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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

PAMIRŠKIME SOVIETU 
PRAEITIES GALYBĘ 

Antanas Butkus
Jeigu vakarų valsybės ne 

įvertins realybės, Rusija pra 
žus, - įspėja vienas iš Stok
holmo instituto Rytų ekono
mijos ekspertų. Nyksta di
džiosios Sovietų instituci
jos: komunistų partija, 
KGB, kariuomenė skyla pa
gal respublikas, ministerijos 
tyliai persiformuoja į Rusi
jos industrines - pramoni
nes korporacijas pasigrobda 
mos į savo rankas Rusijos 
turtą. Sovietų parlamento 
neįmanoma sušaukti, vien 
tik Rusijos. Baltgudijos ir 
Centrinės Rusijos respubli
kų atstovai palaiko Gorba
čiovo pertvarkos planus. 
Tik 8 respublikos atėjo pasi 
rašyti sutarties. Sovietų są
junga jau vargiai besiskaito 
valstybe, nes niekas nekon
troliuoja jos sienų, nes jos 
nėra apibrėžtos. į ją dau
giau dėmesio kreipiama už
sienyje, negu namuose.

Vakarai turėtų nebesva
joti apie Sovietų praeities 
galybę. Jie turėtų padėti sta 
bilizuoti sovietų ekonomiją 
ir jos gyventojus. O tai tu
rėtų būti Vakarams prieina
mas tikslas, teikiant jai tech 
ninę ir finansinę pagalbą.

Sovietų ekonominės kri
zės pajautimas yra stiprus ir 
Vakaruose ir Rytuose, ta
čiau dėl jo bandoma daryti 
klaidingas išvadas. Vaka
rams rūpi sovietų finansinis 
įsiskolinimas, o sovietams 
rūpi sutarčių sudarinėjimas, 
kurių jie vistiek nesugebės 
išpildyti. Tuo tarpu sovie
tinė ekonominė padėtis kas
dien vis blogėja jų biudže
tas tėra vos 25%-30% nacio 
nalinio produkto vertės, o 
infliacija - virš 200%. So
vietija kenčia didžiulius nc- 
dateklius. Universaliai pri
pažįstama, kad Sovietų są
junga jau nebegyva, tačiau 
niekas, įskaitant ir respub
likų vadus, nenori prisiimti 
atsakomybės už jos sužlug
dymą.

Respublikose atkakliai 
kovojama už valdžios galią, 
nes tik jose yra toji valdžios 
galia. Pagaliau Rusijos res
publikos prezidentas Jelci
nas pateikė tinkamą ekono
minę programą, joje sistema 
tingai suformuluoti pakeiti
mai, stabilizuotas jo vygdo- 
mo planas. Jį turės pradėti 
vygdyti 1992 melų pradžio
je. Šiandien (Lapkričio 25 
d.) TV žiniose pranešta, kad 
Jelcinas yra pasiryžęs tą pla 

ną vygdyti ir vienas, jei ki
tos respublikos prie to plano 
vygdymo neprisidės. Plane 
numatyta greita privatizaci
ja, biudžeto deficito panai
kinimas, kainų kontrolės įve 
dimas. Tam tikslui įgyven
dinti Jelcino numatytas ma
žos sudėties kabinetas.

Vis ilgesnėse eilėse prie 
parduotuvių laukiama kapi
talizmo įvedimo, rašo F.X. 
Clines N.Y. Times dienraš
tyje. Nors laisva rinka dar 
nepaskelbta, bet ji matosi 
visur. Pirkėjai jos laukia ir 
bijo. Maskvos didžiojoje 
Demsky Mir vaikų prekių 
parduotuvėje pilkėjai stovė
jo 3 ir daugiau valandų, kad 
galėtų valdiška kaina gauti 
ką nors vaikams nupirkti. 
Privatus turgus buvo visose 
šaligatvėse prie tos parduo
tuvės. Ten eiliniai gyvento
jai, kad galėtų uždirbti kele 
tą rublių, taip pat stovi eilė
je, kad parduotų smulkias 
prekes, kurių parduotuvėse 
nėra. Šie pardavėjai yra te
oretiniai įstatymų laužyto
jai, teoretinių įstatymų kraš
te. Tie pardavėjai sudaro 
dvigubas eiles, pro kurias 
gali praeiti pirkėjai ir pasi
rinkti kojines, mažą virtuvi
nį puodą, elektrinį virdulį, 
dešrą, dantų šepetuką, kve
palų, vazonėlį gėlėms ar re
tą porą gerų vaikiškų batu
kų.

Esam pripratę galvoti, 
kad komunizmas visiškai 
sugadino darbo žmogų ir 
jam yra svetima darbo - už
darbio iniciatyva. "Polaroi- 
do" firma įrodė, kad tai nėra 
visiška taisybė, nes jos ka
meros Rusijoje turi didelį 
pasisekimą ir neša pelną. 
Tas mus gali lik pradžiugin
ti galvojant apie Lietuvos 
ekonominę ateitį - kai tik 
bus geresnės sąlygos - lie
tuviai puls į darbą, ar į biznį 
ir tauta kils kaip grybai po 
šilto lietaus.

