas, 63, who has spent 
more than half his life behind bars 
in Soviet labor camps, is in Cleve
land until tomorrovv.

He špoke to delegates of the Bal
tic American Freedom League’s 
Eighth Annual Human Rights Con- 
feren£p vcsterday at the Holiday 

Clevelando dienraštis The Plain Dealer kovo 12 d. laidoje 
įsidėjo straipsnį su nuotrauka apie buvusį politinį kalinį sovietų 
gulaguose Balį Gajauską, kuris lankėsi Clevelande kovo 10-13 
dienomis.

galėtų, kaip svarbi yra mūsų 
visų, ir kiekvieno paskirai, 
nesvyruojanti kova už Lietu
vos laisvę.

Naujų srovių Sovieti
joje pasėkoje, kaliniu pralei
dęs didesnę dalį savo gyveni
mo - 37 metus iš 63-jų, - 
veik legendarinis Balys Ga-

r

BALYS GAJAUSKAS: Lithua
nian nationalist who spent 37 
vears in Soviet orisons.

leam how to live outside a prison 
with his wife, Irena, and daughter 
Gražina, 9. He met his wife during 
a brief period of freedom, būt they 
were wed while in a Soviet prison.

“We had to fight,” he said 
through an interpreter. “We lošt 
our freedom and we lošt our 
national sovereignty. We lošt our 
right to worship as we wished.

“I was sustained in my belief in 
God and my belief in my nation.”

Was it worth the struggle? “I am 
fully convinced it was worth it,” he 
answered solemnly. “It’s a life’s 
mission.

“How could I have stood by while 
the Soviets deported hundreds of 

jauskas praėjusių metų lapkri 
čio mėnesį grįžo į Lietuvą ir 
dabar pasinaudojo galimybe, 
su žmona ir dukrele, aplan
kyti gimines Santa Monica, 
Ca. ir išeivius tautiečius čia, 
laisvoje šalyje.

Amerikos Pabaltiečių 
Laisvės Lygos kvietimu da
lyvauti VHI-je metinėje Žmo 
gaus Teisių Konferencijoje 
kovo 11 d., Balys Gajauskas 
Clevelande atsilankė kovo 
10-13 dienomis. Jis buvo pri 
statytas konferencijoje ir kal
bėjo banketo metu Holiday 
Inn viešbučio salėje, kur jis 
buvo pagerbtas Clevelando 
miesto mero. Jo egzekutyvi- 
nis asistentas Augus Pust įtei 
kė ten Baliui Gajauskui gar
bės raštą ir Clevelando mies
to auksinį raktą. Bankete da
lyvavo apie 200 Baltų laisvės 
lygos delegatų, atvykusių iš 
įvairių Amerikos miestų.

Sekmadienį, kovo 12 
d., Balys Gajauskas kalbėjo 
Dievo Motinos šventovėje 
per 10 vai. Mišias ir atidarė 
po pamaldų parapijos salėje 
vykstančią Clevelando Skau- 
tijos Kaziuko Mugę. Balys 
Gajauskas, prisiminęs savo 
jaunystės skautavimą laisvo
je Lietuvoje, pabrėžė, kad 
skautiški principai jam padė
jo pakelti skaudžią kalinio 
dalią. Šeštą vai. vakare para
pijos svetainėje buvo specia
lus susitikimas su Clevelan
do visuomene, kur trejetas va 
landų nepastebimai prabėgo, 

(Nukelta į 15 psl.)
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savaimė politi^^

Sovietų ofenzyva Vid. Rytuose pasitraukus iš Afganistano. 
- Paralelė su Irano-Contra byla. - Sovietinės respublikos 

varys prekyba su šalimis, su kuriomis bendrauti 
sovietams nepatogu... ------------------

■ Iš kitos pusės

Oficialiai atitraukę sa
vo kariuomenę iš Afganista
no, sovietai pradėjo didesnio 
mąsto diplomatinę ofenzyvą 
visuose viduriniuose Rytuo
se. Jų užs. reikalų ministeris 
Ševardnadze lankėsi Egipte, 
kur matėsi ir tarėsi ne tik su 
to krašto prezidentu Mubari- 
ku, bet ir Izraelio užsienio rei 
kalų ministeriu Arens ir ... 
PLO vadu Arafatu. Sovietai 
palaiko arabų norą Izraelio- 
Palestinos klausimą svarstyti 
tarptautinėje konferencijoje, 
kur jie galėtų šalia JAV gro
ti pirmuoju smuiku.

Ševardnadzė sustojo ir 
Irane, kur pasimatė su Ajato- 
la Khomeini. Bedieviško ko
munizmo reprezentantas su
sitiko su ultra-tikybininku. 
Tai keista pora, tačiau - prie
šas mano priešo yra vistiek 
mano draugas. Sovietas pa
laikė iraniečio pasipiktinimą 
Vakaruose išleista indo Rush- 
die knyga "Šėtono Eilės", ku 
rioje šaipomasi iš Korano. 
Ragindamas autorių nužudyti 
ir už tai milijonais atlyginti, 
senis ajatola siekė politinių 
tikslų. Žinia, Vakarų libera
lai pakėlė triukšmą. Juk yra 
teisė rašyti ir spausdinti ką 

‘Lietuvoje...
• AFGANISTANO kare iš Lietuvos dalyvavo apie 

3,000 karių. Žuvo 87, invalidais visam gyvenimui tapo 88. 
Apdovanoti ordinais - 296.

• VISO Lietuvoje yra 115,000 invalidų (karo ir 
civilių). Per metus jų skaičius padidėja apie 20,000.

• PRASIDĖJUS lėtam reabilitacijos procesui, daug 
kam ir užjūriuose gyvenančių parūpo atimto turto 
klausimas. IŠ principo konfiskuotas arba prarastas 
iškeldinimo metu turtas grąžinamas, tačiau negrąžinamas ir 
neatlyginamas toks turtas, kuris buvo arba galėjo būti 
nacionalizuotas. Tokiais pav. laikomi namai Vilniaus, 
Kauno, Panevėžio ir Šiaulių miestuose, kurių bendrasis 
plotas buvo didesnis kaip 220 kv. metrų, o kituose 
miestuose - daugiau kaip 170 kv. metrų. Kiekvienu atveju 
kompensacija negali būti didesnė kaip 3,000 rublių, iš jų 500 
rublių už namų apyvokos daiktus. Į. tą 3,000 rb. sumą 
tačiau neįeina namų ir įrengimų vertė, kuri nustatoma pagal 
valstybinio privalomojo draudimo normas.

Atsilyginti turi tas administracijos vienetas - miesto 
vykdomasis komitetas ar kolūkis - kuriam konfiskuotas 
turtas buvo perduotas, šį portvarkį vykdant, žinoma, 
laukiama daug ginčų. Reabilituotieji turi teisę į gyvenamąją 
patalpą be eilės. Pareiškimus turtui atgauti gali paduoti ir 
nesugrįžę Lietuvon.

• PAGAL Reagano-Gorbačiovo susitarimą iš abejų 
kraštų apginklavimo buvo išimtos vid. nuotolių (500 - 5,500 
km.) raketos. Sovietijoje jų buvo 1,752. Penkios visai netoli 
Tauragės. Jų inspektuoti p.m. rugpiūčio 7 d. atvyko 
vienuolika amerikiečių karių, jų tarpe ir 3 moterys- 
inžinierės. Žiemą amerikiečiai atvyko dar kartą, šį sykį 
pažiūrėti ar raketų ir įrengimų joms paleisti nėra likę. 
Bazės turtas buvo parduotas vietiniams gyventojams už 
dešimtadalį kainos. Viešbutis, kuriame svečiavosi 
amerikiečiai, bus dar laikomas geram stovyje 13 metų. Tiek 
laiko dar galima bus inspektuoti buvusias raketų bazes.

nori. Iš kitos pusės - yra ne
mažai ir Vakaruose žmonių, 
kurie tą knygą laiko visai ne
reikalingu šaipymusi iš ki
tiems šventų dalykų. Jų tar
pe yra ir buv. prezidentas 
Carteris. Taip, kaip negali 
pasinaudodamas savo teise 
sakyti ką nori, šaukti teatre, 
kad kilo gaisras, taip ir įžei
dinėjimas kitų tikybų yra 
vengtinas.

Toje pačioje Anglijoje, 
kur Rushdie pastoviai gyve
na ir yra jos pilietis, heretikai 
buvo baudžiami net mirtimi. 
Tiesa, labai seniai. Paskuti
nis buvo sudegintas 1612 m. 
Taip buvo baudžiami tie, ku
rie netikėjo Šv. Trejybe. Nuo 
1677 m. už tai jau nebuvo 
grąsinama mirtimi, bet religi
jos šmeižimas buvo laikomas 
nusikaltimu prieš nusistovė
jusią tvarką ir baudžiamas ka
lėjimu civilinio teismo. Dar 
1978 metais vieno laikraščio 
redaktorius buvo nubaustas 
už tai, kad savo laikraštyje 
davė vietos nešvankiam eilė
raščiui apie mirusio Kristaus 
kūną. Nepaisant to, jei ajato- 
los agentai nužudytų Rushdie 
Britanijoje, pastaroji tai laiky 
tų casus belli - reikalaujan

čios griežtos reakcijos. Rush
die priklauso tik britų teismo 
kompetencijai.

Kaip ten būtų- - tai pa
lengvino Ševardnadzei būti 
priimtam paties ajatolos ir 
kartu su juo pasmerkti Vaka
rus. Kaip tik to išvengti ir bu
vo norima per vadinamą Ira- 
no-Contra aferą, dėl kurios 
mažesni JAV pareigūnai bu
vo patraukti teismo atsakomy 
bėn. Už nepasisekimą.

Kad suprasti apie ką su
kasi reikalas, reikia grįžti ke
lis dešimtmečius atgal. Mes 
jau minėjom, kad Nasserio 
laikais sovietų įtakai labai 
plečiantis Vid. Rytuose, Ira
no šachas sugalvojo, kad jo 
valstybę nuo gręsiančio so
vietų pavojaus gali išgelbėti 
tik JAV. Tam jam buvo rei
kalingi ne tik geri santykiai 
su Izraeliu, bet ir Amerikos 
žydų įtaka. Šachas palaikė 
gerus santykius su Izraeliu, 
tačiau ne formalius, teisinda
masis baime užtraukti arabų 
kerštą. 1969 m. pavasarį ša
chas norėjo iš Irako išgauti 
laivininkystės teisę Shatt ai 
Arab upėje, kuri skiria abejus 
kraštus. Normaliai pasienio 
upės yra atviros abejų kraštų 
laivininkystei, tačiau Irakas 
nepraleisdavo Irano laivų, aiš 
kindmas, kad kadaise tarp Ira 
no ir Ottomanų imperijos su
daryta sutartis leido ta upe 
naudotis tik Irakui. Remda
masis ta sutartimi Irakas pra
leisdavo Irano laivus tik už 
tam tikrą mokestį ir plaukian 
čius po Irako vėliava.

Šachas bandė plukdyti 
savo laivus be Irako leidimo, 
bet buvo skaudžiai pamoky
tas. Jis pakeitė savo kariuo
menės štabo viršininką. Tas, 
pasimokęs iš Izraelio karų su 
arabais, sutelkęs laivyną ir 
aviaciją, atidarė upę ir Irano 
laivininkystei. Negalėdamas 
pasipriešinti jėga, Irakas pra
dėjo šachą vadinti sionistu. 
Nasserį ištikus širdies smū
giui, jo viceprezidentas pasi
rodė daugiau sukalbamas. 
Be to, jau Nasseris patyrė 
Maskvoje, kad sovietai nėra 
linkę daugiau įsivelti į jo ka
ro veiksmus prieš Izraelį. 
Taip jis buvo priverstas pri
imti JAV pasiūlymą sustoti 
šaudytis ir pradėti derėtis. 
1972 metais, prieš pat Nixo- 
no ir Brežnevo susitikimą, 
Sadatas patyrė, kad jisai ne
gaus nei naujų Mig-23 naikin
tuvų, nei raketų. Jis išskrido 
iš Maskvos vieną dieną anks
čiau negu buvo numatyta, so
vietų pareigųnų visai neišly- 
dėtas.

Smagu skaityti dabartinius Lietuvos laikraščius. 
Tiek daug ir taip gražiai pasakytos teisybės. Pvz. KOM
JAUNIMO TIESA vasario 15 d. paskelbė visą eilę Ne
priklausomybės paskelbimo sukakčiai skirtų straipsnių, 
istorinių apibraižų, tačiau visi jie kaip kokiu vedamuoju 
pradedami LIETUVOS TSR PROKURORO PAREIŠKI
MU. Pirmajam sakinyje pasidžiaugęs kad;

„Respublikos komunistų partija, vyriausybė, 
visuomeninės formuotės, visi dori žmonės sten
giasi visose mūsų gyvenimo sferose įvykdyti tei
singą pertvarką ..—

Jis tuojau prisiminė savo pareigas. Atrodo, kad jam 
pradėjo niežėti nagai nuo nedarbo:

„Tačiau ne viskas vyksta normaliai, prisilai
kant įstatymų ... Vasarą ir rudenį kai kurie eks
tremistiškai nusiteikę žmonės Vilniuje, Gedimino 
aikštėje, bandė pademonstruoti savo požiūrį į 1939 
m. įvykius Lietuvoje. Po to, kaip žinia, sekė ne
mažiau audringos akcijos Tarybų aikštėje prieš 
deputatus ... Pastaruoju metu vis plačiau įvairius 
ultimatumus skelbia ir neformalūs spaudos leidi
niai, tai vienoje, tai kitoje vietoje pasirodantys 
nepagarbūs lapeliai bei raginimai...

... Respublikos prokuratūra pareiškia, kad 
tiems reiškiniams tirti sudaryta teisėsaugos or
ganų darbinė grupė... Prokuratūros darbuoto
jai, bendradarbiai su valstybinių ir visuomeninių 
organizacijų aktyvu... nepaliks neįvertintu nė 
vieno (įstatymų) pažeidimo, kas jį bedarytų.” 

Atsišaukimą pasirašė Lietuvos TSR prokuroras L. 
Saibutis, visai neseniai save dar titulavęs kažkokio sau
gumo organo generolu, šį kartą jis tą titulą nutylėjo. Gal 
tai ir pažanga? Glasnost laikais būtų įdomu sužinoti, ko
kia kalba jis tą savo atsišaukimą parašė? Greičiausiai 
rusų. Ir iš viso kur dar pasaulyje užtiksi, kad iškilmin
gas minėjimas prasidėtų šnipo grąsinimu? (vm)

Sovietai savo dėmesį 
nukreipė į Siriją ir Iraką. 
Tuo suneramintas šachas ne
oficialiam vizitui pasikvietė 
Izraelio premjerę Goldą. Jai 
šachas aiškino, kad nepaisant 
detantės tarp JAV ir USSR, 
abi super-valstybės nori su
stiprinti savo pozicijas Vid. 
Rytuose ir su tuo reikia skai
tytis.

1972 m. Nixono-Brež- 
nevo susitikimas Maskvoje 
padarė galą Sovietijos -Egip
to draugystei. Mat, jiedu su
sitarė 'užšaldyti' susidariusią 
padėtį. Porą mėnesių po to 
Sadatas išvarė sovietinius 'pa 
tarėjus'. 1973 m. Washingto- 
ne apsilankęs šachas ragino 
Nixoną pradėti daugiau lygią 
politiką, o ne būti vien Izra
elio pusėje. Nixonas su tuo 
sutiko, tačiau nutarė spausti 
Goldą Meir tik 1973 m. rude
nį, po Izraelio parlamento rin
kimų, nes prieš rinkimus ji 
negalinti nusileisti. Taip Wa- 
shingtonui lūkuriuojant, pra
sidėjo 1973 m. Yom Kippur 
karas, kurio metu Egiptas su
gebėjo perkelti savo kariuo
menę per Suezo kanalą ir ten 
išsilaikyti.

1974 m. birželio mėn. 
Izraelis ir Sirija, Kissingeriui 
tarpininkaujant, sutarė praves 
ti tarp savęs neutralę zoną. 
Gold Meir atsistatydino ir jos 
vietą užėmė Robin, dabarti
nis krašto apsaugos ministe
ris. Jo asmeniški santykiai 
su šachu buvo labai geri, bet 
situacija buvo pasikeitusi - 
1973 m. karas pakėlė naftos 
kainas keturis kartus. Iranas 
turėjo daug pinigų, jam nerei 
kėjo skolintis iš Amerikos, Iz 

raeliui tarpininkaujant. Izra
elio specialistai tačiau daug 
padėjo šachui kuriant savo, 
ypač ginklų pramonę. Suda
rytos sutartys, siekiančios bi
lijoninės apyvartos.betgi jų 
įsigaliojimą sulaikė dešinio
sios Likud partijos rinkimų 
laimėjimas Izraelyje. Nau
jas ministeris pirmininkas Be- 
gan pažadėjo šachui, kad Iz
raelis neprisijungs nei vaka
rinio Jordano pakraščio nei 
Gazos srities, jei tik bus ko
kios nors taikos galimybės. 
Buvo tariamasi dėl naujų de
rybų tarp Izraelio ir Egypto, 
prezidentui Carteriui tarpinin 
kaujant. Taip atmosferai pa
gerėjus, vėl prasidėjo glaudes
nis Irano-Izraelio bendravi
mas. Jis tačiau pasibaigė, 
1979 m. sausio 16 d. nuver
tus šachą.

Situacija po to, žinoma, 
pasikeitė, tačiau interesai pa
siliko tie patys, kaip šachui 
valdant. Prasidėjęs karas su 
Iraku Teheraną vertė dairytis 
ginklų užsienyje. JAV nega
lėjo jų pristatyti, bet Izraelis 
galėjo, tačiau su JAV leidi
mu. Prezidentui Reaganui la
bai rūpėjo kaip nors išvaduo
ti vadinamus įkaitus iš Iranui 
artimų teroristų nagų. Žo
džiu atrodė, kad galimos kai 
kurios kombinacijos, kurių 
dėka būtų išvaduoti įkaitai, 
Iranas gautų ginklus ir už- 
megstų ryšius su amerikie
čiais - visų pirma neoficia
lius, bet kurie galėtų vėliau 
išsivystyti.

Valstybės Sekretorius 
Shultz buvo prieš tą bandy-

(Nukelta į 6 psl.)
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Pusiau ar pilnos laisvės?

Tik už pilną 

nepriklausomybę...
Gorbačiovo ’glasnost' ir 

'pcrestroika' atkreipė viso pa
saulio dėmesį. Po šių obal- 
sių paskelbimo stipriai keitė
si ir keičiasi dabartinio Sovie- 
tijos valdovo vertinimas už
sienių spaudoje. Žaibo grei
tumu pakaltinti - bet nepa
smerkti - buvę Sovietijos 
valdytojai Stalinas ir Brežne
vas. Sovietų kontroliuojamo
je spaudoje bandoma sudary
ti įspūdis, kad visų Sovietų 
Rusijos nusikaltimų huma
nizmui, istorijos klastojimų 
ir pagaliau ekonominių sun
kumų (iš tikrųjų pilno bonkro- 
to, kuris daugumoje ir privedė 
prie ’glasnost’ ir ’perestroikos’) 
kaltininkais yra tik Stalinas 
ir Brežnevas. Bandoma su
daryti įspūdis, kad Komunis
tų partijos Vyriausias Polit- 
biuras, tikrasis Sovietijos vai' 
dytojas - iš kurio, ir su kurio 
pritarimu anksčiau valdė Sta
linas ir Brežnevas, o dabar ir 
Gorbačiovas, - šiandien yra 
geriausias laidas užtikrinti 
šviesesnį rytojų visai Sovietų 
imperijai, įskaitant ir okupuo
tus Baltijos kraštus.