Kremliaus slaptoj sąskai
toj rasta bilijonai rublių. 
Užmiršto tautinio parlamen
to deputatas A. Orlovas pra
dėjo ieškoti "pražuvusio" so 
vietų aukso rezervo slaptose 
Kremliaus banko sąskaitose 
trūkstamų 52 bilijonų rub
lių. Orlovas tvirtina, kad 
apie tą auksą nieko nežinojo 
nei prezidentas, nei parla
mentas. Ieškojimą jis pra
dėjo dėl to, kad galvojo jog 
plėšikavimas eina ranka ran 
kon su chaosu. Kas iki šiol

Lietuvos dailininkų parodoje, Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, dalyvavę svečiai atvykę j VLIKo 
seimą. Iš k.: P. Petrutis, ambas. St. Lozoraitis, kons. Vac. Kleiza, Kanados kons. H. Lapas, R. Budrys, 
ambas. An. Simutis ir kons. V. Čekanauskas. Br. Cikoto nuotr.

surasta, tai nėra asmeninė 
korupcija, kiek Kremliaus 
monolitinė praktika, kur po
ra jo pareigūnų sistematin- 
gai pardavinėjo valstybės 
auksą per pastaruosius pen
kis metus dėl vis didėjančio 
deficito padengimo.

Izvestija tvirtina, kad tuo 
būdu buvo parduota virš 25 
bilijonų dolerių vertės auk
so, kad padengtų su Pcre- 
stroika susijusias išlaidas.

Orlovas apskaičiavo, kad 
slaptas aukso išpardavimas 
buvo šimtu tonų didesnis, 
už valdžios nustatytą parda
vimo normą.

Tikrasis Gorbačiovo auk 
so išpardavimo kiekis nebu
vo nustatytas. Oficialiai pra 

(Nukelta į 6 pusi.)

Prieš 15 m. miręs prof. komp. V. Jakubėnas ir Lietuvos 
operos solistė V. Januškaitė - Zaunienė, uaoar gyvenanti 
Californijoje. Plačiau apie V. Jakubėną, skaityk 5 psl.

V. Noreikos nu.'/.'.

ALT perima VLIKo darbus
Tokio oficialaus prane

šimo dar nėra, bet iš užuo
minų ir valdybos persitvar
kymo, į vyriausią valdybą 
įeinant naujiems asmenims 
rodo, kad taip yra.

Pagal paties ALTo at
siųstą informaciją dabar 
ALTui vadovaus:

Amcrtikos Lietuvių Ta
rybos valdybos posėdyje, 
kuris įvyko lapkričio 22 d., 
inž. Gražvydas Lazauskas 
išrinktas ALTo pirmininku 
trečiajai dviejų metų kaden
cijai.

Pirmininko pavaduotoju 
yra pulk. Kazimieras Oksas.

Kiti vicepirmininkai įvai 

rioms sritims yra: Stanley 
Balzckas, Jr. - Informacijos 
direktorius, Evclyn Ožclie- 
nė - visuomeniniams reika
lams, adv. Saulius Kuprys - 
teisiniams reikalams, Stasys 
Briedis - organizaciniams 
reikalams, Petras Bučas - fi 
nansiniams reikalams, Vik
toras Naudžius - politi
niams reikalams, Vytautas 
Jokūbaitis - ryšiams su Lie
tuvos vyriausybe ir atstovy
be.

Sekretorius - Stasys Du
bauskas.

Iždininkė - Daina Dum- 
brienė.

Valdybos nariai: Vytau
tas Bildušas, Irena Blinstru- 
bienė, dr. Vytautas Dargis, 
Juozas Lekas, Mykolas Pra
nevičius, Birutė Skorubs- 
kienė.

Posėdyje dalyvavo Chi
cagos Lietuvių Tarybos 
pirm. Matilda Marcinkienė, 
ALT Cicero skyriaus pirm. 
Andrius Juškevičius ir leidi
nio red. dr. Kazys Ėringis.

ALTo skyrių reikalams 
patarėja pakviesta Matilda 
Marcinkienė. įvairių reika
lų komisijos padarė savo 
veiklos pranešimus.

Lietuvos ministeriui pir
mininkui Gediminui Vag
noriui pasiųsta Šimučio kny 
ga "Amerikos Lietuvių Ta
ryba" su posėdžio dalyvių 
parašais - dedikacija.

* * *
• APIE SOVIETUOS - 

LIETUVOS BŪSIMAS 
DERYBAS naujesnių žinių 
negauta. Tik sakoma, kad 
deryboms užsienio reikalų 
ministeris Ševerdnadze ne
vadovaus. Jo vietoje bus 
paskirtas kitas pirmininkas.
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

• TRUMPAM VIZITUI l PARYŽIŲ VĖL VYKSTA Vytau
tas Landsbergis ir užsienio reikalų ministeris Saudargas. 
Ten numatyti trumpi pasitarimai, dokumentų pasirašymas ir 
nuo naujų pasiuntinybės pastatų, kadangi dėl senųjų pastatų 
pradžios byla pralaimėta, raktų įteikimas ir Ambasados ati
darymas. Tai rodo, kad prancūzai tą skaudulį nori švelniai 
išlyginti. Senus Baltijos valstybių pastatus tikisi atgauti ir ati
duoti Lietuvai. O jei per teismus nieko gero nepadarytų, 
duotų kitus. Iškilo ir dar vienas pasiūlymas - pastatų graži
nimas turi būti įtrauktas į sovietijos - Lietuvos būsimą sutartį. 
Iš Paryžiaus V. Landsbergis vyksta į Strasburgą ir Europos 
parlamente pasakys kalbą.