Gorbačiovo paskelbti 
obalsiai davė pradžią ir reikš
mingiems Pabaltijo kraštuose 
1988-jų metų įvykiams. Rei
kia pripažinti, kad paskelb
tais obalsiais bene daugiausia 
(bent iki šiol) pasinaudojo Pa
baltijo kraštai. Leista iškelti 
į viešumą Stalino ir kompani
jos tose tautose vykdytas ge
nocidas, istorijos klastojimas 
apie tų kraštų 'išsivadavimus'. 
Leista naudoti tautinius sim
bolius: himną, vėliavą, vytį, 
etc.. Leista lietuviškai kriti
kuoti Stalino Lietuvos okupa
ciją (dar iki šiol, kiek žinau, 
rusų kalba nėra paskelbta 
Ribbentropo-Molotovo pak
tai). Leista ir sugrįžti į Vil
niaus katedrą Lietuvos globė
jui šv. Kazimierui ir arki- 
vysk. Steponavičiui ten laiky 
ti pamaldas. Taigi, leista 
daug, palyginus su per vir
šum 40-tį metų nešta pilnos 
vergijos našta.

Neabejotina, kad nebū
tų buvę leista ir tie pasikeiti
mai Pabaltijos tautose, jei to 

vieningai nebūtų reikalauta 
tuose kraštuose įvairiais var
dais veikiančių junginių-sąjū 
džių. Tą labai ryškiai pavaiz 
duoja tai, kad ir kitose Sovie
tijos kraštuose paskelbti obal
siai atrado daug mažiau atgar
sio. Bent iki šiol tuo negali 
didžiuotis nei skaitlingesni 
baltgudžiai, nei ukrainiečiai 
- girdisi tik labai duslus bal
sas Ukrainoje. Tuo tarpu ar
mėnų (pirmieji pakėlę balsą) 
siekis sujungti po viena vėlia
va armėnus, pavergtus Azer
baidžane, atrodo, Maskvos 
nutildytas.

Dar nėra įmanoma ap
spręsti, kaip ir kuo baigsis 
visi tie mūsų tėvynainių lais- 
vinimosi žygiai. Aiškėja tik, 
kad galutinėje išvadoje jie 
visi siekia, jų terminu tariant, 
nepriklausomybės lietuvių 
tautai, t.y. nepriklausomai de
mokratiniu būdu spręsti lietu
vių tautos ateitį.

Deja, ne visi nori tai 
atsiekti vienu keliu-metodu. 
Vieni sako - imkime ir džiau 
kimės tuo, kas iki šiol yra 
leista ir siekime dar didesnių 
laisvių kartu su, ir per dabar
tinę Lietuvos tarybų socialis
tinę vyriausybę, atseit Lietu
vos komunistų partiją, Sovie
tų Sąjungos sudėtyje. Kiti sa
ko - kelias siekti nepriklauso
mos Lietuvos, einant į kom
promisus su komunistų par
tija ir jai vadovaujančiais 
žmonėmis, bet toliau pasili
kus Sovietų Sąjungos sudėty
je, priduoda per daug pasiti
kėjimo ir net - sąmoningai, 
ar nesąmoningai - klaidina 
siekėjus pilnos Lietuvos lais
vės. Pirmojo kelio šalininkai 
gąsdina antrojo kelio šalinin
kus, kad su kategoriškais 
nepriklausomybės reikalavi
mais bus iššauktos okupanto 
vyriausybės represijos, galin
čios atimti ir jau leistas religi
nes, kultūrines, tautines ir vi
suomenines laisves.

Tokios skirtingos pažiū 
ros vyrauja krašte, tokios ir 
sąmoningoje, patrijotiškoje 
išeivijoje. Mes, išeivijoje, ne 
pergyvenę visų 'okupacinių 
malonumų', ir didžiausią gy-

Lietuvos. Laisvės Lygos 
vasario 6 d. Gedimino aišk- 
tėję mitinge už Lietuvos ne
priklausomybę, buvęs sąži
nės kalinys — jaunuolis 
Petras Gražulis pasakė to
kią kalbą.

Iš pažiūros š. m. sausio 
3 d. nieko ypatingo neįvyko. 
P. Klimaitis gavęs ne lie
tuvių tautos, o tik Sąjūdžio 
Įgaliojimus. Tačiau, žvilg
terėkime giliau. Juk Stras
būre sėdi ponai, kurių doru
mu niekas neabejoja, kaip 
ir vakarietišku jų naivumu, 
nežino kas yra Sąjūdis, ko
kias politines jėgas jis at
stovauja, kokios jėgos jam 
diriguoja. Beabejo yra fi
nansiškai stiprių veiksnių, 
išverčiančių ne tik į anglų, 
Į kitas kalbas, tas tiradas, 
kurias Sąjūdžio adresu į 
Lietuvą perduoda mūsų iš
eiviai masinės informacijos 
priemonėmis. Susidaro Va
karuose įspūdis, kad Kli
maitis sausio 3 d. gavo vi
sos lietuvių tautos įgalioji
mus su maždaug tokia for- 
muliuote (žinoma, valdžiai 
kalbant):

”Mes, lietuvių tauta, be
veik per penkiasdešimt ver
gijos metų praradome valią 
būti laisvais. Mus lietuvius 
pilnai patenkina Sąjūdžio 
ir p. Klimaičio siūloma pu
siau laisvė, pusiau vergi
ja.”

Begalo sunku apie tai 
kalbėti. Juk Sąjūdyje yra 
tiek daug garbingų vyrų, 
tačiau tiesa turi būti aukš
čiau už viską. Sekmadienį, 
prie šv. Mikalojaus bažny
čios, p. Klimaičio pažįsta
mas Tomas tikino mus, 
"Palaikau Klimaitį, jis iš
mintingas. Jeigu mes rei
kalausime okupacinės ka- 
r i u omenės išsikraustymo, 

venimo dalį jau praleidę už
sieniuose, jaučiamės nustoję 
teisės ir neturį pakankamai 
duomenų nurodyti tėvynai
niams, kurį kelią jie turėtų 
pasirinkti. Didelės atsakomy
bės galutinis sprendimas pri
klauso jiems.

Tačiau, atrodo, kad nė
ra jokių kliūčių mums inten
syviai sekti tėvynainių pastan 
gas ir su malonumu kartu su 
Lietuvos tautinio jaunimo są 
jungos 'Jaunoji Lietuva' mani
festu pasisakyti, kad 'aštriau
sias mūsų kovos smaigalys (per 
pilietinio nepaklusnumo akci
jas) turi būti nukreiptas i esmi
nę negerovių priežastį: turime 
suprasti, kad būdami Sov. S- 
gos sudėtine dalimi, niekada 
neturėsime teisės savarankiškai 
šeimininkauti. Tik nepriklau
soma Lietuvos valstybė gali 
užtikrinti laisvę kiekvieno mū
sų, ir visos visuomenės vysty
mąsi. " Šiam keliui pritaria ir 
Lietuvos Laisvės Lyga, Lie
tuvos iniciatyvinė Helsinkio 
grupė ir Lietuvos Demokratų 
partija.

V. Abraitis 

nieko negausime, šiandien 
okupantai dar nepasiruošę 
išeiti iš Lietuvos. Reikia 
Lietuvos laisvei eiti mažų 
reformų keliu, ką siūlo Kli
maitis."

Tragiška, kad mes pasi
duodant p. Klimaičio valiai. 
Kas toks Klimaitis ? Juk 
prieš dvejus metus atėjo iš 
Europos įspėjimas šalintis 
Klimaičio, kurio praeitis ir 
politiniai tikslai gan įtarti
ni. Praėjusių metų gruodžio 
18-19 d. iš Klimaičio buvo 
atšaukti įgaliojimai atsto
vauti Baltų grupei Europos 
Parlamente. Tačiau Lietu
voje jis buvo sutiktas su 
gėlėmis, nors apie jį sąjū
diečius sausio 3 d. informa
vo Nijolė Sadūnaitė, Anta
nas Terleckas ir Viktoras 
Petkus. Sąjūdiečiai ir patys 
žinojo, kas per ponas tas 
Klimaitis ir kieno interesus 
jis gina Lietuvoj. Tad kaip 
galėjo įvykti, kad jis išsi- 
sežė Sąjūdžio įgaliojimus. 
Greičiausia todėl, kad Lie
tuvos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto valia, o 
kieno valią vykdo Lietuvos 
KP CK kiekvienam aišku.

Begalo apmaudu, kad mū
sų emigrandai Vakaruose 
per 50 metų atprato politiš
kai sampratauti. žodžiais 
jią prieš Klimaitį, bet dva
sia labai panašūs. Vienas 
ponas per Vakarų radiją ra
gino tautą neskubėti į Lie
tuvos nepriklausomybę. Lie
tuvą jis lygino su valstiečiu 
pavasario sėjos metu. Vals
tietis žinojęs kada berti 
grūdus į dirvą, tai toks kli- 
maitiškas raginimas einti 
nežymių reformų keliu. Va
karuose gyvenantiems ir 
lietuviškai neužmiršusiems 
ar ten išmokusiems kaip 
Klimaitis ponams, noriu pa
teikti tokį klausimą: Kas 
būtų įvykę su mūsų Lietu
va, jeigu 1918 m. lietuvių 
valstietis nepradėjęs berti 
laisvės grūdo vasario 16-ją, 
o laukęs iki Kapsuko su ru
siškom kovos divizijom bū
tų užgrobęs visą Lietuvą? 
Arba Lietuvos okupacijos 
aktą įvykdęs toks pat lie
tuvis Pilsudskis, tik lenkiš
ką kariuomenės vedinas.

Tautiečiai, neleiskime po
litinės nuovokos stokojan
tiems kai kuriems inteligen
tams žaisti Lietuvos laisve.

XI--------------------------------------------------

Mūsų mielam bičiuliui

BRONIUI RAILAI,

aštuoniasdešimt metų sulaukus, linki

me nepavargti kūrybiniame darbe ir 

dar ilgai, ilgai valdyti plunksną!

Vytautas ir Irena 
Alantai

Jeigu šiandien mes nerei- 
lausime okupantų išsikraus
tymo iš Lietuvos, pasaulis 
įvertins šį mūsų neryžtin
gumą kaip laisvės atsisa
kymą ir liksime tik su tei
sėta savivalda, kurią irgi 
dar reikės išsiprašyti iš 
Maskvos. Sakoma, kad tik 
viena tauta tegali būti lais
va tik tiek, kiek pati nusi
pelno. Tad reikalaukime 
laisvės ir nepriklausomy
bės. (LIC)

Sąjūdis 
aklavietėje...
(Atkelta iš 1 psl.)

Jei ūpas nekris ir nuotai
kos paliks tos pačios, Sąjūdis 
gal galės daugiau pasireikš
ti, kontroliuodamas daugumą 
vietų rudenį renkamoje Res
publikos Aukščiausioje Tary
boje. Ką tačiau toji galės nu
veikti, jei šį mėnesį išrinktas 
Kongresas jos kompetencijos 
ne tik nepadidins, bet dar su
mažins?

PAVERGTOS LIETUVOS 
VEIKĖJŲ ĮGALIOJIMAI 

VLIKUI

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas pa
kartotinai gavo Helsinkio 
Grupės, Lietuvos Laisvės 
Lygos, Demokratinio Sąjū
džio, Krikščionių Demokra
tų Grupės ir kitų politinių 
vienetų įgaliojimus atsto
vauti juos ginant Lietuvos 
reikalus tarptautinėse kon
ferencijose ir kalbėti jų 
vardu. (ELTA)

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 

MILLING MACHINE
’ OPERATORS

EOE
Pat Crow Forgings, Ine.

200 Luxton
Ft. Worth, TX 76104

817-536-2861
(9-12)
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Brežnevo kelias i valdžių (2)
Maskvos "Litera tuma j a gazeta" ir Londono "The 

Guardian” išsispausdino čia toliau pateikiamąjį Fiodoro 
Burlatskio straipsnį apie Brežnevą ir jo laikus Sov. Są
jungoje ir bendrybių, ko dabar siekiama. Pro tas bendry
bes galima įžvelgti, kas sovietiniams komunistams nerūpi.

Pirmuoju savo valdymo 
laikotarpiu Brežnevas dar
bo dieną pradėdavo bent po
rą valandų prakalbėdamas 
telefonu. Jis skambindavo 
kitiems politbiuro nariams, 
daugeliui Sąjungos respub
likų atsakingų sekretorių ir 
sritiniams partijų komite
tams ir visada pradėdavo 
sakydamas: "Alio, drauge 
toks ir toks. Mes šiuo metu 
svarstome tokią ir tokią 
problemą, ir aš norėčiau su
žinoti tamstos nuomonę dėl 
jos ..." Galite įsivaizduoti, 
kaip to draugo tokio ir to
kio širdis ima plakti pasidi
džiavimu. Tuo būdu Brežne
vas kūrė savo autoritetą, 
kaip nuosaikus ir taktiškas 
vadas, kuris visada tariasi 
su savo kolegomis.

Centrinio komiteto sekre
toriato ar Prezidiumo posė
džiuose paprastai jis nekal
bėdavo pirmas. Jis leisdavo 
visiems kitiems pareikšti 
savo nuomonę, ir jeigu bū
davo nesutariama, tai jis 
galutinai nuspręsdavo, pa
kalbėdamas vėl su visais, 
ieškodamas bendro pagrin
do ir paskui šaukdamas ki
tą posėdį. Kaip tik Brežne
vo laikais imta praktikuoti 
daugiafaziškai sutartos re
zoliucijos, kurioms reikalin
gi tuzinai parašų net ir ma
žos reikšmės dokumentams, 
ir dėl to galutinis sprendi
mas praskysdavo arba iš
kraipytas išeidavo.

Bet Brežnevas visai ki
taip elgdavosi, kai tekdavo 
spręsti personalo klausimą. 
Kai jis panorėdavo, kad 
tam tikras žmogus būtų pa
skirtas jo žinion, jis pirmas 
pasirašydavo ir tada duo
davo kitiems, kad pritartų. 
Jis šimtaprocentiškai suti
ko su Stalino principu, kad 
pagrindinis dalykas yra pa
sirinkti sau žmones. Palaip
sniui ir beveik nepastebimai 
pakeitė daugiau kaip pusę 
sritinių partij.os komitetų 
sekretorių, gerą skaičių mi
nistrų ir daugelį centrinių 
mokslinių tyrinėjimų vado
vų. Jam priklausė paskuti
nis žodis dėl Lenino ir vals
tybinių premijų skyrimo. Iš 
viso, užuot rūpinęsis gamin
ti prekes, jis bevelijo daly
ti jas. Jis niekad nepraleis
davo progos paskambinti 
tam, kuris ką tik buvo ap
dovanotas žymeniu ar gavo 
socialistinio darbo didvyrio 
titulą, ir pasveikinti jį, tuo 
pabrėždamas, kad tai bu
vo padaryta jo asmeniniu 
sprendimu. Tai buvo jo dar
bo stilius.

Brežnevas turėjo nepra
lenkiamą sugebėjimą tol 
kantriai tampyti savo val
džios antklodę, kol ji visa 
atitenka jam. Jis darė tai 
palaipsniui ir neįkyriai. Jis

net matydavo reikalą pa
barstyti šiek tiek šiaudų, 
s t e n gdamasis apraminti 
smūgio susilaukusius tuos, 
kurie be triukšmo būdavo 
nustumiami šalin. Bet jam 
reikėjo parūpinti vietos sa
vo artimiems draugams 
Dnepropetrovske, Moldavi
joje ir Kazachstane. Į visas 
sprendžiančias vietas jis pa
skyrė savo žmones — to
kius, kuriais jis galėtų rem
tis. Palaipsniui Podgornas, 
Voronovas, Polianskis, ML 
ko j anas, šelestas ir daug ki
tų nepatogių vadų iš Pre
zidiumo, Politbiuro ir są
junginiu respublikų centro 
komitetų. Atsimenate šeles- 
tą? Viskas, ką jis padarė, 
tai Politbiuro posėdyje kaž
kokiu reikalu pratarė nepa
togų sakinį, o tas sakinys 
buvo: "Ukrainos partinė or
ganizacija nerems tokio nu
tarimo".

Štai įdomus pavyzdys, ku
ris pavaizduoja tą šiaudų 
p a b arstymą. Jegoryčevas 
neteko Maskvos partijos se
kretoriaus vietos, jam tuoj 
paskambino Brežnevas, ku- 
ris pasakė: "Atsiprašau, se
nas bičiuli... Na, bet ką gi 
padarysi, šituo būdu bande
lės sutrupa ... Bet jeigu tu
ri kokių problemų, jeigu aš 
galiu ką nors padaryti tau 
ar tavo šeimai------tik pra
tark žodį". Tada Jegoričev 
suskydęs papasakojo Brež
nevui, kad jo duktė neseniai 
ištekėjo ir turi kūdikį, bet 
susiduria su sunkumais, nes 
jie neturi atskiro buto. Po 
kelių dienų jaunoji šeima 
gavo butą. Ar jūs galite įsi
vaizduoti Jungtinių Valsty
bių prezidentą dalijant 
apartamentus ?

Brežnevas atėjo į valdžią 
be jokios programos. Mo
dernioje politinėje istorijo
je tai vienas tokių retų at
vejų, kai žmogus perima 
valdžią, neturėdamas jokio 
ypatingo plano. Naudojan
tis Mao Cetungo išsireiški
mu, klaidinga būtų sakyti, 
kad Brežnevas buvo švarus 
popieriaus lapas, kuriame 
gali rašyti, ką tik tu nori.

Būdamas iš prigimties 
smarkiai konservatyvus, ko 
jis labiausiai bijojo, tai bet 
kokių staigių pasikeitimų. 
Pasmerkus Chruščiovo sub
jektyvizmą, pirmiausia ką 
jis padarė, tai sustabdė 
Chruščiovo pradėtas radi
kalias reformas ir grąžino 
išbandytus Stalino metodus. 
Visų pirma jis panaikino 
sritines ekonomines tarybas 
ir partijos skyrių suskaldy
mą į pramonines ir žemės 
ūkio sekcijas, kas taip 
smarkiai kėlė partijos apa
rato nepasitenkinimą. Auk
štieji pareigūnai, kurie bu
vo išsiųsti dirbti į tolimas

nuo centro sritis, dabar grį
žo į Maskvą prie savo ra
mių darbų. Patylom buvo 
užmesta idėja, kad valdinin
kai turėtų keistis pareigo
mis. Dienos šūkis buvo pa
stovumas — kiekvieno apa- 
ratčiko svajonė.

Chruščiovo v i e nuolikos 
metų sistema mokyklai, ku
rios tikslas buvo duoti ge
rą bendrinį išsilavinimą, pa
keista senąja dešimties me
tų sistema. Kolūkių žemdir
biams grąžinti asmeniniai 
sklypai, kuriuos Chruščio
vas buvo atėmęs. Visas ku
kurūzų eksperimentas buvo 
išjuoktas ir grįžta į praeitį 
(lenktyniaudamas su Ame
rika, Chruščiovas vertė vi
sus žemdirbius auginti ku
kurūzus, bet tas projektas, 
kaip pasirodė, buvo tikra 
nelaimė). Palaipsniui atsi
sakyta projekto plėšti plė
šinius ir persimesta į cent
rines sritis. Kolūkių žemdir
biai pradėjo gauti pensijas, 
ir jiems nustatytas garan
tuotas minimalus atlygini
mas. Sumažintos normos, 
kiek gaminių būtina prista
tyti valstybei, ir padidintos 
kainos už tuos pristatomus 
gaminius.

Negaliu sutikti su pasa
kymu, kad buvo "du Brež
nevai” — vienas iki septin
tųjų vidurio, o kitas po to, 
— duodant suprasti, kad 
ankstyvuoju savo valdymo 
laikotarpiu jis buvo už re
formas. Tie, kurie remia tą 
teoriją, paprastai cituoja 
pastraipą iš jo 1965 m. rug
sėjo mėn. kalbos plenavinia- 
me suvažiavime. Tačiau ir 
anuomet buvo visiškai aiš
ku, kad jis buvo nusistatęs 
prieš Kosygino numatytas 
reformas, kurias jis turėjo 
remti ir didžia dalimi kal
tas, kad jos nepasisekė.

Kaip tik Brežnevas pra
dėjo tradiciją sakyti tuščias 
kalbas. Vėliau jis primyg
tinai reikalavo, kad kiek
vienas jo žodis būtų įtrauk
tas į devynių tomų "jo" vi
sų raštų leidimą. Reikalas 
toks, kad nors daugumas jo 
kalbų apskritai buvo geros, 
jos niekaip nebuvo parem
tos darbais. Visas reikalas 
virsdavo į tuščią propagan
dą.

Partijos politika nebebu
vo rimtai vykdoma. Tikrai 
politika reikalautų atsakin
gų sprendimų, ne kalbų sa
kymo apie sprendimus. Tik
ra politika reiškia, kad par
duotuvės būtų pilnos mais
to, o ne paskaitos apie mais
to programos istoriją. Tik
ra politika reikalauja pa
kelti gyventojų pragyveni
mo lygį, o ne tuščius gero
vės pažadus komunizme. 
Sociologinių tyrimų institu
to paruošta studija rodo, 
kad tik kas dešimtas mi
nistrų tarybos nutarimas 
tebūdavo įvykdomas.

(Bus daugiau)

1989 M. KELIONES Į LIETUVĄ

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

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

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

2 Leningrade.
Kelionė Nr. 515 gegužės 15-27

BALTIC 
TOURS

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

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

$2,482 iš Čikagos

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

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

$2,782 iš Čikagos
LIETUVA IR AUSTRIJA —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
BALTIJOS VALSTYBĖS, RUSIJA IR SUOMIJA — 17 dienų: 7 d. Lietuvoje,5 naktys 

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

$2,882 iš Čikagos
LIETUVA, RUSUA, ŠVEDIJA 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.

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

LIEPA

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 . s

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

1 Taline (laivu iš Helsinkio) 2 Helsinkyje.
Kelionė 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. =
Kelionė Nr. 810 rugpjūčio 10-24 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

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

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

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

$1,982 iš Čikagos

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

$2,342 iš Čikagos

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

$1,882 iš Čikagos

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

$2,132 iš Čikagos

BALTIC TOURS & ORBIS
PARODO VISĄ LIETUVOS IR LENKUOS GROŽĮ

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

Kelionė Nr. 616 birželio 16-liepos 1

Kelionė Nr. 714 liepos 14-29

Kelionė Nr. 811 rugpjūčio 25-rugsėjo 9

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

3

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei!

Baltic Toure 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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KŪRYBA IR MOKSLAS 11
Taigi - tcmpora mutan

tui O jeigu laikai keičiasi, 
tai Greimo klausimas "kas 
toliau" būtų labai vietoje ir 
jau labai laiku. Bet jeigu jūs 
atidžiau paskaitot dešimtis 
straipsnių ir ypač korespon
dencijas apie įvairių sukak
čių minėjimus, tai vis daž
niau rasit posakių, kad štai 
laikai keičiasi, kad jau bai
siai pasikeitė, kad tauta tėvy
nėje užsimojusi persitvarkyti, 
pabudusi, atgimusi. Tai ir 
mum užsieny reikėtų sukilti, 
sukrusti, reformuotis, keistis. 
Juk nauji laikai ir tie pasikei
timai reikalauja naujų prog
ramų, planų, darbų, aukų, žy
gių!..

O kas paskaitot balsus 
ir atbalsius iš anapus vande
nyno, galit įsitikinti, kad ten 
kaip tik netrūksta programų, 
pareiškimų, naujų dėsnių 
skelbimo - ir viešai kaip nuo 
Sinajaus, ir iš pogrindžio, ir, 
svarbiausia, gan gerų, teisin
gų, rimtai apmąstytų, taktiš
kai ir strategiškai apgalvotų, 
savų realybių rėmuose.

O kaip užsienyje? Čia 
tik šnekėjimas, kad laikai kei
čiasi, kad mums reikia su
krusti, apsispręsti, toliau ir 
dar narsiau kovoti. Bet tai 
vis žodžiai, o konkrečios pa
noramos išsprendimai gana 
skysti. Palmolive putos. 
Mat ne taip lengva žinoti, 
kas ir kaip būtų geriausia, 
kas ir kaip tikrai galima pa
daryti.

Man šį kartą labiau no
rėjosi ribotis tik lietuvių tau
tinės srovės esme, turiniu ir 
likimu užsienyje, kam juk pir
miausiai skirtas ir ką turėtų 
puoselėti, ugdyti, kritikuoti 
tautinės srovės žurnalas. O 
tatai jis atlieka vis dar, man 
rodos, gana silpnai. Kalnai 
problemų ir uždavinių dar 
ateityje ir tam reikės ilgalai
kės talkos iš jaunosios kar
tos prieauglio. Jei jo nėra ir 
nebūtų, tai ir visokie planavi
mai ir ideologinių principų 
svarstymai laiko tėkmėje čia 
mažai tebus reikalingi. Ge
riau kalbėsimės su anais tė
vynėje (ką aš jau per dešimt
metį su viršų m ir tedarau)...

Bet nebūčiau toks opti
mistas, kaip Štromas. Mat 
anam geriau: jis šviesiai kal
ba apie Lietuvos valstybinio 
atgimimo ateitį. O aš žvel
giu į tautinės srovės atžalyno 
labai nugenėta potencialą da
bar, užsienyje. Čia man pri
simena senas draugas Kazi
mieras Lukšys, kadaise bu
vęs nekilnojamo ir kilnoja
mojo turto brokeris Los An
geles ir Santa Monikoje. Jis 
sakydavo: bepigu mūsų kle
bonui Kučingiui - jam len
gva parduoti sklypą Rojuje 
žmogui po mirties, o aš turiu 
pardavinėt čia pat, žemėje,

Su viltimi besidairant (8) Bronys Raila

Dar ne viskas labai aišku...
gyvam ir nepasitikinčiam tau
tiečiui ...

Tai ir man, kaip žurna
lo skaitytojui, užsienio lietu
vių tautinio padalinio dabar
tinė dvasinė ir ideologinė 
struktūra bei josios reformų 
ištekliai kol kas vis ne per 
daug aiškūs. Nepajėgiau jų 
kaip reikiant išskaityti ir Grei 
mo straipsnyje. Tam čia ski
riama keli puslapiai, bet ma
tyt, kad autorius į tuos siau
rus rėmus norėjo, tik negalė
jo sudėti iškart per daug min
čių, gal per skubiai aptartų 
išvadų, tai vieną kitą sprendi
mą, skirtingos prasmės ir ver
tės idėją taip suspaudė, kad 
aš nepajėgiau sučiupti dargi 
prancūziškai mąstysenai de
kaniškai privalomo tikslaus 
ir aiškaus vaizdo.

O tokiu atveju būtų ne
lojalu leistis į išsamesnę kri
tiką.

Vienos nepainios Grei
mo tezės kritiką dėl klausi
mo, kada gimė lietuvių tau
tos valstybingumo idėja, čia 
pat po straipsnio prijungė pa
ti N. Vilties redakcija, pagal 
Akiračių buldogo pavyzdį 
budriai atsistojusi 'tautinės 
drausmės' sargyboje. Aš no
rėčiau pridėti tik vieną, ideo
logiškai nesvarbų, bet emo
ciškai man jautrų protestą, 
kur neturiu abejonių, kad Al
girdas pernelyg nepagarbiai 
atsiliepė apie vieną kavinę 
Smetonos laikais. Tai dar 
neigiamesnė paskala negu 
anoji apie Smetonos karštą 
meilę bajoraitei jaunystėje...

Išskyrus Konrado
kavinę...

Greimas (su girtinu en
tuziazmu) vertina Vilniaus 
įsijungimą į lietuvių valsty
bingumo idėjos plėtotę, aukš 
tina Vilniaus universiteto 
vaidmenį, teisingai nepamirš
damas tikro Vilniaus miestiš
kumo su jo dabartiniais resto
ranais, naitklubais, teatrais ... 
Ir čia neiškenčia nepridėjęs 
tam kontrasto: kokie mes bu
vom vargšai, išbėgant užsie- 
niuosna, "... palikę nusususį 
vienintelį Konradą" (!). Aiš
ku, aną Konrado kavinę Kau
ne, Laisvės alėjoje, vėliau pa
vadintą Tulpės ar kurios ki
tos gėlės vardu.

Mielasai! Apsišarvojęs 
tvirtos ir ilgametės patirties 
duomenimis, skubu atitaisyti 
skriaudą prestižui anos toli 
gražu ne nusususios, bet ge
ros ir vis gerintos Komado 
kavinės, kur dieną užeidavo 
pasiplepėti gausi nacionali

nės spaudos, literatūros ir me 
no publika, o vakarais spau
dėsi internacionalinė versli
ninkų ir įvairių šaunių ponu- 
čių visuomenė. Čia juoda ka
va buvo visiems tikra gera, 
kartais pagal lietuvišką madą 
- net su citrina. Dar geresni 
originalūs pyragaičiai, kokių, 
kaip įsitikinau, jokia Vakarų 
Europa nepralenkdavo. O vė
liau jaukiame priestate svajo
jo Broniaus Pundziaus skulp
tūra, rodos, tokia apynuogė 
"vandens nešėja". Dar Hof- 
meklerio, galiausiai Pome- 
ranco kapelų ’šmalz' muzika. 
O tinkamos atmosferos, kal
bų, gerų Kauno gandų, laisvų 
žmonių debatų ir vadinamo
sios Vakarų kultūros čia tiek 
pasigamindavo, kiek mūsų 
vargšės galvos išgalėjo. Ne 
kavinė buvo nusususi, nebent 
vieno kito mūsų pakaušiai ir 
kas po jais...

Jaučiu, kad būtų pavo
jinga pasiduoti per dideliam 
nacionalizmui ir šovinizmui, 
bet vėliau per metų metus įsi 
tikinau, kad mūsų "Konra
das" tuo atžvilgiu buvo nė 
kiek ne prastesnis už mūsų ir
gi dažnokai lankytas vietas 
San Mišelio ar San Žermeno 
bulvaruose Paryžiuje, ypač 
gerais laikais prieš karą, ar ir 
po karo, kai čia buvo įsigalė
ję J. P. Sartre egzistencialis
tai ...

Kad beviltiškai 
neuždustume...
Egzistencija, rezistenci

ja, tasai ’suvakarėjimas'!
Kiek būtų problemų ir 

diskusijų! Deja, nebeturiu 
tam dabar nei laiko, nei dide
lio noro. Tik kviečiamas kan 
triai mėginau pridėti vieną ki
tą akccną dabarties mįslių 
narplionėse.

Bet tautinės srovės 
spaudos ir tos srovės sartriš- 
kos egzistencijos likimas 
man rūpi turbūt dar ne pasku - 
tiniam. Pažiūrėkit gi, broliai 
sesės: toji tautiečių, vėliau 
tautininkų spauda nebeauga, 
kaškaip uždūsta kas dešimt
metis. Nebėra visą šimtą me 
tų ėjusios VIENYBES. Greit 
po karo prašapo J. Tysliavos 
įkurtas šiaipjau neblogas kul 
tūros žurnaliukas UE7UVA. 
Senųjų tautiečių ilgai puose
lėtas AMERIKOS LIETUVIS 
užgęso, nebeprisišaukęs nau
jųjų ateivių talkos. Pagaliau 
sustojo ir Vanagaičio kultū
ros žurnalas MARGUTIS 
1965 metais, laimei, dar pa
likęs gyvą radijo žodžio 
skambesį.

Bepaliko tik DIRVA, 

besidairanti naujų artojų ir sė 
jėjų. Na, ir vos kartą kitą per 
metus pasirodanti NAUJOJI 
VILTIS, pasivadinusi provo
kuojančiai, bet kažin ar labai 
tiksliai.

Tokie simptomai ne
skamba naujomis viltimis. 
Jeigu laikai kinta ten ir čio
nai, tai jau reikėtų daug kur 
labai pasitempti. Ir ne tik ra
šytojam ir žurnalistam, bet 
visiem veiksniam, ypač eko
nominiam. Ir gal ne tiek lau
žyti galvą, kas bus toliau, bet 
kas čia pat, arti.

Siūlyčiau Dirvos redak
cijai, gal su Viltimi pasišne
kėjus, paruošti anketą su ke
liolika bendrųjų ir specialiai 
"esminių" tautinės srovės li
kimo klausimų. Ir pakviesti 
trumpai pasisakyti bent ke
liasdešimt tautinės srovės vei 
kėjų, taip pat ir įdomesnius 
'nepartinius' iš kairės ir deši
nės. Tada kas savaitę po pus - 
lapį ar porą puslapių spaus
dinti vertingesnius pasisaky
mus.

Gal tai ne pats geriau
sias būdas, bet užtat labai "de
mokratiškas" patirti, kur sto
vim, kur dar nenuvytom, o 
kur sūstam. Pagaliau ko no

Dvidešimt septintasis 
Dirvos novelės 

konkursas

a.
PREMIJA 700 DOLERIŲ skiriama iš 

a. SIMO KAŠELIONIO palikimo, kurį 
tvarko Korp! Neo-Lithuania.
Tema: Autoriams suteikiama neribojama teisė no

velės temą, turinį ir pobūdį patiems pasi
rinkti. •

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

Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1989 m. 
birželio 15 d. (pašto antspaudas).

Adresas rankraščiam siųsti. Dirva, Novelės kon
kursas, P. O. Box 03206, Cleveland Ohio 
44103.

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 numeris. 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.

rim, ar būtume pajėgūs refor
mom ir ryžtui sugrįžti į šian
dieną, dabartin.

Būtų laikas pasverti sa
vo buitį ir būtį, susitikti da
bartyje, įsigyventi į naujosios 
ateities ir vilties vizijas. Jos 
bus, jos jau yra po penkių de
šimtmečių tikrai kitoniškos. 
Laikas patiem galvoti sava
rankiškai, moderniau, geriau. 
Tada Smetonos kaulai ramiai 
ilsėsis Clevelando mauzolie
juje. Jis mus šviesiau prisi
mins, o ir mes jam, anot ro
mėno Petronijaus, "redde 
quod debes", arba kaip dar 
geriau rekomenduoja šv. Ma
to Evangelija: atiduosime Ce 
zariui, kas Cezario, ir Dievui, 
kas Dievo ...

Mano kaskart labiau 
modemėjantis ir jaunėjantis 
bičiulis Bemaradas Brazdžio
nis štai šitaip neseniai užrašė 
mūsų gyvenimo Forest Lawn 
paminklinėje lentoje:

Po rudenio dangum pavo- 
žę balsą kimų,* Mes einam sa
vojo likimo pakraščiu pačiu ...
• Išaugam iš lemties lemtų liki
mų, • Išaugam iš tėvų senų vil
čių ...

Gailiai apraudam mes, 
gailiai apverktam,* Kad pinga 
pinigas, kad brangsta kvepalai.
• Ko reikia - derame, o ko ne
reikia - perkam ,* Ir ko netu
rim - duodame mielai...

•NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

M
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Dalis stovyklautojų pamaldose VII Tautinėje Stovykloje Australijoje, š.m. sausio 8 dieną.

Tautinė stovykla Australijoje
1918 m. lapkričio 1 d. 

Vilniuje įsisteigė pirmoji lie
tuvių skautų draugovė, todėl 
ši diena skaitoma Lietuvos 
skautų įsikūrimo diena. Jai 
tinkamai atžymėti kas 10 me
tų yra rengiamos Tautinės 
stovyklos. 1988 m. Tautinė 
stovykla buvo Amerikoje. 
Australijos skautams, dėl di
delių atstumų negalint ten vi
siems dalyvauti, buvo leista 
surengti savo Tautiną stovyk 
lą po Adelaidės Lietuvių Die 
nų.

Šiais metais sausio 2- 
10 d.d. prie Adelaidės, Mylor 
vietovėje įvyko VH-sios Tau 
tinęs Stovyklos tąsa Australi
joje. Dalyvavo 82 skautai ir 
skautės iš Adelaidės, Canbe- 
rros, Mclboumo, Sydney ir 
Tasmanijos. Stovyklai, ku
rioje visą laiką buvo Rajono 
vadas fil. v.s. Vytautas Vait
kus ir keletas skautininkų, 
sumaniai vadovavo Vasario 
16 d. gimnazijos auklėtinė, 
Vilniaus tunto vadovė Dana 
Baltutytė, padedant sesutei 
Anitai.

Jaunieji skautai gyveno 
barakėliuose, o vyčiai pasista 
tė palapines. Stovyklavietė 
buvo labai patogiai įrengta ir 
gražioje vietoje: moderni vai 
gykla, salės sportui ir skautų 
pratimams, laužavietė su pas
toviai įrengtais suolais.

Už keletos klm. nuo mū 
sų, Woodhouse vietovėje bu
vo australų skautų Jamboree, 
kur stovyklavo virš 12,000 
skautų iš visų Pacifico ir Indi 
jos vandenyno pakraščio tau
tų.,* Sausio 7 d., šeštadienį, 
aplankėme austaralų skautų 
Jamboree ir įvairių tautų 
skautus apdalinome lapeliais 
anglų kalboje apie Lietuvą ir 
Lietuvos skautus. Kadangi 
dabar Lietuva yra rusų oku
puota, todėl lietuviams skau
tams yra užkirstas kelias daly
vauti Tarptautiniame Skautų 
Biure, kurio būstinė yra Lon
done. Nebūdami to Tarptau
tinio Biuro nariais, lietuviai 
skautai negali Jamboree daly
vauti po savo vėliava, nors 
galėtų dalyvauti kaip Austra
lijos ar Amerikos vienetas. 
Jeigu Lietuvoje pavyktų at

gaivinti skautų sąjungą, tada 
ir Lietuva būtų priimta į Tarp
tautinį Biurą ir mes galėtume 
dalyvauti su savo vėliava.

Sausio 6 d. buvo stovyk 
loję Jūros Diena. Atvažiavo 
du didžiuliai autobusai ir nu
vežė visus skautus prie jūros 
pasimaudyti, nes po keletos 
šaltų dienų kaip tik pasitaikė 
šiltas oras ir graži saulėta die 
na. Skautams buvo paruošta 
iešminė, kur jaunimas gerai 
pasistiprino. Vakare vėl visi 
linksmi grįžo į Stovyklą vė
liavų nuleidimui ir gerai va
karienei.

Stovyklos metu, Rajo
no vado rūpesčiu, veikė įreng
ta skautiškos veiklos parodė
lė su nuotraukomis iš Vl-sios 
Tautinės stovyklos Melbour- 
ne ir VH-sios TS Amerikoje. 
Taip pat veikė ir skautiškų 
reikmenų krautuvėlė, kur bu
vo galima apsirūpinti dainorė- 
liais, skautų knygelėmis ir 
ženkliukais.

Stovyklos metu Rajono 
vadas v.s. fil.V. Vaitkus įtei
kė LSS vadovybės už nuošir
dų darbą skautijos labui pa
skirtus medalius ir žymenius. 
Stovyklos viršininkei v. sk. 
Danai Baltutytei buvo įteik
tas Gintaro Vadovių Mokyk
los kursų baigimo pažymėji
mas. Vilkiukų pastovyklės 
vadovui s. Povilui Kviecins- 
kui įteiktas Ordinas Už Nuo
pelnus. Tėvynės Sūnaus žy
meniu apdovanoti Petras Šur Al b. Pocius

Australijos lietuvių skautų tautinėje stovykloje - paukštytės rikiuotėje. Dešinėje stovyklos 
viršininkė v.sk. Dana Baltutytė ir vadeivė s. Rasa Statkuvienė su sūneliu, gintarėliu Rimuku.

na, Gintaras Šimkus ir Vytas 
Antanaitis.

Sausio 8 d., sekmadie
nį, buvo svečių diena, todėl 
suvažiavo daugybė svečių ir 
tėvelių pasidžiaugti mūsų lie
tuviškuoju jaunimu ir jų gra
žiomis dainomis prie laužo. 
Sekmadienio pamaldas atlai
kė kun. dr. Alf. Savickas ir 
kun. J. Petraitis, MIC, kurių 
metu gražiai giedojo mūsų 
jaunimas, pritariant tėveliam 
ir svečiams. Skaitymus atli
ko v.s. Vyt. Neverauskas ir 
jaunimo atstovai. Daugumas 
priėmė šv. Komuniją.