• LIETUVOJE DAR IR DABAR NUGASTAUJAMA, kad 
jei Maskvoje, kaip pranašaujama, gruodžio mėn. įvyktų ne
patenkintų karių ir komunistų partijos kietųjų narių pučas, 
Lietuvoje galėtų skaudžiau atsiliepti, negu kitose respubliko
se. Mat, už visą sovietijos išsikvėpimą ir subyrėjimą, pir
miausia kaltinama Lietuva. Bet, kai pasisako Lietuvos ap
sauga besirūpinantieji, jie taip pat yra rūpestingiau 
pasiruošė. Net ir tokie kraštai, kaip Norvegija, Danija ir net 
Suomija rūpinasi, kad laiku būtų suteikta pagalba, o pačioje 
Lietuvoje gerai pasiruošta.

• VILNIUJE ATIDARYTA PIRMAS BLOKAS NAUJOS 
GREITOSIOS PAGALBOS LIGONINĖS devynių aukštų spe
cialiai tam reikalui statytame pastate. Kiek tik pajėgta, su
pirkta moderniškesnė aparatūra, kurios dar daug trūksta. 
Lligoninės vadovybė svarsto, ar tuoj pradėti įrengti tos ligoni
nės antrą bloką, ar laikinai pasitenkinti pirmuoju ir greičiau 
užkaišioti trūkstamos aparatūros skyles.

• LIETUVOS EKONIMIKOS MINISTERIS VINCENTAS 
NAVICKAS tarėsi su Rusijos respublikos finansų ministerių 
ir sutarė, kad metinė Lietuvos ir Rusijos respublikos prekyba 
būsianti dabartinių 3 milijardų rublių apimtyje.

• VATICANAS JAU PASKYRĖ LIETUVAI NUNCIJŲ ku
ris yra italų kilmės ir jo įstaiga būsianti Vilniuje. Kol kas ne
pranešta ar Vaticano nuncijus iš Vilniaus aptarnaus Latviją ir 
Estiją, nes Estijoje katalikų tėra labai mažas skaičius.

• LIETUVOJE JAU RIMTAI PRADĖTA SVARSTYTI pre
zidentūros klausimas. Minimi, pagal populiarumą, jau ir du 
kandidatai, tai Vytautas Landsbergis ir Algirdas Brazauskas. 
Bet iki svarstymo pačiam parlamente dar tolimas kelias.

• VATICANE DABAR VYKSTA 140 VYSKUPU SINO
DAS, kuriame svarstomi aktualieji Vaticano reikalai. Iš Lie
tuvos sinode dalyvauja vyskupas Mickelevičius.

• LAPKRIČIO PABAIGOJE, kaip pranešama iš Panevė
žio, buvo sudegintos penkios krautuvės. Vienoje vietoje su
degintos keturios ir viena atskiram rajone. Tokių sedeginimų 
Panevėžyje buvę ir anksčiau. Dabar padaryta už 1 milijoną 
rublių nuostolių.

• NAUJAI IŠRINKTAM UKRAINOS PREZIDENTUI Lie
tuvos Aukščiausioji Taryba pasiuntė sveikinimą ir ji pakvietė 
kada tik turės laiko, kad aplankytų Lietuvą.

• KLAIPĖDOS UOSTE MŪSŲ MUITININKAI sulaikė la
bai nuodingų dujų siuntinį, siunčiamą į sovietijos šiaure.

• ILGĄ LAIKĄ IŠ LIETUVOS PALIKUSIU ŽYDU, APSI
GYVENUSIU IZRAELYJE AR JAV, buvo girdimi tik kaltini
mai lietuviams. Dabar, Lietuvos žydų pavyzdžiu, pradėjo 
sekti ir kitur gyvenantieji žydai. Jie ragina, kad visi žydus 
gelbėjusieji būtų suregistruoti ir apdovanoti padėkos bei gar
bės raštais.

• GRUODŽIO 4 D. VYTAUTAS LANDSBERGIS Aukš
čiausioj Taryboj atsakė sovietijos prezidentui Gorbačiovui už 
padarytą naują pareiškimą, kad kitataučiai (suprask rusai) 
jam skundžiasi nauju spaudimu, kokio anksčiau nebuvo.

Tai naujas prasimanymas kartojant seną plokštele- Ir 
prieš dvejus metus tai buvo sakyta. Sakyta ir vėliau Lietuvą 
gąsdinant. V. Landsbergis pasirėmęs paskutiniais tyrinėjimo 
duomenimis jam aiškiai pasakė, kad rusų dauguma Lietuvą 
laiko savo tėvyne, čia jiems saugu, čia jie ir ateity nori gy
venti.

• PENKI DIENRAŠČIAI, VISI IŠEINANTIEJI VILNIUJE - 
Respublika, Tiesa, Lietuvos Rytas, Vakarinės Naujienos ir 
Valstiečių Laikraštis streikuoja prieš vyriausybės politiką, ku
ri norinti juos kontroliuoti. Vieni išeina su didelėm baltom dė
mėm (be teksto), kiti iš viso neišeina. | streiką norima įtrauk
ti ir kitus laikraščius. Kol kas streikas aštrėja ir vyriausybės 
pastangos jį užbaigti rezultatų dar nedavė. Vyriausybės kal
bėtojas pasakė, kad tai perdaug išpūstas reikalas, kuris Lie
tuvai kenkia politiškai ir morališkai.

• RUBLIO VERTĖ ne kas savaite, o kasdieną eina že
myn ir žemyn. Lietuvos bankai už JAV dolerį gruodžio 5 d. 
jau mokėjo 95 rublius, o juodoj rinkoj už JAV dolerį mokėjo 
virš 100 rublių. Lietuvos gyventojai labai laukia lito įvedimo, 
nes rubliui smunkant, nebegalima kainose susigaudyti.

• GIMTAS KRAŠTAS PRANEŠĖ, kad slapta, gruodžio
1-2 dienomis, Vilniuje posėdžiavo didžiausi Lietuvos nepri
klausomybės priešai... uždarytos komunistų partijos nariai ir 
keli kariškiai (3 majorai ir vienas papulkininkis). Jie į posėdį 
susirinko pro kieme esančios tvoros plyšį, pro ten ir išsi
skirstė. , .. ,

''sveikinimas Sv. kalėdų' 
IR NAUJŲ METŲ PROGA

Siunčiame nuoširdžiausius sveikinimus 
Sv. Kalėdų ir Naujų Metų proga visiems Korp. 
Neo-Lithuania korporantams ir jų šeimoms 
išeivijoje ir Lietuvoje.

Lietuva laisva. Krauju aplaistyta, begink
lė, bet ryžtinga, pirmūne kovon išėjusi ir 
laimėjusi. Dabar gi tesujungia mus visus 
bendram vieningam darbui "Pro Patria" ją 
stiprinant šviesesniam rytojui.

Korp. Neo-Lithuania Vyr. Valdyba
Vida Jonušienė

Jurgis Lendraitis 
Algis Augaitis 

Lora Mikužienė 
Vaclovas Mažeika

SUDĖTINGU SANTVARKŲ 
ŽLUGIMAS
Antanas Dunzila

Maždaug prieš pusmetį 
laiko teko išgirsti apie kny
gą, intriguojančiai pavadin
tą "Sudėtingų santvarkų žlu
gimas" (the Collapse of 
Complex Societies, Joseph 
A. Taintcr, Cambridge Uni- 
versity Press, 1988, 1990). 
Ją gavus ir pavarčius, tuoj 
buvo aišku, kad (1) tai mok
slinio pobūdžio veikalas, ku 
ris lengvai, prie įjungto te
levizoriaus, nesiduos skai
tomas ir (2) konkrečiai So
vietų Sąjunga, kurios žlugi
mo visi laukėme, studijoje 
nėra analizuojama. Tačiau 
tuo metu, gyvenant Lietu
vos Nepriklausomybės vil
čių ir sovietų teroro Lietu
voje chaose, pagunda šį lei
dinį skaityti buvo apčiuo
piama: apsivylus laisvojo 
pasaulio didžiūnų siūlymais 
Lietuvai turėti kantrybės ir 
dar pabūti sovietų kalėjime 
(-tai taiklūs V. Landsbergio 
žodžiai, pasakyti Nepriklau
somybės pripažinimo pro
ga!) sovietijos žlugimas at
rodė kuo ne vienintelė mūsų 
viltimi. Ir, aišku, apie kny
gą žadėjau rašyti DIRVOS 
skaitytojams - kaip ir apie 
glėbį kitų prisikaupusių te
mų.

Š.m. lapkričio 20 d. įvy
kęs profesinis seminaras da
vė šviežią akstiną apie sant
varkų žlugimą rašyti dabar. 
Matote, seminare kaip tik 
knygos tema paskaitą skaitė 
pats knygos autorius, antro
pologijos profesorius. Gi 
seminaro vadovas įžangoje 
pastebėjo, kad, kalbant apie 
žlugusias visuomenines san 
tvarkas, didelį nerimą kelia 
taip pat dabartinė JAV pa
dėtis - bankrotai, kriminali
niai nusikaltimai, bedarbė, 
nuolatinis deficitas, ligos, 
ekologija ir t.t. Tad tema 
yra aktuali ir Amerikos gy
ventojams ir sovietijos ste
bėtojams.

Savo pranešimą autorius 

v

pradėjo šiais pareiškimais:
- jis moksliniu būdu tiria 
sudėtingų visuomenių es
mę;
- žlugimą (neskaitant, kaip 
Pompėjoj, gamtos katastro
fų ar paprastų užkariavimų) 
jis supranta kaip išugdyto 
visuomeninio sudėtingumo 
labai greitą iširimą;
- sudėtingai visuomenei žiu 
gus, dažnai kartu žlunga po
litinis vientisumas, politinių 
junginių skaičius sumažėja, 
nutrupa teritorijos, drąstiš- 
kai krinta gyventojų skai
čius, suyra prekyba, padidė
ja vidinė žmonių izoliacija 
ir t.t.

Prof. Taintcr yra tyrinė
jęs apie porą dešimčių civi
lizacijų, pradedant kiniečių 
1122 m. pr. Kr. gyvavusia 
imperija ir - įskaitant nau
jesnius laikus - Mesopota
miją, senąjį Egiptą, Romos 
imperiją bei kitus, visai ar 
mažai negirdėtus kraštus.

Visuomenei savosios 
santvarkos sudėtingumas 
neatsieina dovanai, teigia 
autorius. Už sudėtingumą 
reikia užsimokėti. Visoki 
valstybiniai mokesčiai, au
gančios valstybės ar kad ir 
gyventojų skolos, nugyven- 
dinti miestai, karinių pajėgų 
išlaikymas, visuomeninė 
šalpa, išplitus valstybės apa
rato biurokratija ir t.t. - tai 
vis išteklius ryjantieji, tos 
komplikuotos visuomeninės 
santvarkos elementai.