Po pamaldų buvo iškil
mingas vėliavų nuleidimas 
stovyklos aikštėje ir vėliavų 
paradas. Čia svečiams, kurių 
buvo iš Amerikos ir Lietuvos 
buvo gera proga išmėginti sa- 
vo foto aparatus.

Baigiant vėliavų nulei
dimo iškilmes, Rajono vadas 
pareiškė padėką stovyklos va
dovybei už gražiai pravestą 
stovyklą, kur niekas neturėjo 
progos tinginiauti, nes prog
rama buvo taip gerai sutvar
kyta, kad visą laiką vyko įvai
rūs skautiški užsiėmimai.

Nuoširdi padėka buvo 
pareikšta stovyklos virėjoms 
ir jų vadovei poniai Šerelie- 
nci. Taip pat nebuvo pamirš
ta pdėkoti ir tiekimo skyriaus 
talkininkams, s. Donatui Dun- 
dai, Vyt. Patupiui ir visiems, 
kurie suprasdami reikalą atė
jo padėti.

Apžvalga...
(Atkelta iš 2 psl.) 

mą, kaip ir Gynybos Sekr. 
Weinbergeris. Už - buvo 
ČIA viršininkas Casey, atsi
mindamas 1950 m. organi
zuotą Irano min. pirm. Mos- 
sadegk'o nuvertimą ir šacho į 
sostą grąžinimą. Casey taip 
pat skaitėsi su pavojum, kad 
Khomeini mirus Iranas per 
porą metų gali virsti komunis
tine valstybe.

Tuo tarpu žinios iš Ira
no teigė, kad ten nėra vieny
bės ir artimiausi Khomeiniui 
sluoksniai yra susikaldę į 
bent tris frakejas. Ta paskuti
nioji aplinkybė privedė prie 
visos bylos išdavimo viešu
mai, jos neprivedus prie ga
lo. Prisidėjo ir JAV noras da 
lį pelno iš ginklų pristatymo 
skirti Nikaragvos 'contras' pa - 
laikymui, ką JAV Kongresas 
buvo uždraudęs.

Po vakarienės įvyko di
dysis ir paskutinis stovyklos 
laužas su labai įdomia progra 
ma. Labai gražiai pasirodė 
patys jauniausieji su s. Pov. 
Kviecinsko paruoštu vaizde
liu apie Vilniaus įkūrimą "Ge
dimino sapnas". Neatsiliko 
ir skautės su legenda apie Eg
le žalčių karalienę. Neblogai 
pasirodė ir kiti vienetai, o dai
nos sutartinės dar ilgai skam
bėjo tarp Adelaidės kalnų.

Baigiant laužo progra
mą Rajono vadas v.s. fil. Vyt. 
Vaitkus dar kartą padėkojo 
stovyklos vadovybei arba šta 
bui - Danutei ir Anitai Baltu
tytėms, Antanui Pociui, Patu
piui jun. ir visiems prisidėju- 
siems prie Tautinės stovyk
los Australijoje pasisekimo ir 
pakvietė už dviejų metų susi
tikti Rajoninėje stovykloje 
prie Melboumo.

Laužo programa baigta 
visiems giedant "Lietuva 
brangi" ir tradicinę "Ateina 
naktis". Norisi tikėti, kad ši 
gražiai pasisekusi stovykla 
sustiprins ne tik Adelaidės 
Vilniaus tunto veiklą, bet ir 
visos Australijos lietuvių 
skautų organizaciją.

Prie kai kurių įdomes
nių momentų galėsim grįžti, 
jei jie iškils pulk. lt. North 
byloje. Tuo tarpu prezidento 
Reagano Saugumo Patarėjas 
McFarlaine prisipažino ban
dęs nuslėpti tą visą aferą nuo 
Kongreso ir už tai buvo nu
baustas 20,000 dolerių ir 
dviem metams kalėjimo są
lyginiai. Jis turėtų liudyti 
Northo byloje.

•••

Pietų Korėjos žinių 
agentūra pranešė, kad tarp to 
krašto ir sovietų "Aerofloto" 
sutarta atidaryti orinį susisie
kimą tarp Sovietijos ir Seulo. 
Iš sovietų pusės ta linija skrai
dys ne "Aerofloto" lėktuvai, 
bet "Avialat". Mat Sovietijai 
nepatogu prieš šiaurinę Korė
ją varyti biznį su Pietų Korė
ja, todėl reikalingi tarpinin
kai, kaip šiuo atveju latviai. 
Panašiai vengrai tarpininkau
ja Pietų Korėjos prekybos 
mainams su sovietais. Taip 
pat ir Taivanas, kurio nepri
klausomybės nenori pripažin 
ti komunistinė Kinija, palai
ko prekybinius ryšius su So
vietų a per ... Ukrainos res
publiką.

RN’S
OPPORTUNITY JN

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-tS)

RN’S /LPN’S
7-3 and 11-7

EXCELLENT SALARY, SHIFT D1F- 
REHAB EXPERIENCE A PLŪS EX- 
CELLENT SALARY, AND PLEASANT 
WORK1NG CONDITIONS.

CALL OR SEND RESUME TO: 
LORRAINE CALLAHAN 

201-736-2000
GROTTA REHAB 

CENTER 
20 Summit St.

West Orange, N. J. 07052
Equal Opportunity Employer

(9-12)

LPN’S
FOR NIGHT SHIFT 

11-7
EXCELLENT SALARY, SHIFT DIF- 
FERENT1AL. PLEASANT WORK1NG 
CONDITIONS.

CALL OR SEND RESUME TO: 
LORRAINE CALLAHAN 

201-736-2000 
GROTTA REHAB 

CENTER
20 Summit St.

West Orange, N. J. 07052
Equal Opportunity Employer 

(8-1 H

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

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

PUIKUS DRAUGO 
KONCERTAS

Draugo dienraščio 80 me
tų sukakčiai atžymėti, š. m. 
vasario 26 d. Marijos aukšt. 
mokyklos auditorijoje Chi
cagoje buvo surengtas įvai
raus žanro puikiai pasisekęs 
koncertas. Koncerto progra
mą sudarė kompozitoriaus 
Kazimiero Viktoro Banai
čio kompozicijos, prisime
nant jo 25-rių metų mirties 
sukaktį. Taigi, šis koncertas 
buvo skirtas dviem svar
bioms sukaktims atžymėti.

Programą pradėjo Lietu
vių operos vyrų choras, pa
dainavęs porą dainų — Va
lio, piovėjėliai ir kam šėrei 
žirgelį, o moterų choras — 
ištrauką iš operos Jūratė ir 
Kastytis. Chorams dirigavo 
muzikė ir solistė Audronė 
Gaižiūnienė, o visiems akom
panavo muzikas Robertas 
Mockus, nuolatinis operos 
pianistas. (Dirigentas dr. 
Bronius Kazėnas susirgo ir 
neatvyko).

Smuikininkė Linda Velec-
k.ytė ir pianistas Robertas 
Mockus jautriai atliko dvie
jų dalių sonatą D-Moll: An
dante Elegiance ir Allegro 
Epilogue, sužavėjusi klau
sytojus. Pirmąją programos 
dalį užsklendė Toronto ope
ros solistė (sopranas) Ma
rytė Bizinkauskaitė, akom
panuojant R. Mockui, padai
navusi tris Banaičio dainas: 
Plaukia antelė, Tulpės ir 
Atsikėlęs ankstąjį rytelį. 
Publika šiltai ir entuziastin
gai priėmė ir chorus, ir 
smuikininkę, ir solistę.

Po pertraukos išgirdome 
Lietuvos idilijas: Vasaros 
rytą, Našlaičio skundą ir 
Gamtos šokį. Atliko Lyric 
operos i n s trumentalistai: 
A. Biliavski — smuikas, Ch. 
Zimmerman — klarnetas ir 
M. La Bella — arfa. Labai 
įspūdingas momentas.

Vėl pasirodė solistė M. 
Bizinkauskaitė ir skambiai 
padainavo — Vandens leli

Mielam prieteliui

A* A*

DR. PRANUI SUTKUI
taip netikėtai iškeliavus į amžinybę, jo my

limai žmonai dail. ADAI ir visai mielai šei

mai reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū

dime.

Drs. R. D. Degėsiai 
A. A. Stungiai
F. S. Jasinevičiai 
S. R. Jasinevičiai 
Alvydas Jasinevičius

ją, Obelų žiedus ir Ant kal
no malūnėlį, o publikai ne
paleidžiant, pridėjo Rūtelės 
ariją iš operos Jūratė ir 
Kastytis.

Koncertą užsklendė Chi
cagos lietuvių operos cho
ras, davęs Jūratės ir Kas
tyčio operos pirmą veiks
mą. Pabaigai padainavo, 
šiuo metu labai populiarią 
Maironio "Lietuva brangi", 
orą nžuotą kompozitoriaus 
Juliaus Juzeliūno. Tai vie
nintelis kūrinys atliktas šia
me koncerte ne K. V. Ba
naičio.

Rengėjai padėkos ženk- 
lan programos dalyvius ap
dovanojo gėlėmis, o tūks
tantinė publika šiltai ir il
gai plojo, nes tai buvo iš
skirtino pobūdžio, Įvairus ir 
aukšto lygio koncertas. Pa
dėka rengėjų komitetui, pir
mininkaujamam visuomeni- 
ninkės Marijos Remienės.

Programos leidinys

Atskirai tenka paminėti 
koncerto proga išleistą, ar
ti šimto puslapių leidinėlį, 
kuriame telpa koncerto 
programa, nuotraukos, 22 
komiteto narių sąrašas, 
DRAUGO 80 metų veiklos 
apžvalga ir šimtinė svei
kintojų. Sveikintojų tarpe 
yra žinomi visuomenininkai, 
organizacijos ir biznio įmo
nės..

Iš šio leidinio sužinome, 
kad Draugo pirmas nume
ris pasirodė 1909 m. liepos 
12 d. Wilkes Barre, Pa., re
daguotas kun. Antano Kau
po. Kurį laiką Draugas ėjo 
savaitraščiu. 1912 m. Drau
gas kartu su redaktorium 
persikėlė į Chicagą ir pra
dėjo naują gyvenimą, o nuo 
1916 m. kovo 31 d. virto 
dienraščiu. Draugą leido 
kunigų suorganizuota ben
drovė. Nuo 1919 sausio 29 
d. leidimą perėmė marijonai 
ir redaktorium pakvietė 
kun. Praną Bučį. Taigi, šiais 
metais suėjo 70 metų, kaip

Draugo sukaktuvinio koncerto atlikėjai: R. Mockus, M. Bizinkauskaitė. L. Veleckytė ir dir. A. 
Gaižiūnienė. Gilumoje operos choras. J. Tamulaičio nuotr.

Draugą leidžia marijonai, 
talkinami direktorių tary
bos, kurią sudaro pirm. dr. 
Petras Kisielius, visepirmi- 
ninkai — dr. Antanas Raz
ma, akvokatas Algirdas Os- 
tis ir inž. Juozas Polikaitis, 
ižd. provincijolas kun. Vik
toras Rimšelis ir sekreto
rius kun. Petras Cibulskis.,

Per 80 Draugo metų gy
vavimą keitėsi skaitytojai, 
a d m i nistratoriai, bendra
darbiai ir redaktoriai. Da
bar Draugo redakciją suda
ro šie redaktoriai: kun. Pra
nas Garšva (moderatorius), 
Aušra Liulevičienė, Irena 
kegienė, Vytautas Radžius 
ir Aldona Zailskaitė, korek
torės — Kazimiera Bradū- 
nienė ir Agnė Kižienė, tech
nikė -------Dana Karužienė.

Užsklandai

Po koncerto, programos 
dalyviai, spaudos bendra
darbiai, talkininkai ir kvies
tiniai svečiai, susirinko Jau
nimo centran ir rengėjų bu
vo pavaišinti. Pobūviui va
dovavo rengėjų komiteto 
pirm. Marija Remienė. Pa
sidžiaugė puikiai pavykusiu 
koncertu, dėkojo atlikėjams 
bei visiems talkininkams ir 
supažindino su svečiais. 
BALFo pirm. Marija Rudie
nė pristatė svečią Lomžos 
vyskupą Julių Paetz, kurio 
diocezijoje yra ir Seinų, 
Punsko lietuviai. Vyskupas
J. Paetz savo žodyje prisi
minė kelionę į Lietuvą — 
Vilnių, Kauną, Marijampo
lę ir sveikino išeivijos lie
tuvius, ypač čikagiečius už 
tamprių ryšių palaikymą su 
savo ar tėvų kraštu. Reikia 
statyti ir naudotis tiltu, nu
tiestu tarp Chicagos ir Vil
niaus. Jam buvo sugiedota 
ilgiausių metų. Manau, vys
kupas išsiveš gerus įspū

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

džius ir bus palankesnis lie
tuviams, gyvenantiems jo 
diocezijoje, Lenkijoje.

Pobūvį užbaigė marijonų 
provincijolas kun. Viktoras 
Rimšelis, šiltai padėkojęs 
už Draugo jubiliejaus pri
siminimą ir visam komite
tui bei gausiems talkinin
kams už įdėtą darbą.

Aplamai, Draugo koncer
tas buvo šviežias savo pro
grama ir geru atlikimu.

PASKIRTOS SPAUDOS 
PREMIJOS

Daužvardžio vardo žur
nalistikos premijos už 1988 
metų bendra darbiavimą 
spaudoje ir radijuje buvo 
paskirtos šiems lietuviams: 
pirma premija ir 200 dol. 
— Edvardui Tuskeniui, Pa
saulio lietuvio bendradar
biui, antras premijas po 150 
dol. gavo: Mūsų pastogės, 
Australijoje bendrad a r b ė 
Marina Coxaitė ir Draugo 
bendradarbės — Rasa Mi
liauskaitė iš Chicagos ir 
Ginta Palubinskaitė iš Wa- 
shington, D. C.

Lietuviškų radijo laidų 
vedėjai — Violeta Simana
vičiūtė - Laurinavičienė iš 
Toronto ir Edvardas Meilus 
iš Worcesterio, Mass. apdo
vanoti premijomis po 200 
dolerių.

Premijų mecenatas yra 
Lietuvių Fondas, paskyręs 
1000 dol.

Premijas paskirstė prie 
Lietuvių žurnalistų sąjun
gos, vadovaujamos Rūtos 
Klevos Vidžiūnienės, vei
kianti Daužvardžio vardo 
jaunųjų žurnalistų premi
joms skirti komisija, kurią 
sudarė šie žurnalistai: pirm, 
ir iždininkas Bronius Juo
delis, sekretorė Ritonė Ru- 
daitienė ir nariai •— Rita 
Likanderytė, Petras Petru

tis ir Antanas Juodvalkis. 
Komisija posėdžiavo Ka
ziuko mugės metu, Jaunimo 
centro kavinėje.

Chicagoje gyvenantiems 
spaudos b e n d radarbiams 
premijos bus įteiktos š. m. 
balandžio 16 d. Jaunimo 
centre, per Margučio ruo
šiamą muzikų Paltinų kon
certą.

Komisija veikė trejis me
tus ir skirtą terminą yra 
baigusi, apie ką painfor
muota Lietuvių žurnalistų 
sąjungos valdyba. Manome, 
kad Lž S-gos valdyba pati 
spręs premijų paskirstymą 
ar sudarys, kaip iki šiol, 
premijoms skirti komisiją. 
Patirtis rodo, kad duodamos 
premijos teigiamai veikia 
jaunuosius spaudos ir radi
jo laidų bendradarbius ir 
skatina įsijungti į lietuviš
ką raštiją. Manyčiau, kad 
premijas reiktų praplėsti ir 
gal mažesnėm sumom apdo
vanoti lituanistinių mokyk
lų gabiuosius metraščių ar 
specialių skyrių (Draugo — 
Tėvynės žvaigždutė ir ki
tur) bendradarbius.

Kr. Donelaičio mokykla, 
baigiant mokslo metus, iš
skiria kelis daugiau ir daž
niau raašnčius mokinius, 
o Lietuvių Fondas į tai at
kreipė dėmesį ir apdovano
ja ne tik Lietuvių Fondo 
leidiniu, bet prideda ir do- 
vanėlę-čekutį. Kitos mo
kyklos ar LB švietimo tary
ba turėtų Kr. Donelaičio pa
tirtį pritaikyti ir visose mo
kyklose, kad nebūtų užmirš
ti ir kiti.

Premi jas g a v u siems 
spaudos ir radijo laidų ben
dradarbiams linkime nepa
dėti plunksnos, bet ir toliau 
b e n d r adarbiauti lietuvių 
spaudoje, plečiant lituanis
tines žinias.
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Vertybės Vladas Viįeikis

Vos per porą pradžios 
mokyklos skyrių persiritęs 
mokslinčius, puikiai žino, 
kad nulis nieko nevertas. 
Net ir keliolika nulių jokios 
reikšmės nevaidina. Jeigu 
prieš tuos nulius pastatyti 
kokį, kad ir menką skaičių, 
tai nulio vertė tuojau pa
kyla. Ir kuo daugiau nulių 
tuo daugiau vertybės auga. 
Ir gali išaugti iki trilijono, 
kurio reikšmę tik Amerikos 
valdžia supranta dasivariusi 
iki trilijoninio deficito. Pa
prastam piliečiui, kuris tą 
trilijoną turi sukrapštyti, 
visai nesuprantama ta auk
štoji matematika.

Kai kurie, aptardami nau
jai gimstantį milijonierių, 
klausia:

— Kiek jis vertas?
Sudėliojus jo visą turtą 

ir pavertus skaitlinėmis, 
gaunama tokia suma, ku
ri nulemia ar šis indivi
das bus renkamas į' garbin
gus komitetus, ar bus kvie
čiamas pasakyti žodį kuria 
nors iškilminga ar pusiau 
iškilminga proga. Jeigu dar 
nevedęs, tai jo vertė bus la
bai stipriai apskaičiuota 
dukreles auginančiose šei
mose.

Gigantišką dėmesį į tavo 
vertingumą kreipia valdžia. 
Mat jai reikia kaip nors su
rinkti bent dalį to trilijono. 
Nes kaip gi aukštas algas 
mokės senatoriams, kon- 
gresmanams ir kitokiems 
veltėdžiams. Iš istorinių 
šaltinių žinoma, kad veltui 
ėdantieji daug suėda.

Uošvė, į mane pažiūrėju
si, ne tai klausia ne tai 
konstantuoja sūrų faktą.

— Kiek tu vertas.
Tai čia buvo kalbama 

apie materialines vertybes. 
O kaip dvasinės? Kiek ver
tas poezijos posmelis, kurį 
poetas gal per metus išste
na. Kiek vertas dailininko 

GypyTojM dėmesiui
Gegužės 17-24 d.d. organizuojama medikų grupė į

VI Lietuvos gydytojų suvažiavimą 
Grupė išvyksta “Lufthansos” lėktuvu iš Toronto. Užsakymai priimami iš visų Šiaurės 
Amerikos miestų. Svečiai bus apgyvendinami gydytojų šeimose Vilniuje. Grupę lydės 
chirurgas iš Vilniaus dr. Vytautas Našlėnas. Smulkesnių žinių teiraukitės

Audra Travel Corporation kelionių biure

Tel (416) 769-2500, Fax: (416) 763-6279, telex: 06-967812

2100 Bloor St. West, Toronto, Ont. Canada M6S 1M7

Organizuojama linksma užkietėjusių “sirgalių" ir nenuilstančių rėmėjų grupė į 
neeilines, nepakartojamas, intriguojančias 

krepšininkų varžybas Lietuvoje 
Susitinka: Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė “Vėjas" su Kauno “Žalgiriu”, Vilniaus 
“Statyba", Panevėžio “Lietkabeliu”, Klaipėdos “Neptūnu” ir Lietuvos jaunių rinktine. Varžybos 
numatomos įvairiuose Lietuvos miestuose. Kviečiame visus į šią ilgai lauktą sporto šventę. 
Grupė išvyksta “Air France” ir “Lufthansos” lėktuvais 

liepos 5, grįžta liepos 23 Smulkesnių žinių teiraukitės

Audra Travel Corporation kelionių biure
Tel (416) 769-2500, Fax (416) 763-6279, telex 06-967812, 

2100 Bloor St. West, Toronto, Ont. Canada M6S1M7

paveikslas dėl kurio jis nak
tis nemiegojo ir sugadino 
didžiulį drobės gabalą iš ku
rio keletą kelnių būtų ga
lima pasiūti. Kaip įkainuo
ti granito skulptūrą, kurią 
kaldamas skulptorius pirš
tus nusidaužė. Jau nekal
bant apie dvasios skausmus 
kai koks gabalas nuskyla, 
ten, kur jam nepridera nu
skilti. Moderniems skulpto
riam vieni niekai, gali koją 
ar ranką nuskelti, vistiek 
gerai.