Ar tų kaštų, tų mokėjimų 
reikia? Atrodo, kad taip, 
nes bet kokia visuomenė vi
są laiką yra statoma prieš 
tam tikrus uždavinius, ku
riuos reikia išspręsti. Pvz., 
kad ir Lietuvos senovėje, rei 
kėjo piliakalnių, o kaip jie 
buvo supilti? Visais laikais 
reikėjo, viską metus, eiti gin 
tis nuo priešų. Šiais laikais 
būtų neįsivaizduotinas gyvo 
nimas be susižinojimo prie
monių, be greitkelių, be 
aerouostų, be vandentiekio, 

be gaisro apsaugos, be šal
pos, be viešųjų mokslo 
įstai-gų ir t.t.

Kuomet šitie visi - šian
dieną - modernaus gyveni
mo bruožai yra sukuriami, 
tada prireikia išteklių juos 
išlaikyti. Vis augantis vi
suomenės sudėtingumas rei
kalauja vis didesnių kaštų. 
Ir ne kartą jau yra atsitikę, 
kad šis sociopolitinis sudė
tingumas reikalauja vis dau
giau ir daugiau išteklių, ta
čiau, mokant vis daugiau 
visuomenė iš tikrųjų iš tos 
sistemos gauna mažiau ir 
mažiau. Kuomet, vadinki
me, tas "visuomeninio pel
no" kiekis už investavimą į 
savo pačios sudėtingumą 
pradeda kristi, tada žlugimo 
pavojus pasidaro visai rea
lus.

Kaip išvengti žlugimo? - 
Reikia rūpintis ne tik ryt 
dienos reikalais, bet spręsti 
ilgalaikius rūpesčius, teigia 
autorius. Deja, iš istorijos 
matome, kad nė viena visuo 
menė nepajėgė susidoroti su 
tais ilgalaikiais rūpesčiais. 
Tik pagalvokime apie Ame
riką: paskutinis subalansuo
tas JAV biudžetas buvo Ni- 
xono ar Fordo prezidentūros 
laikais...

Dar viena labai įdomi, 
tačiau truputį grąsinanti pa
staba (turintieji silpnesnę 
širdį, toliau šio paragrafo 
neskaitykite, peršokite prie 
sekančio...) Šiandieninis 
pasaulis yra pripildytas su
dėtingų viosuomenių, arti 
viena kitos gyvenančių. 
Britų ilgai turėta saugumo 
garantija, kai jų salas nuo 
Europos kontinento galėjo 
izoliuoti Lamanšo kanalas, 
šiandieną nebegalioja. Jei
gu mūsų planetoje šiais lai
kais įvyks didelio pobūdžio 
koks nors visuomeninis žlu
gimas, jis nebebus lokali
zuotas kurioje nors visuome 
nėję, bet jis bus pasaulinis.

Tarp kitko, paskutinių 
kelių metų įvykiai vidurio ir 
rytų Europoje yra laikytini 
rėžimo pasikeitimu, bet ne 
tos kad ir labai komplikuo
tos visuomeninės santvar
kos žlugimu, pastebi prof. 
Taintcr.

*****
O dabar dar pora komen

tarų: Prof. Tainter teorijos 
šviesoje galima gal kiek ge
riau suprasti Vakarų rūpestį 
sovietų gelbėjimu nuo bado 
bei visuomeninės suirutės. 
(Amerika nuo bado gelbsti 
Sovietų Sąjungą, bet ne, 
pvz., Etijopiją!). Charakte
ringa, kad tas išgelbėjimas 
nuo bado Šią žiemą yra tik 
trumpalaikis sprendimas, 
nes, Vakarai teigia, sovietai 
patys privalo susitvarkyti 
savo ekonomiją tolimesnei 
ateičiai.

(Nukelta į 6 psl.)
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TAUTINIO IDEALIZMO 
KELIU

Itjn. Andrašiūnas

Mūsų dabartinė padėtis 
yra panaši anai lietuvių pa
dėčiai, kada lietuviai gyve
no ir kovojo dėl savo Nepri
klausomybės atgavimo. Lie 
tuvos Nepriklausomybės 
kovotojų dvasia gaivino ne 
kas kitas, kaip tautinis idea
lizmas, kuris juos privedė 
prie Nepriklausomybės at
gavimo ir jos paskelbimo. 
Visi mūsų Nepriklausomy
bės kovotojai gyveno tauti
niu idealizmu ir juomi gaivi 
no savo brolius. Ncpriklau 
somybės kovotojams idea
lizmas yra brangesnis už 
bent kokį gėrį, užtat jie ne 
kartą aukojo savo ekonomi
nius reikalus, kad tik galėtų 
dirbti tautiniam idealizmui.

Tik prisiminkime di
džiuosius mūsų Nepriklauso 
mybės žadintojus: Simaną 
Daukantą, vysk. Motiejų 
Valančių, Dr. Vincą Kudir
ką, Dr. Joną Basanavičių, 
mūsų tautos dainių Maironį, 
Antaną Smetoną, prof. Au
gustiną Voldemarą ir dauge 
lį kitų, visiems jiems nerū
pėjo kiti dalykai, o tik tauti
nis idealizmas ir tik jo vedi
ni, dirbo ir kovojo dėl savo 
tautos gerovės. Ir tik jų trio 
sas neliko bergždžias, dauge 
lis iš jų savo akimis matė 
Nepriklausomą Lietuvą.