O kaip įvertinti rašytojo 
darbą, kuris naktų naktis 
prasėdi prie rašomos maši
nėlės kūrybinės ekstazės 
belaukdamas, žmona rėkia:

— Tiek popierio prigadi- 
nai. Galima būtų kanarėlei 
bent dešimt metų kasdien 
narvelį švariai iškloti.

Bet staiga viskas pasi
keitė. Ajetola Humani pa
skelbė duos du milijonus 
tam, kas pristatys vieno ra
šytojo galvą. Gyvą ar ne
gyvą. Bet geriau negyvą, 
šv. Jono galvą, senais lai
kais, tik už gerą šokį gavo. 
O čia, du milijonus duoda. 
Baisiai pakilo galvų kaina.

Vienas rašytojas skun
džiasi man. Sako:

— Mūsiškiai labai neįver
tina kūrybos. Kiek aš savo 
dvasines jėgas ant kūrybos 
aukuro aukoju, niekas pa
doriai neatsiliepė. Aš nerei
kalauju daug. Aš kuklus 
žmogus. Kad kas nors pa
skelbtų ’skiriu penkis dole
rius tam, kuris tam rašyto
jui fizionomiją suars*. Nie
kas. Aš nenoriu, žinoma, 
kad man galvą nuimtų. Ret
karčiais paskaitai recenziją, 
kad tavo knyga nieko ne
verta ir, kad gaila popie
riaus ir dažų tai knygai at
spausdinti. Tai ir viskas, ži
noma, koks nors moralistas 
ima keikti tavo kūrinį. Esą 
jis pornografinis. Tai čia tik 

finansiniai padeda. Knygą 
daug uoliau perka. Pasaky
tų 'meskite į jį akmenį, bet 
kur susitikę*. Nesako. O tai 
dar daugiau pakeltų rašy
tojo vertę, žiūrėsi taip ar 
kitaip, o tas Ajetola labai 
pakėlė rašytojo vertę. Gal 
jam Nobelio premiją už li
teratūros pakėlimą reikia 
duoti.

Pastebėjote, kad į savo 
vertybių vertinimą visiškai 
neįtraukiau akcijų, čia to
kios vertybės, kurių negali 
reikiamai įvertinti. Vieni 
dėl jų iš aukštų namų lan
gu šoka, o kiti visokiose gė
rybėse maudosi. Nesuprasi. 
Tad kam čia vargšą galvą 
sukinėti, jeigu ji ir taip į 
visas puses išsukinėta.

Asmeninės vartybės la
bai neryškus reikalas, kaip' 
jau buvo minėta pradžioje, 
kas liečia uošvės įvertini
mus. Labai netolimą istori
ją pagrabaliojus, vos ne de
šimtmečius atgal siekiančią, 
pastebėsime baisią verty
bių nuvertinimo infliacija 
asmenybių plotmėje. ”Heil 
Hitler’* buvo šūkis, kuris 
nuo ryto iki kito ryto buvo 
kartojamas Vokietijoje ir 
veik visoje Europoje. Pa
bandyk dabar sušukti. Pa
žiūrėsim, kas tau bus. Ne
senai Amerikoje Stalinas 
buvo labai vertinga asme
nybė. Ne tik raštuose, bet 
ir finansiniai. Kiek dolerių 
buvo paklota, kad tą asme
nybę gelbėti. Milijonai bu
vo nepatenkinti šiuo asme
niu. Bet ar kas paskyrė 
bent desėtką dolerių už jo 
galvą? O jeigu Ajetola Hu- 
meni tuo laiku būtų valdęs. 
Jeigu už rašytojėlio galvą 
duoda du milijonus tai už 
Staliną be kokio šimto ne- 
apseisi. Ir istorija būtų pa
sikeitusi. O dabar po rašy
tojo negyvos galvos, kas 
pasikeis? Niekas.

Kai kurie labai keisti in
dividai ima svarstyti mo- 
terš vertybes, čia juos rei-

■ laiškai Dirvai
ATSAKYMAS TEODORUI 

BLINSTRUBUI

1989 m. kovo mėn. 2 d. 
"Dirvoje” mokytojas Teo
doras Blinstrubas prašo ži
nių apie mokytojų garbei 
sukurtą kantatą.

Kantatos p a v a dinimas 
yra: "Lietuvos šviesos ke
liu". Poezijos autorius yra 
Bernardas Brazdžionis, mu
zikos autorius — Bronius 
Budriūnas. Kantata buvo 
sukurta 1968 metais. Jos 
pirmas atlikimas įvyko Chi
cagoje 1971 m, liepos 4 d. 
IV JAV ir Kanados Lietu
vių Dainų šventės metu. 
Vėliau kantata dar buvo tris 
kartus atlikta Los Angeles 
mieste ir 1974 metais Aus
tralijoje. Kantata trunka 
17 minučių ir susideda iš 5 
dalių: Juodos Naktys, Pir
moji Knyga, Verpėjos Dai
na, Laisvės Vasaris ir Gar- 

kia sustabdyti pačioje pra
džioje dar neįsibėgėjus. Čia 
tiek daug matematinių ne
žinomybių. Nuo kada pra
dėti svarstyti vertybes? 
Nuo gimimo? Nuo darželio? 
Nuo pradžios mokyklos? 
Nuo ir nuo ir nuo ... Peršo
kime 'keletą dešimtmečių. 
Ar nuo tada kada ji pareiš
kė tave mylinti? Ar nuo 
tada kai grįžus iš bažnyčios 
nusiėmė baltą vestuvinę 
suknelę su valiomais ir ki
tais pridėčkais ir atsistojo 
prie pečiaus virti pirmąją 
sriubą ? Pastebėkite. Nekal
bu apie fizines vertybes. 
Čia vėl daugybė nežinomy
bių. Tad geriau grįžkime 
prie konkretesnių reikalų. 
Kiek kainuoja deimantas, 
rubinas, ametistas, žemčiū
gas, gintaras. O moterų 
vertinimą palikime ateinan
čioms kartoms. Gal jie bus 
gudresni.

Norom ar nenorom turim 
prieiti prie išvados, kad ver
tybės yra individualus rei
kalas. Vieniem patinka bru
netė, kitam blondinė. Vie
nas už Hitlerį, kitas už 
Staliną, nors abu vienodi. 
Vienas skaitys knygą ir gė
rėsis, o kitas norės autorių 
užmušti. Tiesą pasakius aš 
irgi norėčiau gal neužmuš
ti, tai bent gerai įspirti, kad 
žinotų tikrą skaitytojų nuo
monę.

Po visų šių postringavi
mų nervingas skaitytojas 
ims nekantrauti, norėdamas 
išgirsti kokį gerą patarimą, 
kuriuo galėtų vadovautis. 
Nes kam gi jis skaito 
straipsnius jeigu neįgyti 
gerų žinių, kurias galėtų 
panaudoti savo gyvenimo 
painiavose.

Vargšelis skaitytojas vėl 
nesuprato, čia kalbėjome 
apie vertinimą, bet ne kaip 
gauti vertingų dalykų. To 
ir aš pats labai norėčiau iš
mokti. Kur tokia mokykla? 

bė Tau, Mokytojau. Jos at
likimui yra reikalinga miš
rus ir moterų chorai, sopra
nas, bosas ir fortepijonas. 
Kai kurias kantatos ištrau
kas gali dainuoti ir vienas 
mišrus choras. Pirmojo at
likimo metu 1971 m. Chica
goje kantatą dirigavo pats 
kompozitorius Bronius Bud
riūnas, dainavo IV Dainų 
Šventės jungtinis choras, 
solistai Prudencija Bičkienė 
ir Jonas Vaznelis; fortepi
jonais palydėjo Raimonda 
Apeikytė ir Manigirdas Mo- 
tekaitis.

Kantata buvo išleista 
spausdintomis gaidomis ir 
tekstu 1968 Laisvės Kovos, 
metais. Jos mecenatai buvo 
ALTS Detroito skyrius, 
pirm. A. Musteikis, dr. Bi
rutė Girniuvienė ir dr. Bro
nė Gruzdienė. Kantatą iš
leido PLB valdyba, kurios 
pirmininkas tuo metu buvo 
Juozas Bachunas-Bačiūnas. 
Atspausta 1,000 kopijų. 
Kaina — $2.00. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė.'

Kantada yra įtraukta į 
Amerikoje sukurtų oratori
jų ir kantatų katalogą, kurį 
sudarė Hartwick kolegijos, 
Oneonta, N. Y. muzikos 
profesorius Thurston Dox. 
Katalogas buvo išleistas 
1986 metais. Jame telpa 
3,450 kantatų ir oratorijų 
apžvalgos, sukurtos 1,000 
kompozitorių.

Jeigu kas norėtų kantatą 
pamatyti arba gauti, pra
šome kreiptis į Lietuvių 
Muzikologijos archyvą Chi
cagoje.

Štai paskutinieji kantatos 
teksto žodžiai:

"Garbė tau, mokytojau, kurs 
atvėrei knygą,

Kur slypi polėkiai ir 
išmintis žmogaus.

Pasėtas tavo gėrio grūdas 
dygo

Ir augo sielose, kaip 
palaima dangaus

Tai palaima dangaus."

Kazys Skaisgirys

Train for careers In
•AIRUNES- 

•CRUISEL1NES 
•TRAVEL AGENCIES

HOME STUDY/RES. TRAINING 
•FINANCIAL AID AVAIL.

•JOB PLACEMENT ASSIST. Į

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

Nat'f hdqtrs, 4669 N. Fed. Hwy. 
Pompano Bch. FL

MEDIUM SIZE SUPPLIER TO 
THE AUTOMOTIVE 

INDUSTRY SEEKS THE 
FOLLOWING:

• PROCESS ENGINEER 
FULL TIME & BENEFITS

Ability to process product from con- 
cept to finished part. Knowledge of 
large exposed auto panels a mušt.
CHECKER MOTORS CO. LP 

2016 N. PITCHER ST. 
KALAMAZOO, MICH. 49007 

616-343-6121, EXT. 292
Equal Opportunity Employer 
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LOS ANGELES IŠKILMINGAI PAMINĖJO 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Vytautas Šeštokas

Vasario 19 d. Los An
geles lietuviai iškilmingai at
šventė Lietuvos nepriklauso
mybės 71-rių metų paskelbi
mo sukaktį. Vėliavų pakėli
me Šv. Kazimiero parapijos 
aikštėje dalyvavo uniformuo
ti ramovėnai, birutietės, šau
liai ir skautai. Moterys buvo 
pasipuošusios spalvingais tau
tiniais rūbais.

Iškilmingas šv. Mišias 
celebravo trys kunigai: klebo
nas dr. Algirdas Olšauskas, 
prel. Vincentas Bartuška ir 
svečias iš Lietuvos kun. A. 
Belickas. Gražų, šventei pri
taikintą patriotinį pamokslą 
pasakė kun. A. Belickas. Pa
rapijos choras, su jo nauju va
dovu muz. Aloyzu Jurgučiu 
ir solistais Janina Čekanaus- 
kiene ir Rimtautu Dabšiu, at
liko šventei pritaikintas gies
mes. Simbolinę žvakę užde
gė ir sujungė jaunimą kartu 
su Tėvyne, viešnia iš Lietu
vos Vitalia Levaitė ir vieti
niai - Lydia Tompauskaitė ir 
Vytas Žemaitaitis. Įspūdin
gai pasirodė ir jaunimo cho
ras, vadovaujamas muz. Vi
tos Vilkienės. Skaitymus at
liko viešnia iš Lietuvos Dalia 
Trotmanaitė, aukas nešė Ju
lius ir Rita Žukai. Visą eigą 
sklandžiai pravedė Dalilė Po- 
likaitienė.

Po pamaldų parapijos 
salė nesutalpino dalyvių. Vie ■ 
ni stovėjo, kiti turėjo apleisti 
salę, nesant daugiau vietų - 
buvo rekordinis šventės daly
vių skaičius.

Minėjimą atidarė Tadas 
Dapšys. Atsistojimu pagerb
tos organizacijų vėliavos. 
Amerikos himną sugiedojo 
solistas Antanas Polikaitis. 
Invokaciją religiniai patrioti

Pagrindinis minėjimo kalbėtojas dr. A. Budreckis.
VI. Gilio nuotr.

nėmis mintimis atliko prela
tas Jonas Kučingis.

ALTo pirmininkas inž. 
Antanas Mažeika visų orga
nizacijų vardu pasveikino da
lyvius ir trumpai peržvelgė 
paskutiniųjų įvykių eigą Lie
tuvoje. Atsistojimu buvo pa
gerbti žuvusieji dėl Lietuvos 
laisvės, o kolonijoje gyvenan 
tiems Vyčio kryžiaus kava
lieriams savanoriams kūrė
jams - Mykolui Barauskui, 
aviacijos kapitonams Grego- 
rijui Radveniui ir Jurgiui Tu- 
mavičiui, ir pulk. Jonui An-

ALTpirm. inž. A. Mažeika atidaro minėjimą. VI. Gilio nuotr.

drašūnui - buvo prisegtos 
gėlytės.

Trumpame sveikinimo 
žodyje Lietuvos gen. konsu
las Vytautas Čekanauskas 
peržvelgė aktualių politinių 
įvykių plėtotę iš diplomatinio 
taško, komentavo vykstan
čius įvykius Lietuvoje ir per
skaitė jam atsiųstą JAV Sek

Jaunimo ansamblio "Spindulys" choras, atliekant programą.

retoriaus James Baker sveiki
nimą Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės proga.

Daiva Čekanauskaitė 
pristatė garbės svečius - estų 
ir latvių konsulus ir jų ben
druomenės pirmininkus, ku
rie savo sveikinimo žodyje 
kvietė Baltų tautas tampriau 
susijungti ir svariau bei efek
tingiau dirbti kartu, viso Pa
baltijo išlaisvinimui. Los An
geles ir apylinkių armėnų tau
tos atstovas sveikindamas pa
žymėjo, kad armėnų ir lietu
vių tautos turi bendrus sie
kius atgauti pilna nepriklauso
mybę. Perskaityti šventės 
proga gauti sveikinimai iš 
JAV prezidento George Bush 
Kalifornijos gubernatoriaus 
George Deukmejian, Los An
geles miesto mero Tom Brad 
ley ir Los Angeles County vi
sų supervisorių su Mike An- 
tonovich priekyje. Plojimais 
pagerbti minėjime dalyvavę 
svečiai iš Lietuvos.

Pagrindinį šventės kal
bėtoją, bostoniškį dr. Algir
dą Budreckį, pristatė Daiva 
Čekanauskaitė, perskaityda- 
ma jo trumpą biografiją ir at
liktus darbus.

Dr. A. Budreckis savo 
kruopščiai paruoštoje paskai
toje gana objektyviai ir rea
liai palietė visus įvykius, o 
ypatingai šiuo metu vykstan

čius pasikeitimus Lietuvoje:
"... Išskyrus kelių parti

nių, ideologinių programų re
formų bei aibes deklaratyvinio 
pobūdžio rezoliucijų ir nutari
mų paskelbimo, vakaruose mes 
per mažai skyrėm dėmesio 
svarstyboms ar raštams apie 
Lietuvos ateitį. ... Laisvės Ly
gos ir Persitvarkymo Sąjūdžio 
laimėjimai ir drąsūs žygiai Lie
tuvoje dar nereiškia, kad mūsų 
VLIKai, ALTai, Bendruome
nės nustojo savo reikšmės šio
je lemtingoje kovoje už Tautos 
tos ateitį. ... Kremlius gali su
imti aktyvistus, patį gajausią 
Pabaltijo tautų elementą ir už
daryti visus sąjūdžius, todėl ne 
laikas veiksniams išeivioje su
pas uoti..."

Paskaitą baigė kviesda
mas viso laisvojo pasaulio 
išeivius nepalikti abejingais 
Motinos Lietuvos šauksmui. 
Jo kalbą dalyviai palydėjo il
gais plojimais.

Tadas Dabšys perskaitė 
rezoliucijas angliškai, kurios 
dalyvių buvo vieningai priim
tos. Jas pasirašė ALTO pirm. 
Antanas Mažeika, LB Apy
gardos pirm. Angelė Nelsie- 
nė ir Tautos Fondo Los Ange 
les Komiteto pirm. Mykolas 
Naujokaitis. Rezoliucijos pa 
siųstos Prezidentui, Valsty
bės Sekretoriui, senatoriams, 
Kalifornijos kongresmanams 
ir spaudai.

Šių metų Lituanistinės 
mokyklos konkursui premi
jas skyrė ALTas, LB-nė ir 
Tautos Fondas už rašinį , 
"Vasario 16-ji diena" tema. 
Laimėtojus apdovanojo LB 
Vakarų Apygardos pirm. An
gelė Nelsienė, pakviesdama 
mokyklos vedėjus pristatyti 
konkurso laimėtojus - 8 sk. 
mokinį Arą Matą ir 10 sk. 
mokinę Vanesą Kašelionytę.

Lietuvių Fondo atstovė 
LA, kartu ir lituanistinės mo
kyklos vedėja, Violeta Ged
gaudienė pranešė apie šių me
tų Lietuvių Fondo paskirtą 
paramą lituanistinei mokyk
lai $1,250.00 sumoje ir įteikė 
čekį mokytojams Marijai San 
dranavičiutei-Newsom ir Al
gimantui Žemaitaičiui. Šiais 
metais ši mokykla švenčia 40 
metų jubiliejų ir turbūt yra, 

V. Gilio nuotr.

su 120 mokinių, didžiausia 
Amerikoje.

Vėliavų išnešimu buvo 
baigta oficialioji dalis.

Meninė dalis buvo ne
ilga, bet įdomiai įvairi, kurią 
atliko ansamblio "Spindulys" 
šokėjos, ir choras, bei solistė 
Vita Vilkienė akompanuo
jant muz. Ramonai Apeiky- 
tei. Muzikinį montažą paren
gė rež. Algimantas Žemaitai
tis. "Spindulio" choro vedėja 
- muz. Vita Vilkienė, akom
paniatorius - Rimas Polikai
tis ir šokių vadovė - Danguo
lė Varnienė.

Visi dalyviai susijungę 
rankomis jausmingai giedojo 
antrąjį Lietuvos himną "Gra
ži tu mano brangi Tėvyne ..." 
Minėjimą uždarė Rolandas 
Giedraitis, kviesdamas visus 
dalyvius sugiedoti Tautos 
himną.

Po minėjimo parapijos 
aptinėje salėje vyko pietūs, 
kur visi dalyviai turėjo pro
gos arčiau pabendrauti. Lie
tuvos laisvinimo reikalams 
suaukota $16,416.00 suma.

Padėka inž. Antano Ma
žeikos vadovaujamam Ame
rikos Lietuvių Tarybos Los 
Angeles skyriui, dirbusiam 
kartu su LB Vakarų apygar
dos pirm. Angele Nelsiene ir 
Tautos Fondo LA komiteto 
pirm. Mykolu Naujokaičiu. 
Jie visi įdėjo daug darbo ir 
pastangų suorganizavimui 
taip gausaus ir kultūringo šių 
metų Tautos šventės minėji
mo pravedimui. •••

RN’S
FULL TIME DAYS

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

CALL OR SEND RESUME TO: 
LORRAINE CALLAHAN 

201-736-2000
GROTTA REHAB 

CENTER 
20 Summit St.

West Orange, N. J. 07052
Equal Opportunity Employer

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)
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premijinių procentų 
galimybė!

Pasiūla baigiasi 
kovo 31 d.,
1989 m.

Tiktai labai riboto laiko
1

Ar ne laikas, kad
Jūsų santaupos neštų

daugiau negu vien
procentus?

Pristatome MajorSaver "sąskaitą, su specialiomis privilegijomis
ir pripažinimu taupytojams, įnešantiems $10,000

Extra dėmesys \

Kad užtikrinus, kad Jūs gausite specialų pripažinimą visoms banko 
transakcijoms, Jums gausite specialiai paruoštus čekius, kurie bus 
išduodami tiktai MajorSaver sąskaitos taupytojams, ir specialiai 
štampuotas Asset korteles.

Extra privilegijos
• Procentą nešanti čekių sąskaita su neribojamu čekių skaičiumi ir 
nemokamu patarnavimu.
• Sumažinti Visa kortelės procentai.
• Jūsų patogumui, patarnavimų pasirinkimas - nemokamai.
• Visų Ameritrust specialių pasiūlų ankstyvi pranešimai.

Extra patarnavimas. Garantuotas
Nepralenkiamo patarnavimo pažadas Jums yra garantuotas: jei * 

kada mes padarysime klaidą Jūsų MajorSaver pranešime, mes 
sumokėsime Jums $5.00 .

kovo 31 dienos
Dabar, su savo $ 10,000 įnašu, Jūs gausite premijinį procentg 

naujam Ameritrust CD įnašui bet kurioje sumoje 12 ar 18 mėnesių 
laikotarpiui. Bet skubėkite! Ši pasiūla baigiasi kovo 31,1989.

Pasinaudokite bet kuriuo iš musų 140 patogiai išskirstytų 
skyrių Ohio valstijoje.

y

Svcfri procentų bauda 
yra reikalaujama už 
ankstyvų CD išėmimą.

/Imeritrust.
Service you can bank on. Ameritrust Company National Association Member FDIC

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
E. Armanienė, Baltimore 50.00 
J. Mačiulaitis, Redford .. 5.00 
V. Vilčinas, Racine......... 5.00
J. Okunis, Flushing .... 30.00 
J. Čyvas, St. Petersburg 10.00 
V. Mažeikienė.

Lake Zurich.................30.00
Pr. Sidzikauskas, Glendale 5.00 
J. Kaspariūnas, St. Pete. 10.00 
J. Glebus, Cleveland ....10.00 
A. Krinickas, Maspeth .. 5.00 
J. Rumbutis, Geneva .... 20.00 
A. Matulionis, Cleveland 15.00 
S. Karvelis, N. Buffalo .. 5.00 
S. Kasnickas, Harbert .... 5.00 
LB Worcesterio

apyl. valdyba ............. 25.00
A. Kuprevičius, Cleveland 5.00
B. Gedvilienė, Willowick 20.00 
J. Žemaitis, Chicago .... 10.00 
J. Budrevičius, Lake Park 5.00 
J. Kučinskas,

Miami Beach ..
Dr. V. Maurutis,

Chesterland .................10.00
E. Bobelis, W. Harford ..30.00 
V. Rūtenis, Clayton ....80.00
J. Deksnys, Vineland .... 10.00
K. Laikūnas. Chicago .... 7.00 
M. Vilutis,
S. Juodakis, Lakeside ..10.00
Br. Kovas, Norwood .... 20.00 
A. Daugvidas, Willowick 15.00 
V. Rack, Eastlake ......... 5.00
J. K. Andruškevičius,

Chomedey-Laval.........10.00
K. Černius, Chicago .... 5.00 
Lietuvių Skautų S-ga 100.00 
Maironio Parko valdyba 10.00 
Ed. Stepas, Willoughby . .10.00

Beverly Shores ..........10.00
A. Gudėnas, Dės Plaines 30.00 
A. Bliudakis, Chicago .. 5.00

Kapočius, Cotuit.........10.00
L. Stanius, Winnipeg .... 5.00 
V. Plečkaitis,

Richmond Hts.
7. Dovydaitis,

San elemente ............. 30.00
A.. Verbyla, Cleveland .. 5.00 
P. Račkauskas.

Dorchester................... 10.00
Stukas, Jackson........ 30.00

V. Kutkus, Dearborn .... 30.00 
<un. A. Babonas. Detroit 5.00 
P. Jančiukas, Toledo ....10.00 
K. Marcinkevičius, Cleve. 10.00
A. Simonaitis, Redford ..20.00
J. Naujokaiits, Cleveland 3.00 
V. Garlauskas, Sparta . , 25.00
B. Rukša, Toronto ..........10.00
A. Matuzas. La Grange .. 5.00 
P. Mikšys, Juno Beach .. 5.00
T. Baltikauskas, Baltimore 5.00 
A. Juodikis, Seven Hills 5.00 
Pr. Gobis, Dearborn .... 20.00 
V. Januškis, Cleveland ..10.00
K. Žukauskas,

Sunny Hills ..
E. Augustaitis,

Ormond Beach............. 5.00
R. Guzulaitis, Speedway 10.00 
V. Barauskas. Glendale 10.00
A. Varnelis, Dowagiac ..20.00 
P. Simanauskas, Bristol .. 10.00
B. Žiugžda, Cleveland .. 10.00
S. Baras, Oak Brook .... 10.00
J. Dženkaitis, Glendale .. 10.00 
Dr. V. E. Čeičiai, Parma 20.00
A. Markevičius, S. Monica 5.00 
Dr. E. Jarašiūnas,

Santa Monica ............. 20.00
B. Briedis, Chicago .... 10.00 
E. Jonušienė, Omaha .... 75.00 
S. Mankus, Chicago ....10.00
K. Šidlauskas, St. Pete. .. 5.00 
Dr. A. Kisielius, Sidney 8.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojamo.

10.00

10.00

20.00

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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BOSTONO LIETUVIAI
———i Petras Viščinis

"RATILIO” KONCERTAS

Balandžio 9 dieną į Bos
toną atvažiuoja Vilniaus 
universiteto folklorinis an
samblis "Ratilio”. (Ansam
blio vadovė Zita Kelmickai- 
tė). 3 valandą po pietų an
samblis koncertuos Font- 
bonne Academy salėje Mil- 
tone (930 Brook Rd., Mil- 
ton). Po koncerto South 
Boston Lietuvių Piliečių 
klubo III aukšto salėje 
Įvyks susitikimas su an
samblio nariais.

Kiti koncertai bus Har
vardo universitete (balan
džio 11 dieną, 6 valandą va
kare Bovlston Hali) ir Bos
tono kolegijoje.

Bostone ansamblį globo
ja LB Bostono apylinkė, 
Jaunimo sąjunga ir ”Sodau- 
to” etnografinis ansamblis.

MINĖJIMAS CAPE CODE

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo sukaktį Cape 
Codo lietuviai paminėjo va
sario 19 d. šv. Marijos var
do bažnyčioje šv. Mišiomis 
už Lietuvą ir iškilmingu su
sirinkimu tos bažnyčios sa
lėje Centerville. Mišių me
tų pasakytame pamoksle 
parapijos vikaras kun. Ro
bert Brennan priminė, kad 
Mišios laikomos už Lietuvą, 
kuri mini savo nepriklauso
mybės atstatymo sukaktį. 
Mišių auką prie altoriaus 
nešė Genovaitė Treinienė ir 
Regina Petrutienė, pasipuo
šusios lietuvių tautiniais 
rūbais.

Iškilmingame susirinkime 
pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Eligijus Sužiedėlis iš Brock- 
tono, priimta rezoliucija, 
kurią pateikė Liudas Kon
čius, išklausyta meninė pro
grama, atlikta smuikinin
kės Elenos Kuprevičiūtės- 
Bergienės ir pianistės Ta
maros Markeliūnienės. Au
kų įvairiems lietuviškiems 
reikalams surinkta 2,515 
dolerių, kurie pagal aukoto
jų valią taip paskirstyti: 
Lietuvių Bendruomenės šio 
krašto valdybai 1,905 dol., 
Tautos Fondui 260 dol., Pa
saulio Lietuvių Bendruome Cape Codo lietuviai ruo-

Cape Cod lietuvių minėjimo programos atlikėjos, smuikininkė 
Elena Bergienė ir Tamara Markeliūnienė. A. Petručio nuotr.

nei 200 dol., Amerikos Lie
tuvių Tarybai 150 dol.

Po programos vyko lais
vi pašnekesiai prie kavutės 
ir užkandžių. Minėjimą su
ruošė LB Cape Codo apylin
kės valdyba. Jį atidarė ir 
uždarė ilgametis apylinkės 
pirmininkas Vladas židžiū- 
nas, o pravedė Regina Pet
rutienė.

LIETUVIAI PAS 
INDĖNUS

Cape Code dar tebegyve
na indėnų palikuonys. Stam
biausias jų telkinys — 
Mashpee vietovė, kur jie tu
ri savo maldos namus, mo
kyklas muziejų. Pernai jų 
iniciatyva vietos vidurinės 
mokyklos moderniose patal
pose buvo surengta pirmoji 
etninių grupių mugė su ati
tinkama programa, ekspo
natais, valgiais ir t.t. Joje 
lietuviams atstovavo Geno
vaitė Treinienė ir Regina 
Petrutienė su savo medžio 
dirbiniais, šiemet tokia mu
gė įvyko vasario 4 d. Joje 
vėl dalyvavo Regina Petru
tienė su mediniais Velykų 
margučiais, i š m a rgintais 
lietuviškais rastais dubinė- 
liais, įvairiomis dėžutėmis 
ir kitais medžio dirbiniais. 
Vietoje ji rodė, kaip atlie
kami medžio apdailos dar
bai, o parodėlės stalą puošė 
lietuviškos juostos, audi
niai, gintaro išdirbiniai. Pa
rodėlės centre prie Lietu
vos trispalvės stovėjo met
ro aukštumo lietuviškas 
kryžius, o į parodėlę visų 
dėmesį kreipė didelis užra
šas ”LITHUANIA”. Paro
dėlės lankytojus kava ir lie
tuviškomis ausytėmis vaiši
no Marija židžiūnienė ir 
Elena Strazdienė. Abu 'tos 
vietovės laikraščiai aprašė 
šią etninę mugę ir įsidėjo 
nuotraukas iš jos. Viena tų 
nuotraukų vaizdavo Reginą 
Petrutienę tautiniais drabu
žiais, marginančią medinę 
dėžutę.

RUOŠIASI DALYVAUTI 
MINĖJIME

Petras Viščinis, radijo progamos "Laisvės varpas' vedėjas, savo 
studijoje programos perdavimo metu.

šiasi šią vasarą dalyvauti 
Barnstable miesto įkūrimo 
350-ties metų sukakties mi
nėjime, kuriame numatomi 
paradai, koncertai, parodos. 
Šioje šventėje vietos lietu
viai įsijungs į etninių gru
pių programą.

Dar pažymėtina, kad 
Cape Codo lietuviai kasmet 
d a 1 y vau ja tarptautiniame 
bankete, šiemet jiems ten
ka būti to banketo globėju. 
Visų jo reikalų koordinato
rius —- Bruno Markeli ūnaš.

RUOŠIAMAS BAŽNYČIOS 
REMONTO PROJEKTAS

Sausio 12 d. kardinolas 
Bernard Law posėdyje su 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
klebonu kun. Albertu Kon- 
tautu ir arkidiecezijos ad- 
m i n istratoriumi vyskupu 
Banks davė leidimą atre
montuoti šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčią ir klebo
niją So. Bostone. Toks 
sprendimas padarytas po to, 
kai paaiškėjo, kad nepavyks 
prie septintosios gatvės pa
statyti naują koplyčią, o 
taip pat, kad nėra jokios 
galimybės lietuviams su sa
vo maldos namais įsikurti 
kitur. Visą dabartinės Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčios aplinką miestui 
gražiai atremontavus ir su
tvarkius, manoma, kad 
praktiškiausia bažnyčią ir 
kleboniją atremontuoti. Pa
rapijos statybos komitetas 
pakvietė architektą Antonio 
de Castro paruošti reikalin
go remonto prdojektą. Kle
bonas kun. Albertas Kon
tautas tikisi, kad visi vie
tos ir apylinkės lietuviai įsi
jungs į parapiją ir prisidės 
prie išlaikymo bažnyčios.

SPEECH-LANGUAGE PATHOLO- 
GISTS. InSpeeįch,' Ine. has immediate 
opportunities for CCC or CFY speech- 
language pathologists in Youngstovzn, 
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 W8, Valley Forge, PA 
19482. Attention: Mary Anne Barker. 

(3-12)

LAISVĖS VARPUI
35-RI METAI

Kovo 7 d. sukako 35-ri 
metai, kai veikia Laisvės 
Varpas. Jį suorganizavo ir 
ligi šiol jam vadovauja Pet
ras Viščinis. Pradžioje pro
grama buvo pusės valan
dos, o dabar yra valandos. 
Kad galimai didesnis lietu
vių skaičius galėtų ją gir
dėti, programa kelis kartus 
buvo perduodama iš dviejų 
radijo stočių. Nuo pat pra
džios programa buvo skirta 
ne pramogai ar pelnui, bet 
lietuvių visuomeniniams ir 
kultūriniams reikalams. No
rėta išlaikyti be skelbimų, 
klausytojų įnašais ir visuo
menės parama, bet tai ne
pasisekė. Dabar valandos 
programoje būna trys ar 

* keturi skelbimai. Bet nuo 
- klausytojų įnašų idėjos ne

atsisakoma. Jei susidarytų 
bent 200 tokių klausytojų, 
kurie už kiekvieną progra
mą mokėtų bent po vieną 
dolerį, tai programos išlai
kymo finansiniai reikalai 
būtų išspręsti.

1954 m. kovo 7 d. pradė
jus Laisvės Varpui skam
bėti, Bostone ir jo apylin
kėse veikė penkios lietuvių 
radijo programos, šiandien 
nė vienos jų jau nėra, o 
Laisvės Varpas ne tik sėk
mingai veikia, bet dargi 
nuolat savo darbais apima 
naujas lietuviško gyvenimo 
sritis, kuriose kiti neužpil
do susidariusių spragų. Taip 
šalia pastovių sekmadieni
nių radijo programų lietu
vių ir anglų kalbomis Lais
vės Varpas ruošia specialias 
radijo programas anglų kal
ba įvairiomis amerikiečių 
radijo stotims Vasario 16-
sios ir Tragiškųjų birželio 
įvykių sukakties progomis, 
kasmet suruošia bent du 
aukštesnio lygio kultūrinius 
renginius, aprūpina lietuvių 
spaudą žiniomis apie Bosto
no ir apylinkės lietuvių vi
suomeninę ir kultūrinę vei
klą, teikia įvairią informa
ciją žodžiu, laiškais ir te

lefonu visiems tiems, kurie 
į jį kreipiasi iš įvairių šio 
krašto lietuvių kolonijų ir 
kitų šalių, šia prasme jis 
retu lietuvių informacijos 
šaltiniu Bostono apylinkėse.

Bostono ir apylinkės lie
tuviams neturint savo laik
raščio, Laisvės Varpas liko 
vienintelė greito viešo su
sižinojimo priemone, šį už
davinį jis stengiasi atlikti 
galimai geriau. Jis pateikia 
daug žinių iš viso laisvojo 
pasaulio lietuvių gyvenimo, 
skubiai ir plačiai informuo
ja klausytojus apie įvykius 
Lietuvoje, nuolat plečia vie
tinių žinių skyrių.

Tokio darbo sukaktis bus 
paminėta gegužės 7 d. 3 vai. 
po pietų So. Bostono Lietu
vių Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje teatro ”Antro 
kaimo” iš Chicagos spektak
liu. Tai bus jau 60-tasis 
Laisvės Varpo kultūrinis 
renginys. Ne atsitiktinai šio 
renginio programai atlikti 
pakviestas iš Chicagos ”An- 
tro kaimo” teatro kolekty
vas. Juk tas teatras šiemet 
mini savo veiklos 25-rių me
tų sukaktį. Tokių dviejų su
kakčių sujungimu norima 
visuomenės dėmesį kreipti į 
tuos, kurie net nepalankio
mis sąlygomis atlieką kon
krečius, pozityvius, reikš
mingus darbus, būtinus lie
tuvybei išlaikyti ir stiprinti.

Minimos sukakties ir re
to renginio proga leidžiama 
programos knygutė, kurioje 
bus atspausdinti organiza
cijų sveikinimai, verslo 
skelbimai, o taip pat pagal 
įnašo dydį bus įrašyti minė
jimo globėjais, garbės rė
mėjais, rėmėjais ar talki
ninkais visi tie, kurie pini- 
giškais prisidės prie Laisvės 
Varpo veiklos 35-rių metų 
sukakties minėjimo. Lau
kiama galimai skubesnės vi
sų talkos šiuo reikalu.

• Laisvės Varpas, vienin
telė lietuvių radijo progra
ma Bostono ir apylinkės 
lietu viams, perduodama 
sekmadieniais 9-10 vai. ry
to iš radijo stoties WCAV- 
FM 98. Vedėjas — Petras 
Viščinis. 173 Arthur St., 
Brockton, Mass. 02402, te
lefonas (508) 586-7209.
Programos metu skambinti 
telefonu: (508) 587-9898.

MECHANICS / MACHINISTS
Needed for sėt. up and maintenance 
of Stamping Press operation need 
quality individuals. Good salary plūs 
benefits. Call 201-641-9217. (10-16)

Train to be a Professlonal
•SECRETARY 

. • EXECUTI VE SEC. 
•WORD PROCESSOR

I
HOME STUDY /RES. TRAINING Į 

•FINANCIAL AID AVAIL.

•JOB PLACEMENT ASS1STĮ1-800-327-7728
THE HART SCHOOL
• Div. of A.C.T. Corp. 

Natl. hdqtr«, 4609 N. Fed. Hwy. 
Pompano Bch. FL
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■ Detroito lietuviai
ArfaMS GriūlUS

ANTANINOS 
JONYNIENĖS 

MENO KŪRINIŲ 
PARODA

Menininkui svarbu savo 
kūriniais sudominti visuo
menę. Tam pasitarnauja pa
rodos, kurių dėka kūriniai 
plačiai išreklamuojami.

Ne pirmą kartą Antanina 
Jonynienė, savo liaudies me
no kūrinių parodomis, pa
įvairina Detroito lietuviško 
telkinio kultūrinį gyvenimą. 
Visai taikliai mūsų meni
ninkę, prieš porą metų Dir
vos puslapiuose apibudino 
clevelandietis Viktoras Ma- 
riūnas, teigdamas, kad An
tanina Jonynienė, raštuotų 
drobių audėja išeivijoje su
brendo į gero skonio liau
dies meno kūrėją. Mums 
tenka tik pridurti, kad An
tanina Jonynienė, ne tik 
kruopšti menininkė, bet ir 
uoli daugelio organizacijų 
veikloje. Ji gražiai reiškia
si ir Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Detroi
to skyriaus veikloje. Todėl 
šią šiaudinukų paveikslų, 
dekoratyvinių vazų ir vely
kinių margučių parodą glo
boja ALT S-gos Detroito 
skyriaus valdyba,' kurios 
narys Algirdas Vaitiekaitis 
maloniai sutiko talkininkau
ti menininkei organizuo
jant parodą.

Paroda įvyks š. m. kovo 
mėn. 19 d., sekmadienį, šv. 
Antano lietuvių parapijos 
patalpose. Parodos atidary
mas tuojau po pamaldų 
11:20 valandą ryto.

Detroito, Windsoro ir 
apylinkių lietuviai maloniai 
kviečiami gausingai parodą 
aplankyti, nes čia kiekvie
nas atsilankęs ras ką nors 
naujo, ką nors įspūdingo 
sau arba dovanoms.