Jų paliktoji dvasią, vė
liau matėsi ypač jaunojoje 
kartoje, kuri irgi ėjo moks
lus ir ruošėsi gyvenimui, ta
čiau pirmoje eilėje turėjo 
idealistinius tikslus. Jiems 
nerūpėjo baigti augštuosius 
mokslus, kad galėtų gerai 
gyventi, bet kovojo, kad pa
siektų tam tikrą kultūrinį ly
gį, kad tuo būdu galėtų ge
riau patarnauti savo tautai ir 
savo broliams lietuviams.

Visas mūsų nepriklauso
mas gyvenimas reiškėsi tau
tiniu idealizmu, ir kitaip ir 
negalėjo būti, nes visi jau
tėsi skolingi savo tautai, vie 
nokiu ar kitokiu būdu. Už 
tai ir stengėsi tą skolą, kaip 
galėdami atsiteisti.

Sis tautinis idealizmas 
reiškiasi šiandien Tėvynėje

pasilikusių širdyse, užtat jie 
negalėjo prisitaikyti prie ma 
terialistinės santvarkos ir to
dėl kovojo su okupantu. Šis 
idealizmas reiškiasi ir sve
tur išblaškytųjų širdyse, nes 
jie irgi jaučia, kad negali pri 
sitaikyti prie svetur viešpa
taujančios tvarkos bei idėjų.

Jeigu tėvynėje pasitiku
siems didžiausiu idealizmo 
priešu buvo dialektinis ma
terializmas, tai svetur esan
tiems, tuo idealizmo priešu 
yra praktinis materializmas 
arba materialistinis kapita
lizmas. Užtat tautiniame 
idealizme gimęs ar užaugęs 
lietuvis negali prisitaikyti 
prie naujų gyvenimo formų, 
jam darosi sunku ir nesu
prantama, kaip galima ki
taip galvoti ir veikti.

Priešingai, jaunoji karta 
nepažinusi ano tautinio idea 
lizmo daug lengviau prisi
taiko prie naujųjų gyvenimo 
sąlygų ir nejaučia tos bedug 
nės tarp naujųjų gyvenimo 
sąlygų ir savo asmeninių as
piracijų.

Negali būti jokios abejo
nės, kad tautiškumo išlaiky
mas tremtyje, priklauso es
miniai nuo mūsų tautinio 
idealizmo išlaikymo. Ki
taip ir būti negali, nes lietu
viui tremtyje lietuvybė nega 
Ii būti jokia materialinė ver
tybė, bet dvasinė ir idealisti
nė. Nepriklausomoji Lietu
va turi būti tas idealas, kuris 
turi šviesti ir vesti visus prie 
Nepriklausomybės išsaugoji 
mo, irta idėja turi būti atžy
mėti visi mūsų žygiai ir dar
bai.

Tačiau šis tautinis idea
lizmas negali pasilikti vien 
tik abstrakčia bei protine są
voka, bet turi tapti mūsų gy
venimo esme, turi persunkti 
mūsų mąstymą ir mūsų vei
kimą, turi ne vien tik gaivin 
ti mus tautinių švenčių pro
ga, bet ji turi mus lydėti ir 
kasdienime gyvenime.

Lietuvybės idėja neturi 
pasilikti vien tuo šventadie
niu drabužiu, kurį užsideda- 
me kelis kartus metuose per

Dr. E. Gedgaudas su žmona ir dukterimis - Nora ir Kristina po aukso medalio įteikimo 1991-V-8d.

Dr. Eugenijui Gedgaudui 
buvo suteiktas aukščiausias 
Amerikos rentgeno organi
zacijos įvertinimas - aukso 
medalis už jo didelius nuo
pelnus išvystymui, patobuli
nimui rentgenologinės spe
cialybės technikos ir ilgame 
čio vadovavimo rentgenolo
gijos organizacijoms. Iškil
mės įvyko Amerikos Rent
genologijos organizacijos 
(American Roentgen Ray 
Society) suvažiavime Bos
tone, 1991 m. gegužės 8 d.

Dr. E. Gedgaudas gimė 
Lietuvoje, kur jis baigė pra
džios mokyklą ir gimnaziją. 
Pabėgęs į Vokietiją nuo atei 
nančios bolševikinės okupa
cijos sutidijavo mediciną 
Muencheno universitete, 
kurį baigė 1948 m. 1949 m. 
emigravo į Kanadą, pakarto 
jo medicinos mokslus Ma- 
nitoba Cancer Research In
stitute Winnipege, atliko 
praktiką ir radiologijos rc- 
zidentūrą šv. Bonifaco ligo
ninėje Winnipege. Sėkmin
gai išlaikė radiologinės spe
cialybės egzaminus prie 
Royal College of Physicians 
and Surgcons of Canada ir 
taip pat Amerikos specialy
bės egzaminus. Buvo pa
kviestas dirbti kaip radiolo
gijos asistentas šv. Bonifaco 
ligoninėje Winnipege ir Ma 
nitobos universitete. 1963 
m. buvo pakviestas kaip 
asistentas profesorius Min- 
nesotos universiteto, kur ir 

šventes ir paskui pakabina
ma į spintą, bet turi mus ly
dėti kiekvieną dieną, turi 
persunkti mūsų mintis, jaus
mus ir darbus.