A. Misiūnas

GRAŽUS VASARIO 16 
MINĖJIMAS

Vasario 16 šventės pro
ga, vasario 19, d., Šv. Mišios 
buvo atnašautos už gyvus 
ir mirusius Lietuvos lais
vės kovotojus visose trijose 
lietuvių parapijų bažnyčio
se: Dievo Apvaizdos, šv. 

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Antano ir šv. Petro. Mišio
se dalyvavo lietuvių orga
nizacijos su vėliavomis.

Pagrindinis šventės mi
nėjimas įvyko Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje. 
Graži diena sutraukė daug 
žmonių.

Minėjimą pradėjo ir įžan
ginį žodį tarė Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centro 
valdybos pirmininkas adv. 
Kęstutis Miškinis.

Programai vesti pakvie
tė Robertą Borį. JAV him
ną sugiedojo šv. Antano pa
rapijos vokalinis moterų 
vienetas, akom panuojant 
muz. Staliui Sližiui. Turi
ningą ir pritaikintą šiai 
šventei paruoštą invokaciją 
sukalbėjo šv. Antano para
pijos klebonas kun. Alfon
sas Babonas. Susikaupimo 
minute buvo pagerbti žuvę 
dėl Lietuvos laisvės. Kūrė
jams savanoriams ir Klai
pėdos krašto vaduotojams 
Vincui Tamošiūnui ir Sta
siui šimoliūnui Kristina ir 
Danutė Barauskaitės prise
gė po gėlę.

Rūta Misiūnaitė, pristatė 
šios šventės pagrindinį kal
bėtoją Centrai Michigan 
Universiteto rektorių Dr. 
Edvard Jakubauską, kuris 
pasakė turiningą kalbą, lie
tuviškai ir angliškai.

Adv. Kęstutis Miškinis 
perskaitė paruoštą rezoliu
ciją, kuri visų plojimu bu
vo priimta. Rezoliucija bus 
pasiųsta JAV prezidentui, 
valstybės sekretoriui, kon- 
gresmanams ir senatoriams. 
Gautos proklamacijos: Mi
ch Įgano legislatūros, Michi- 
gano gubernatoriaus, De
troito ir Southfieldo mies
tų merų.

Salės priešakyje aukštai 
kabojo Mykolo Abariaus 
pieštas ilgas plakatas su 
dviem B. Brazdžionio eilė
raščio posmais ”Aš čia gy
va” ir viduryje švyturys, 
Gedimino pilis ir laisvės 
statula. Visi apvalūs stalai 
papuošti gėlėmis ir ant 
kiekvieno stovėjo lietuviš
ka vėliavėlė. Salės kampe 
Algio Vaitiekaičio suruošta 
gausiais eksponatais paro
da ”Lietuvos atgimimas”. 

Parodos eksponatai gražiai 
išdėstyti bei pakabinti rodė 
Lietuvos gyvenimą nuo jos 
įkūrimo iki šių dienų.

Meninėje dalyje Rima 
Idzelytė padeklamavo B. 
Brazdžionio eilėraštį ”Aš 
čia gyvą”, šv. Antano pa
rapijos moterų vokalinis 
vienetas, v a d o v aujamas 
muz. Stasio Sližio, padaina
vo keletą dainų. Dainas api
būdino lietuvių ir anglų 
kalba Dana Petrulytė. Ma
lonu buvo klausytis dar
naus vieneto, kuris susior
ganizavo praeitų metų pa
vasarį ir savo skambia dai
na džiugina ne tik šv. An
tano parapiją, bet dainuoja 
ir kitose parapijose, žibu
rio lituanistinės mokyklos 
mokiniai, vadovaujami mo
kytojos Viktorijos Viskan
tienės, pašoko tris tautinius 
šokius.

Tautinių šokių vienetas 
"Audinys”, vadovaujamas 
Astos Puškorlūtės-Soltis ir 
grojant Vidui Neverauskui, 
pašoko irgi tris šokius. Me
ninė dalis buvo moterų vie
neto, mokyklos mokinių ir 
"Audinio” šokėjų be jokių 
priekaištų gerai atlikta ir 
laukiame jų pasirodymų ir 
toliau.

Lietuvių Fondo įgalioti
nis Detroite Vytas Petrulis 
tarė žodį ir žiburio lituanis
tinei mokyklai įteikė LF 
paskirtus 900 dol.

Buvo padėkota visiems 
prie šios šventės minėjimo 
prisidėjusiems ir pranešta, 
kad Lietuvos laisvinimo rei
kalams surinkta 6,448 dol. 
Minėjime dalyvių skaičius 
buvo didelis, nes vėliau at- 
vykusiems teko stovėti ka- 
ridoriuje.

WAYNE STATĖ 
UNIVERSITETE

Lietuvių kambario Wayne 
Statė Universitete komite
tas, vadovaujamas energin
gos pirmininkės Stefanijos 
Kaunelienės, Vasario 16 
dieną lietuvių kambaryje 
suruošė priėmimo vaišes.

Prie kambario durų buvo 
pastatytos didžiulės JAV ir 
Lietuvos vėliavos, o karido- 
riuje, netoli vėliavų, stovė
jo stalas su ant jo išdėsty
tom įvairiom knygom, albu
mais, informacine literatū
ra, smulkiais gintaro išdir
biniais ir gražiais Velykų 
margučiais.

Priekinėje kambario sie
noje Algio Vaitiekaičio ir 
Vinco Tamošiūno buvo pa
kabinti Antaninos Jonynie- 
nės gražūs šiaudinukų ir 
gintaro paveikslai. Kamba
rio viduryje staltese užties
tas, įvairiais skanumynais 
apdėtas stovėjo vaišių sta
las.

Čia tarp 1-5 v. p. p. Vasa
rio šešioliktosios proga vy
ko pabendravimas tarp lie
tuvių ir universiteto profe
sūros ir studentų. Tai jau 
beveik tradicija virtęs mūsų 
šventės proga priėmimas — 
pabendravimas. Kambarys 
buvo iškilmingai atidarytas 

ir pašventintas prieš 11 me
tų, tačiau dar vis pamato 
vienas kitas pirmą kartą. O 
kambarys vertas visų mū
sų dėmesio.

Kad priėmimas būtų jau
kus reikia talkos paruošti 
vaišėms, užimti kitataučius 
ir paskleisti propagandinės 
medžiagos. Mūsų moterys 
jau nuolatinės šio renginio 
talkininkės — Onutė Aba- 
rienė, Eugenija Bulotienė, 
Nijolė čerikienė, Stefanija 
Gladkauskienė, Danutė Jan- 
kienė, Elžbieta Jodinskienė, 
Antanina Jonynienė, Emili
ja Kutkienė, Adelė Poderie- 
nė, Natalija Sližienė, Vanda 
šepetienė ir Stasė šimoliū- 
nienė su tikru lietuvišku 

MACHINE SHOP 
OPPORTUNITIES 
We are a rapidly grovving division of an inter
national Fortune 500 company. We are look
ing for qualified individuals for our second 
shift who have at least 2 years exper»ence in 
the setup and operation of engine lathes and 
milling machines and the ability to read prints 
and utilize various measuring instruments. 
CNC experience is helpful būt not necessary.
We offer advancement opportunities, an ex- 
cellent starting salary and a comprehensive 
benefits package. Oualified applicants should 
send resume or complete applications at:

PARKER HANNIFIN 
CORPORATION

ROTARY ACTUATOR DMSION 
9948 Rlttman Road 

Wadsworth, Ohio 44281
Equal Opportunity Employer

MACHINE 
REPAIRMAN 
Havvtfiorne Metai Products Com
pany, an automotive supp’ier of 
metai stampings, has an immedi- 
ate opening for Journeyman- 
Rated Machine Repairman. Ouali
fied candidates will have journey- 
man’s card, dependahle transpor- 
tation and be vvilling to vvork shift 
schedules. U.A.W. shop; snift pre 
miums and annual increases wiil 
apply. Company ėxpanding the 
manufacturing facilities and add- 
ing nevv machines and equipment.

Oualified candidates should for- 
ward resume and references to;

HAVVTHORNE 
METAL PRODUCT 

COMPANY
4336 Coolidge Hwy. 
RoyalOak, MI 48073

DAVENPORT 
SCREW MACHINE OPERATOR 

Excellent opportunity for Davenport Screw 
Machine Operator with a minimum of 5 years 
actual experience in operating and maintain- 
ing set-ups.
Mušt be able to perform ordinary servicing of 
machines, remove and replace tools, and be 
able to hand grind own tools.
TO APPLY CONTACT:

Stanadyne Ine., Moen Group
377 Woodland Avenue 

Elyria, OH 44035 
AN EQUAL OPPORTlJNITY EMPLOYER M/F/H/V

vaišingumo visus lietuvius 
ir kitataučius profesorius 
bei studentus vaišino.

• Pranas Gobis, Dear- 
born, Mich., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 20 dol. Ačiū.

• Inž. Vytautas Kutkus, 
Dearborn, Mich., atnaujin
damas prenumeratą, pri
dėjo auką Dirvai paremti 
30 dol. Ačiū.

• Apol Varnelis, Dowa- 
giac, Mich., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė* 
jo auką 20 dol. Ačiū.
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FILATELIJA Laiškas iš Paryžiaus

Nr. 1 Antanas Bernotas
Europos parlamentas skatins pabaltiečius 

nenusileisti sovietams

rašė ir veikalų iš karinės 
aviacijos srities.

Vakarų VOKIETIJA iš
leido 80 pfenigių pašto žen
klą 25 metų sukakčiai pa
minėti nuo pokarinės Vokie
tijos — Prancūzijos bendra
darbiavimo. Pašto ženkle ’92, 
parodyti anuometinis Va
karų Vokietijos kancleris 
Konrad Adenaueris ir Pran
cūzijos prezidentas Charles 
de Gaulle (abu jau mirę) ir 
datos 1963-1988. Įrašai vir
šuje vokiškai, apačioje — 
prancūziškai.

Lygiai tokio pat piešinio 
2,20 frankų pašto ženklą iš
leido ir PRANCŪZIJA. Ir 
įrašai palikti tose pat vie
tose — pirma vokiškai, pas
kum prancūziškai. Tai reto 
b e n d radarbiavimo pavyz
dys !

ISPANIJA ruošiasi 1992 
m. pasaulinei parodai EXPO 

kuri įvyks Sevilijos 
mieste, ir jau išleido tai
parodai garsinti pirmuosius 
pašto ženklus, čia dedame 
50 pezetų pašto ženklą, ku
riame parodytas erdvių už
kariavimas: uolotas Mėnu
lio paviršius, nuo kurio to
lumoje matosi žemė ir Sau
lės rutulys su žvaigždėmis.

JAV praeitų metų lapkri
čio 5 d. išleido 65 centų 
pašto ženklų, generolui H. 
H. Arnoldui pagerbti.

Henry Harley Arnold, 
p r a v a r džiojamas ”Hap” 
(1886-1950), gimė Glad- 
wyne vietovėje Pennsylva- 
nijoje, netoli Philadelphi- 
jos. čia ir mokėsi. Jau pa
čioje jaunystėje pradedant 
nuo 1911 m. Kitty Hawk 
skraidymo bandymų, domė
josi visais tuometiniais 
aviacijos pasiekimais. Pats 
skraidė ir pasiekė skraidy
mo aukštį dvisparniu lėktu
vu, įvedė skraidant radijo 
ryšį su žeme, apmokino 
aviacijos bendradarbiavimą 
su pėstininkais ir šarvuo
čiais. II Pas. karo metu kaip 
karo aviacijos viršininkas 
vadovavo ir apmokė JAV 
karo aviaciją. Už savo nuo
pelnus buvo pakeltas pen
kių žvaigždžių generolu. 
Išėjo į atsargą 1946 m. Pa-

Sevilija (ispaniškai ra
šoma Sevilla) yra labai se
nas Europos miestas, žino
mas jau prieškristitiniais 
laikais. Miestas randasi pie
tinėje Ispanijoje ir yra An
dalūzijos provincijos sos
tinė. Miestą amžių bėgyje 
valdė finikiečiai, ir romėnai, 
ir arabai maurai, kurie jo 
istorijoje visi paliko gilių 
pėdsakų. Ypač garsi mu- 
zulmonų statyba mečetė ir 
Sevilijos milžiniškoji ka
tedra, kurioje ilsisi ir Ame
rikos atradėjo Kristupo 
Kolumbo palaikai. Be t o, 
daug viduramžiais statytų 
rūmų, bažnyčių ir kitų is
torinių paminklų, šiuo me
tu mieste gyvena virš 545 
tūkstančių gyventojų.

Vienas iš Europos par
lamento atstovų lankėsi 
Lietuvoje vasario mėnesio 
pradžioje, buvo Prancūzijos 
atstovas Philippe Malaud. 
Paryžiuje jis buvo paprašy
tas pasidalinti savo kelionės 
įspūdžiais Lietuvoje.

Philippe Malaud, buvęs 
i n f o r m acijos ministeris 
Prancūzijos vyriausybėje, 
politinių pažiūrų gaulistas, 
pareiškė kad jis įsijungė į 
Baltų Inter grupę, nes do
misi rytų Europa. Jis yra 
buvęs 3 metus diplomatu 
Lenkijoje ir daug keliavęs 
Rytų Europoje. Jo žodžiais, 
šios grupės pirmininko See- 
lerio šeima yra kilusi iš Ry
gos, o kito atstovo šeima 
yra kilus iš Estijos. Bend
rai grupė yra neblogai su
sipažinusi su rytų Europos 
kraštais.

Prancūzų atstovas kalbė
jo toliau: mums buvo svar
bu asmeniškai susipažinti 
su padėtimi Pabaltijo kraš
tuose. Kontaktai buvo įdo
mūs. Lietuvoje pastebėjom 
kaip ir ”epiderminę reakci
ją” prieš mūsų lankymąsi 
ir prieš mūsų sekretorių 
Klimaitį. Kai kurie lietuviai 
abejojo, ar mūsų kelionė ne
bus pripažinimas Lietuvos 
inkorporavimo į Sovietų Są
jungą. Taip negali atsitikti, 
nes aš su savo kolegų prita
rimu visuose pasikalbėji
muose priminiau, kad nei 
vienas Vakarų Europos 
kraštas nėra pripažinęs Pa
baltijo kraštų okupacijos.

KANADA praeitų metų 
lapkričio mėnesį tarp kitų 
išleido ir 37 centų pašto 
ženklą pagerbti pirmam

anglikonų vyskupui Nauja
jame Pasaulyje — Charles 
Inglis.

Charles Inglis (1734- 
1816) gimė Airijoje. 1754 
m. jis atvyko į dabartinę 
Novą Scotią, kur dirbo įvai
riose vietose kaip mokyto
jas ir misionierius. 1787 m. 
jis buvo konsekruotas ang
likonų vyskupu ir jo žiny
boje buvo visos šiaurinės 
Amerikos nausėdijos. Norė
damas paruošti daugiau ku
nigų, 1788 m. Windsore jis 
įsteigė dvasinę akademiją, 
kuri vėliau išsivystė į Ha- 
lifąxo universiteto karališ
kąją dvasinę kolegiją.

Susitikimuose su taip vadi
namais vietinių parlamentų 
atstovais mes visuomet pa- 
brėžėm, kad mūsų diskusi
jos negali būti laikomos 
tarp-parlamentarinėmis nes 
Europos parlamentas nepri
pažįsta dabartinės Lietuvos 
parlamento.

Kai kuriems, dabartinės 
valdžios pareigūnams, ypač 
Lietuvoje, mūsų pareiški
mai prieš Baltijos kraštų 
aneksiją nepatiko. Aš pa
stebėjau, tęsė jis, kad 
Lietuvoje organizacijos, sie
kiančios nepriklausomybės, 
yra žymiai stipresnės ir 
užima aiškesnes pozicijas 
negu kituose Pabaltijo kraš
tuose. Asmeniškai aš juos 
palaikau. Jeigu būčiau lie
tuvis ar latvis, aš kartu su 
visais eičiau su vėliava gat
vėse ir reikalaučiau nepri
klausomybės. Bet kaip Eu
ropos parlamento atstovas 
turiu būti santūrus. Mes 
jus, pabaltiečius, remsime, 
sakė Philippe Malaud, kiek 
tai įmanoma ir skatinsim 
Europos Parlamentą nenu
sileisti sovietams Baltijos 
kraštų išsilaisvinimo atžvil
giu.

Mano supratimu, sovietai, 
norėdami pagerinti savo re
putaciją Vakaruose, bus 
priversti kreipti daugiau 
dėmesio į žmogaus teisių 
pažeidimus ir būtent į Hel
sinkio susitarimus. Dėl Pa
balti jos kraštų mes ketina
me pilnai pasinaudoti šio? 
mis sutartim. Rusai dabar 
ieško finansinės pagalbos 
Vakaruose. Mes rekomen- 
duosim Europos parlamen
tui, kad Europos kraštai ne
siskubintų finansuoti sovie
tų, nepareikalavę iš jų tam 
tikrų koncesijų, ypatingai 
Pabaltijo kraštams, kurių 
aneksija niekad juridiniai 
nebuvo pripažinta. Mes no
rime, kad Pabaltijo kraštuo
se būtų įgyvendinti pasikei
timai, kuriuos pageidauja 
tų kraštų žmonės.

Aš žadu pasiūlyti rezo
liuciją ir tikiuosi, kad mū

sų Baltų Inter grupė ją pa
tvirtins, kad Molotovo-Rib- 
bentropo paktas neįteisina 
Pabaltijo kraštų aneksijos, 
kadangi tas paktas neturi 
nei moralinio, nei juridinio 
pagrindo. Todėl mes Euro
pos Parlamente pageidau
jam, kad sovietai pageitin- 
tų šių kraštų išlaisvinimą.

Kai kurie manęs klausė, 
ar Europos Parlamentas ne
galėtų atsiųsti savo stebėto
jų į Pabaltijo kraštus. Eu
ropos Parlamentas stebėto
jų neturi. Jungtinių Tau
tų organizacija, kai kuriais 
atvejais gali atsiųsti savo 
stebėtojus. Europos Parla
mentui mes pabrėšime, kad 
Pabaltijo valstybės juridi
niai dar egzistuoja ir turi 
pilną teisę dalyvauti Jung
tinėse Tautose, kaip tos 
valstybės, kuriuos prieš ka
rą priklausė Tautų Sąjun
gai.

Phillip Malaud nuomone, 
Pabaltijos kraštų išsilaisvi
nimas turėtų prasidėti eko
nominiais pagrindais. Būti
nybė Pabaltijo kraštų tie
sioginių komercinių ryšių 
su Vakarų Europos kraštais 
galėtų būti iškelta Europos 
Parlamento diskusijose su 
Comecon’u — Varšuvos 
pakto ekonominio savitar
pio pagalbos organizacija. 
Tai būtų dar vienas žings
nis į išsivadavimą.

Sovietų Sąjungai užmez
gant vis daugiau ir daugiau 
ryšių su Vakarais, Europos 
Parlamento pareiga yra vi
suomet iškelti, kad Pabal
tijos valstybių problema 
yra viena iš opiausių Euro
poje.

Aš manau asmeniškai, 
kad po Afghanistano svar
biausias uždavinys, yra rū
pintis Pabaltijo kraštais, o 
jų juridinė padėtis yra pa
naši į Afghanistano okupa
ciją. fžk)

Skaitykit ir platinkit 
Dirvą

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga

Deda E., William J. Sr.z

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119
Tel. 1216) 531 7770

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

liams pastatyti.

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
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SĖKMĖS ŽALGIRIUI!

Sekmadienį, kovo 19 d. 
Dalias, Texas prasideda de
šimtasis tarptautinis futbolo 
turnyras jaunių klasėje, ku
riame dalyvauja 25 valstybės 
iš visų pasaulio kontinentų. 
Mums , lietuviams, yra ypač 
įdomu, kadangi pirmą kartą 
jame dalyvauja ir LIETUVA, 
kurią atstovaus Vilniaus jau
nių ŽALGIRIO komanda.