Tik toks tautinis idealiz
mas sujungs visus lietuviš
kai mintijančius bei jaučian
čius, darniam lietuvybės 
darbui, tik toks tautinis idea 
lizmas nugalės visus sunku
mus bei nesklandumus iš
laisvintos Lietuvos darbe. 

praleido savo visą profesinį 
gyvenimą, tapdamas radio
logijos departamento direk
toriumi 1969 m. ir radiologi 
jos katedros profesoriumi. 
Savo departamente turėjo 
virš 50 radiologijos reziden
tų, tai buvo vienas iš di
džiausiu JAV radiologijos 
departamentų. 1986 m. išė
jo į pensiją su titulu emeri
tus profesorius. 1972-1983 

m. dr. Gedgaudas vadovavo 
Minnesotos universiteto kli
nikinei mokslinei tarybai ir 
1989 m. universiteto įgalio
tinių tarybai.

Jo vadovaujamas radio
logijos departamentas buvo 
vienas iš populiariausių jau
nų gydytojų tarpe, norin
tiems tapti rentenologijos 
-radiologijos specialistais, 
nes ten vyravo vieni iš aukš 
čiausių pasaulyje specialy
bės paruošimo standartai. 
Dr. Gedgaudas buvo labai 
mėgiamas studentų ir rezi
dentų ir labai pageidauja
mas paskaitininkas įvairiuo
se gydytojų suvažiavimuose 
netik JAV, bet ir visame pa
saulyje. Jis yra skaitęs pas
kaitas beveik visuose Euro
pos ir Azijos žymesniuose 
universitetuose.

Minnesotos universite
tas, įvertindamas jo didelius 
nuopelnus kaip mokytojo, 
autoriaus ir specialisto, 
1989 m. įsteigė Vilhelminos 
ir Eugenijaus Gedgaudų pro 
fesoriaus kėdę prie radiolo
gijos departamento Minne
sotos universitete, (chair in 
radiology at the University 
o Minnesota) Tai yra nepa
prastai didelis jo darbų atžy- 
mėjimas ir mums visiems 
lietuviams yra didelė garbė.

1984 m. dr. Gedgaudas 
tapo prezidentu American 
Roetgcn Ray Society, o 
1986 m. buvo išrinktas pre
zidentu Minnesotos radio
logijos organizacijos. Jis 
yra narys American College 

of Radiology, garbės narys 
Karališkos medicinos orga
nizacijos (Royal Society of 
Medicine - U.K.), garbės 
narys Vengrijos radiologi
jos organizacijos, Intema- 
tional college of Surgeons, 
narys Karališkos kolegijos 
gydytojų ir chirurgų Kana
doje ir t.t. ir t.t.

Dr. Gedgaudas yra vedęs 
ir augina tris dukteris. Žmo 
na Vilhelmina yra nuolatinė 
jo darbų ir užsimojimų rė
mėja. Duktė Kristina seka 
tėvo pėdomis ir yra taip pat 
radiologijos specialistė, 
Emory universitete, Atlanta, 
Georgia.

Dr. Gedgaudas kiekvie
na proga pabrėžia, kad jis 
yra lietuvis, remia Lietuvos 
laisvinimo darbą ir kur tik 
galėjo kėlė Lietuvos ir lietu
vių tautos tragediją ir mūsų 
teisę į nepriklausomybę tai 
paminėdamas laike savo 
profesinių paskaitų ir t.t.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, kurio 
dr. Gedgaudas yra didelis 
rėmėjas, džiaugiasi jo dide
liais laimėjimais savo profe
sijoj ir sveikina visų lietu
vių vardu iškilus į aukščiau
sias mokslo viršūnes. Lie
tuvai atgavus nepriklauso
mybę, dr. Gedgaudas tikisi 
nuvykti į laisvą Lietuvą ir 
jos gydytojams perduoti sa
vo žinias.

Linkime jam ir jo šeimai 
sėkmės jo užsibrėžimuose. 

ELTA
(Dr. K. Bobelis)

SAULĖLEIDŽIO 
SONETAI

A.a. Stasio Santvaro pas
kutinė poezijos knyga, išleis
ta Vilties Draugijos, įrišta i 
kietus viršelius ir sukrauta 
Dirvos redakcijoje.

Knyga parduodama po 
10.00dol. ir gaunama šiuo 
adresu: DIRVA

19807 CHEROKEE AVĖ. 
CLEVELAND, OH. 44119
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Premijuota Dirvos konkursinė novelė
Antanas Dundzila

Vakarienės metu išsikal
bėjome apie avarijai lėktuvą 
pasmerkusias oro sąlygas:

- Tai dar gana neseniai 
ištirtos meteorologinės ap
linkybės, - pradėjo aiškinti 
Alicija Shafer.

Paprastai vėjas pučia dau 
giau ar mažiau pastoviai iš 
vienos pusės. Lėktuvai lei
džiasi ir kyla, kiek tai gali
ma, prieš vėją, nes vėjo grei 
tis prisideda prie oro kelia
mosios jėgos padidinimo. 
Kartais, tačiau, susidaro mi- 
krometeotologinės sąlygos, 
kurių įtakoje mylios ar kelių 
atstume, vėjo kryptis visiš
kai pasikeičia: sakykime, 
čia vėjas pučia į šiaurų, o už 
dviejų mylių vėjas pučia į 
pietus! Toks vėjo krypties 
pasikeitimas yra pražūtingas 
bet kokio aerouosto opera
cijoms. Taip atsitiko ir Del
tos lėktuvui tą rugpjūčio an
trąją.