Kovo 12 d. žalgiriečiai 
atskrido į Chicagą, kur juos 
globoja lietuvių futbolo klu
bas Lituanica. Čia jie viešės 
5 dienas ir sužais dvejas fut
bolo rungtynes salėje - prieš 
Lituanicą ir prieš Chicagos 
gimnazijų All-Stars rinktinų. 
Iš Chicagos vilniečiai autobu 
su vyks į Dalias, kur varžy
bos vyks visą savaitę. Tiki
mės, kad žalgiriečiai išsiko
vos teisų žaisti kovo 26 d. fi
nale - baigminėse rungynėse

Po žaidynių komanda 
išskrenda, per New Yorką, į 
Lietuvą.

ŽALGIRIS tautų para (8-17)

Dainuojančios sesės - Regina Puškorienė ir Kristina Zubrickie- 
nė balandžio 8 d. koncertuos Dievo Motinos parapijos auditorijoje 
vyr. skaučių Židinio rengiamame vakare.

HfiU /uperior /avinę)/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 

/uperior /bvings
Pagrindinis skyrius

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

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

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

de žygiuos su Lietuvos tri
spalve ir turnyro organizato
riams yra parūpinta taip pat 
ir Lietuvos himno plokštelė.

Turnyre yra įregistruo
ta ir Estija, kurią atstovauja 
TAllino LIŪTAI. Tikimės, 
kad jie laimingai pasieks Tek 
saso valstiją. Sovietų S-gą 
turnyre atstovauja Kijevo 
DIN AMO.

MASTER MECHANIC, 
MASTEI! PATTERN MAKER

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

FOUNDRY SERVICE CO.
P.O.Box 748, 

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

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, switch 
fears, and some hydraulic experi- 
ence as related to electricity. Ex- 
cellent opportunity with expanding 
company. Over 40 yars in Rich
mond and Tidewater. Good benefit 
package. Apply call or write to: 
Mr. Freed Berman

PECK CO. 
3220 Deepwater Terminai Rd. 

Richmond, VA 23234 
804-232-5601

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• 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 7 D. kun. kle
bono Balio Ivanausko 50 m. 
kunigystės jubiliejus — iškil
mingas pagerbimas Šv. Jurgio 
parapijoje.

• GEGUŽĖS 20-21 D.D. 
LKVS Ramovė skyrių atstovų 
suvažiavimas Clevelande

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

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

• RUGSĖJO 30 D. Pabaltie
čių vakaras.

• 1990 M. VASARIO 25 D. 
Lietuvių Namų ir klubo narių 
metinis susirinkimas.

• 1990 M. KOVO 4 D. TAU
POS kredito kooperatyvo na
rių metinis susirinkimas.

TAUPOS KOOPERATYVO 
ŽINIOS

TAUPOS kredito koope
ratyvo nariai, susirinkę sa
vo metinian) susirinkimui, 
vasario mėn. 26 d,, perrin- 
ko/išrinko sekančius direk
torius: dr. Vytautą Mauru
ti, Algį Rukšėną ir Gintą 
Taorą. Susirinkime dalyva
vo 145 nariai. Direktorių 
taryba 1989-1990 metams 
yra sekanti: adv. E. Mar
cinkevičius, dr. V. Mauru
tis, Dana Ramonienė, A. 
Rukšėnas, V. A. Staškus, G. 
Taoras ir V. Urbaitis.

(Taupa
Litftuaman Credit tlnion 

Lietuvių 'Kredito Kpaperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

CteveCand, (Mo 44119

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai /

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

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

Prie registracijos stalo: J. Saikus, J. Dunduras, D. Nasvytis, 
R. Nasvytienė. A. Bielinienė ir R. Staškutė. V. Bacevičiaus nuotr.

N

TAUPOS įstaigoje narių 
aptarnavimas yra greitas ir 
kokybiškas. Be nuolatinių 
tarnautojų, vasaros metu 
dirbs Vytas Apanavičius ir 
Ina šilgalytė. Nuolatiniai 
tarnautojai: Rima Nasvy
tienė, Nijolė Rukšėnienė, 
Gražina Varnelienė, Alek
sas Spirikaitis ir V. A. Staš
kus.

TAUPA, kaip ir visi Ame
rikos kooperatyvai, smar
kiai auga. 1988 metų rezul
tatai : aktyvai padidėjo 
36%, paskolų išduota už 
$2.9 milijonus, nariams iš
mokėta $373,000 palūkanų 
už santaupas. Laike 4.5 me
tų, t. y. nuo kooperatyvo 
įsikūrimo, nariams išmokė
ta $761,571 palūkanų.

Amerikos kredito koope
ratyvai laike 1988 metais 
paaugo 6.7 % ir aktyvai sie
kia $194.0 bilijonus dole
rių. Narių skaičius peršoko 
60 milijonų, paaugo 6.5%.

TAUPOS aktyvai jau sie

kia $6.7 milijonus, narių 
skaičius 750, ir vis didėja.

NAUJAS PATARNAVI
MAS : ATM (Automatic 
Teller Machine) tikimasi 
pradėti pradžioje gegužės 
mėnesio. ATM kortele bus 
galima naudotis Ohio, W. 
Virginia, Kentucky ir In
diana valstijose. Netrukus 
bus išsiuntinėta daugiau 
informacijos visiems na
riams.

TAUPOS įstaiga bus už
daryta : kovo mėn. 24 d. (D. 
Penktadienį), bet bus atida
ryta kovo mėn. 25 d. nuo 
9 iki 3 vai. p. p.

TAUPOS skyrius Dievo 
Motinos parapijoje bus už
darytas kovo 26 d.

♦ Dr. Pranas ir Valenti
na Mažeikai, Singer Island, 
Fl., atnaujindami Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
30 dol. Ačiū.
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Balys Gajauskas, iškalėjęs 37 metus sovietų gulaguose, vieš
nagės Clevelande metu, lydimas Dievo Motinos parapijos klebono 
kun. Gedimino Kijausko, S.J., aplankė ir Dirvos redakciją . Iš 
kairės: kun. G. Kijauskas, S J., svečias Balys Gajauskas ir Dirvos 
red. V. Gedgaudas.

Balys Gajauskas Clevelande...
(Atkelta iš 1 psl.)

Lietuvių namų Clevelande metinio susirinkimo, įvykusio kovo 5 d. prezidiumas. Iš kairės: V. 
Ramonis, adv. E. Marcinkevičius, V. Gyvas, V. Sniečkus, inž. R. Bublys ir V. Plečkaitis.

V. Bacevičiaus nuotr.

svečiui pasakojant ir išsamiai 
atsakinėjant į klausimus.

Pirmadienį Balys Ga
jauskas aplankė Lietuvos Res 
publikos prezidento Antano 
Smetonos palaikus Visų Sie
lų mauzoliejuje. Prieš grįž
damas į Kaliforniją, lydimas 
kun. G. Kijausko, svečias at
silankė Dirvos redakcijoje.

Savaitgalis prabėgo žai
bo greitumu. Balio Gajausko 
trumpa viešnagė iš naujo pa
ryškino Tautos išgyventas 
kančias ir skriaudą paskuti
niųjų 'laimėjimų' eforijoje ir 
visą dabartinės padėties tra
pumą, realiai žiūrint į visus 
įvykius. Ir jau vien savo bu
vimu, visa savo egzistencija 
kovojęs ir tebekovojąs už 
Tautos laisvę, Jis patvirtino 

svarbą išlikimo laisvu žmo
gumi.

Svečias buvo apsistojęs 
DM parapijoje, kebono kun. 
Gedimino Kijausko, S.J. ir 
Clevelando Skautijos globo
je.

• ALT S-GOS CLEVE
LANDO SKYRIAUS narių 
metinis susirinkimas įvyks šį 
šeštadienį, kovo 18 d. 7 v.v. 
Lietuvių Namuose, Čiurlio
nio kambaryje.

Kviečiami visi nariai ir 
taip pat laukiame svečių.

• REIKALINGA pa- 
gelbininkė namuose, Beech- 
wood apylinkėje: patikima, 
mylinti vaikus, turinti vai
ruotojos leidimą. Skambinti 
751-6515 po 6 vai. vakare.

RELIGINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS

š. m. kovo mėn. 19 dieną 
4 valandą po pietų Dievo 
Motinos bažnyčioje įvyks 
religinės muzikos koncer
tas.

Sol. Rūta Pakštaitė.

Sol. Jonas Vaškevičius

Pagrindiniu koncerto vei-

della, J. Strolios, Siniaus, 
Zdanavičiaus ir kitų kom
pozitorių kūriniai papildys 
koncerto programą.

Koncertą atliks Jungtinis 
Rochesterio lietuvių ir Die
vo Motinos parapijos cho
ras su solistais Rūta Pakš
taitė iš Washington, D. C. 
ir Jonu Vaškevičium iš Ed- 
moriton, Alberta. Canada.

Jungtiniam chorui diri
guos Rochesterio lietuvių 
choro dirigentas Raimundas 
Obalis. Vargonais gros Die
vo Motinos parapijos choro 
dirigentė Rita Kliorienė.

• "Ratilio”, Vilniaus uni
versiteto folklorinio ansam
blio, koncertas įvyks balan
džio 15 d. Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje. Glo
boja Čiurlionio ansamblis. 
Bilietus (visos vietos nu

Sėkmingai platinami bilietai į Vilniaus universiteto folklorinio 
. , , _ _ ansamblio "Ratilio" koncertą Clevelande balandžio 15 d., kurį

kalu bus Faure Reųuiem. globoja Čiurlionio ansamblis. Prie bilietų V. Plečkaitis. Perka 
Mozart, Bach, Dubois, Stra- Balčiūnaitė, Laniauskienė. Balienė irkt. V. Bacevičiaus nuotr.

meruotos) rezervuokite pas 
Aušrą Babickienę telef. 
531-9329 arba Vladą Pleč
kaiti 531-3474.

• Algimanto Kezio foto
grafijų paroda vyksta As- 
chermano galerijoje (1846 
Coventry Rd., Cleveiand 
Hts.) nuo kovo 3 iki balan
džio 15 d. Paroda yra apie 
jo neseniai išleistą knygą 
"Cityscapes". Kovo 16 d., 
nuo 7 iki 9:30 vai. vak. bus 
tos knygos sutiktuvės, da
lyvaujant pačiam autoriui. 
Visi kviečiami atsilankyti.

• Dr. Viktoras ir dr. Ele
na čeičiai, Parma, Ohio, at
naujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 30 
dol. Ačiū.

ATEINA PAVASARIS IR VASARA — 
KELIONIŲ METAS. NAUJŲ 

AUTOMOBILIŲ PIRKIMO METAS 

HONDA 
yra geriausias automobilis. 

KREIPKITĖS I 
EDĮ MARTINĖNĄ, 

Riek Case Honda 

19991 Villaview Rd., Cleveiand, Ohio 44119 
(East 200th Street ir North Marginai) 

Edis jums maloniai patarnaus. 
Skambinkite tel. (216) 531-7835.

Dievo Motinos parapijos ir Rochesterio lietuvių jungtinis choras, diriguoja Rita Kliorienė.
V. Bacevičiaus nuotr.
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ESTIJĄ ŽENGĖ ...

KP CK pirmasis sekreto
rius Algirdas Brazauskas 
rink iminėje kompanijoje 
praėjusią savaitę susitiko 
su Vilniaus inžinerijos sta
tybos instituto dėstytojais 
ir studentais ir pripažino 
klaida tai, kad Lietuvos 
Aukščiausioji taryba savo 
sesijoje pernai rudenį ne
priėmė konstitucinių patai
sų, sekdama Estijos pavyz
džiu.

Dėl to įvykio Lietuvos vy
riausybę ir Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdžio santy
kius ištiko krizė.

Tačiau Brazauskas pa
brėžė, kad vyriausybė skelb
dama naujosios konstituci
jos projekte Lietuvos įsta
tymų viršenybę prieš Sovie
tų Sąjungos įstatymus bei 
kitus aktualius dalykus, 
Lietuva žengusi toliau už 
Estiją.

BIRŽAMS 400 METŲ

Lygiai prieš 400 metų 
Biržų miestui buvo suteik
tos Magdenburgo savival
dos miesto teisės. Kovo 9 
Biržuose, ręst auruotuose 
Radvilų rūmuose įvyko isto
rikų konferencija. Praneši
mus padarė žymūs Lietu
vos, Lenkijos ir Gudijos is
torikai.

IŠRINKTA GRAŽUOLĖ

Tarptautinės moterų die
nos proga (kovo 8) — Lie
tuvoje nedarbo diena — po 
64-rių metų pertraukos bu

A.tA.
KUNIGUNDA VARIS 

VARIAKOJIENĖ
1909-1989

Gimė 1909 m. Suvalkijoje, Šakių apskrityje. Motina — 
Cecilija Naruševičiūtė, tėvas — Jonas Stanaitis.

Sulaukusi 15 metų, Kunigunda buvo paimta Tomo 
Naruševičiaus globon ir kaip jo augintinė gyveno Klaipėdoje. 
Čia ji baigė gimnaziją; turėjo progos dažnai keliauti ir pažinti 
pasaulį.

Naruševičiui mirus 1927 m., Kunigunda išvažiavo į Vieną, 
Austriją studijuoti. Čia ji susipažino su inž. Paulium Variako- 
ju ir 1931 m. už jo ištekėjo. Jiems gimė dukra Jina. Prieškarinį 
laiką Variakojai praleido Lietuvoje.

Karui prasidėjus, Variakojų šeima pasitraukė Vokietijon. 
Po karo gyveno D.P. stovyklose ir 1948 m. atvyko į Ameriką, 
kur pradžioje teko sunkiai dirbti.

Sulaukusi 60 m. Kunigunda atvyko į Santa Monica, CA. 
Čia ir baigė savo gyvenimą.

A. a. Kunigunda buvo nepaprasto charakterio moteris. 
Nors jaunas dienas praleido prabangoje, bet kada reikėjo 
prisitaikyti prie sunkesnio gyvenimo Amerikoje, ji tai padarė 
kilniai ir be nusiskundimų

Savo šeimai Kunigupda buvo atsidavusi visa širdimi. Iki 
paskutinio momento ji prižiūrėjo savo sergantį vyrą Pauliu, 
kuris ją paliko tik prieš mėnesį laiko. Ji suorganizavo lėšas 
išleisti dukterį į aukštąjį mokslą.

Santa Monicoje a.a. Kunigundos nuoširdumas visus 
pasiekė. Iki mirties ji prižiūrėjo dr. Šliūpaitę ir Bartkutės; taip 
pat siuntiniais ir įvairia parama šelpė savo brolį dr. Stanaitį 
Lietuvoje.

Š.m. vasario 25 d. Kunigunda mirė. Nors jos širdis nustojo 
plakti, jos nuoširdumas ir rūpestis kitais niekada nebus 
pamirštas. Ji gyvens mūsų širdyse amžinai.

Pasilieka nuliūdę: duktė Jina, sūnaitis Vytautas, brolis 
dr.'Jonas Stanaitis Lietuvoje.

vo renkama Miss Lietuva. 
Rinkimai įvyko Vilniaus 
sporto rūmuose ir truko dvi 
dienas. Dalyvavo svečiai iš 
Norvegijos, Švedijos, Suo
mijos ir Lenkijos.

Konkurso dalyvės šoko 
saloninius ir tautinius šo
kius, dainavo, demonstravo 
savo talentus ir grožį, atsa
kinėjo į sunkius klausimus.

Miss Lietuva karūną ga
vo aštuoniolikos metų vil
nietė, jos ūgis 1 m. 74 cm. 
Gavo daug dovanų, jų tarpe 
kelionę į Kanadą.

NUGALĖJO MASKVĄ

Kauno Žalgiris sumuš# 
Maskvos Dinamo komandą 
115:104 santykiu. Tai ge
riausias Žalgirio krepšių re
kordas. Arvydas Sabonis 
šiose rungtynėse pasiekė 
asmenišką rekordą, sukrė
tęs 53 taškus. (jst)

PATIKSLINIMAS

Pabaltiečių konferencijos 
darbotvarkėje (Dirva Nr. 
10) klaidingai buvo pažy
mėta, kad dr .J. Genys yra 
LB Krašto valdybos atsto
vas. Jis tokiu nebuvo, o at
stovavo ALT ir Jungtinį 
Pabaltiečių Komitetą.

• Dail. Birutė Gedvilienė, 
Willowick, Ohio, dėkodama 
už jos tėvo rašytojo Juozo 
Vilkutaičio-Keturakio prisi
minimą, Dirvai paremti at
siuntė 20 dol. Ačiū.

• Lietuvių Skautų Sąjun
gos Tarybos Pirmi ja, per 
ižd. Kostą Nenortą Dirvai

Toronto Gintaro Ansamblis, pakviestas Vilniaus Universiteto dainų ir šokių ansamblio, gegužės 23 
d. vyksta į Lietuvą ir koncertuos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šauliuose ir Panevėžyje. Nuotraukoje 
dalis gintariečių. Viduryje vadovė R. Karasiejienė ir Vilniaus Universiteto dainų ir šokių ansamblio 
vadovas V. Aleksandravičius. O. Berdžiaus nuotr.

atsiuntė 100 dol., paskirtą 
kaip padėką už nuotraukas 
ir straipsnius tilpusius Dir
voje minint Sąjungos 70- 
ties metų veiklos sukaktį ir 
suruošus VH-tąją Tautinę 
stovyklą.

Ačiū už auką.

• Adv. Elena Armanienė, 
Baltimore, Md., atnaujinda
ma Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 50 dol., linkė
dama ir toliau siekti Lietu
vai nepriklausomybės. Ačiū 
už auką.

• Elena Bobelis, West 
Hartford, Ct., atnaujinda
ma prenumeratą, Dirvai pa
remti pridėjo auką 30 dol. 
Ačiū.

• LB Worcesterio apylin
kės valdyba, dėkodama Dir
vai už geras informacijas 
ir patiekiamus išsamius 
straipsnius, per sekr. Joną 
Baškį atsiuntė auką 25 dol. 
Ačiū.

• E. Jonušienė, Omaha, 
Nebr., atnaujindama Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
75 dol. Ačiū.

• Dr. Emanuelis Jarašū
nas, Santa Monica, Cal., at
naujindamas Dirvos prenu
meratą, prfidėjo auką 20 
dol. Ačiū.

• Jonas ir Vida Rūteniai, 
Clayton, Mo., atnaujindami 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 80 dol. Ačiū.

• Al. Gudėnas, Dės 
Plaines, III., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 30 dol. Ačiū.

• Vincas ir Janina Dovy
daičiai, San elemente, Cal., 
atnaujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 30 dol. 
Ačiū.

• Albinas S t ūkas, Jack- 
son, N. J., atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo auką 
Dirvai paremti 30 dol. Ačiū.

• Juozas Rumbutis, Gene- 
va, Ohio, atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo auką 
Dirvai 20 dol. Ačiū.

A t A.

ANDRIUI VAITKUI
tragiškai žuvus, žmonai MARIJAI VAIT

KUVIENEI, dukterims GRAŽINAI ir ŽI

VILEI, bei jų šeimoms ir brolienei MARIJAI 

GRIGONAVIČIENEI nuoširdžiausią užuo

jautą reiškia.

Ona ir Jonas Lu jai
Mėta ir Kristupas Kikučiai 
Aga ir Bronius Tiškai
Vanda ir Vladas Tervydžiai

A. A,

LIUDVIKUI ŠMULKŠČIUI 

amžinybėn iškeliavus, Jo žmoną dr. LAIMĄ 

ir sūnus su šeimomis nuoširdžiai užjaučia

me ir kartu liūdime.

Bronė ir Vytas
Mikliai

Auksė ir Rimas 
Vaičaičiai

Rūta ir Andrius
Pužauskai

A A

STASIUI AMBROZAIČIUI
mirus, klubo narius jo brolį JUOZĄ, žmoną 

ELENĄ, visus artimuosius ir giminaičius 

gilaus liūdesio valandoje širdingiausiai už

jaučiame ir drauge liūdime.

Daytona Beach Lietuvių Klubo 
Valdyba
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