Vėjai paprastai pučia ho
rizontaliai. Aukštumose ta
čiau gali būti ir vertikaliai 
pučiančių vėjų aukštyn ar 
žemyn. Dabar jau ištirta, 
kad ir prie žemės kartais to
kių, vadinkime, vėjo kami
nų, kurie pučia, lyg vamz
džiu į žemų, o, pasiekę že
mės paviršių, oro srovėms 
spinduliuoja simetriškai į 
visas puses. Taip ir gaunasi 
čia vėjas iš šiaurės, o už 
mylios ar dviejų - vėjas iš 
pietų.

- įsivaizduokite, kas pa
sidaro, - pasakojo toliau 
Shafer. - Lėktuvas leidžiasi 
prieš 10 mazgų greičio vėją. 
Standartiniai tuomet lėktu
vas skrenda apie 20 - 30 
mazgų virš minimalinio ore 
išsilaikymo greičio. Juk va
žiuokle palietus nusileidimo 
taką, reikia tą 130 tonų sve
riančią mašiną sulėtinti ir 
sustabdyti... Taigi, leidžia
mės ir, poros mylių atstume 
nuo nusileidimo tako, stai
ga, be jokio įspėjimo, vėjo 
greitis krinta iki nulio. Da
bar jau lėktuvas skrenda la
bai arti pastovaus kontrolia
vimo ribos! Dar blogiau - 
vėjas tuoj pradeda pūsti 10 
ar 20 mazgų greičiu iš užpa
kalio! Tuomet lėktuvas at
siranda žemiau minimalaus 
greičio išsilaikyti ore ir ne
sulaikomai pradeda smukti 
žemyn.- Pilotai, aišku, sten
giasi padidinti greitį, tad 
duoda daugiau kuro. Šiuo 
atveju reikia kokių trijų se
kundžių, kad turbininiai va
rikliai galėtų norimą jėgą 
išvystyti. Per tas tris ar ke
turias sekundes, normaliam 
nusileidimui paruoštas lėk
tuvas - su pilnais užspar- 
niais, nuleistomis važiuoklė

II tęsinys 
mis, tik kelių šimtų pėdų 
aukštyje ir taip toliau, jau 
nebegali planiruoti ir turime 
avariją...

- Ar nėra jokių įspėjimo 
ženklų apie tokį galimą 
staigų vėjo pasikeitimą? - 
užklausė mano bendra
darbis.

- Specifinių įspėjimo 
ženklų nėra. Radaras irgi 
šio vėjo kamino nerodo. 
Tiesa, viena bandomoji, pu
sėtinai patikima sistema 
šiuo metu jau yra įmontuo
ta Denverio Stapleton aero
uoste...

- Bendras dėsnis tačiau 
yra toks, - įsiterpė Alicija. 
- Neskrisk audroms siau
čiant Nebandyk kilti ar leis 
tis audrose, ypač jei aero
uoste kartais yra buvę vėjo 
kaminų...

- Keleiviniai lėktuvai 
niekad tyčiomis neskrenda į 
audras, - tęsė advokatas. - 
O šiaip, kraštutinėse aplin
kybėse - skristi ar neskristi, 
leistis ar nesileisti - tai lėk
tuvo kapitono sprendimas. 
Šios bylos esmė, turbūt, ir 
bus, ar mūsų įgula turėjo 
reikiamus meteorologinius 
duomenis, ar jie per daug 
nerizikavo staigiai susifor
mavus audros spąstams.

- Kodėl lėktuvo greitį 
matuojate mazgais, o ne my 
liomis per valandą? - pa
klausė vienas iš mano ben
dradarbių.

- Tai, turbūt, tradicija ir 
šiuo metu Amerikoje galio
jantis standartas. Tarp kit
ko, mazgas yra greičio ma
tas, tai viena jūrmylė per va 
landą. O, žinote, jūrmylė 
yra tik truputį ilgesnė uš sau 
sumos mylią.

- Lėktuvų pramonė šiuo 

......................................... .
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metu jau eina prie metrinių 
matavimų. Kanadai parduo 
darni patys naujausi Boeing 
lėktuvai benziną matuoja 
litrais. Prieš kelerius metus 
vienas toks lėktuvas ore pri
trūko kuro, nes įgula manė, 
kad skrenda su galionais, o 
pakilo su tolygiu litrų kie
kiu. Tai gana makabriškai 
skambanti istorija. Ačiū 
Dievui, niekas nežuvo, nie
kas net nesusižeidė.

- Nenorėčiau būti tokio 
skridimo dalyve, - papurtė 
galvą Shafer.

Po vakarienės grįžome į 
viešbutį ir visi išsiskirstėme 
į savo kambarius. Atsigulęs 
dar ilgokai galvojau apie 
tuos nelemtus vėjo kami
nus. Bandžiau prisiminti, 
kur ir kada man skrendant, 
lėktuvas kilo ar leidosi blo
gam orui esant - lyjant, snin 
gant, migloj, vėjuotą die
ną... Grįžę savo įstaigon, su 
vyriausiu inžinierium pa
skirstėme darbą grupės na
riams.

- Tu pats viską koordi
nuosi ir kartu su Alenu pa
ruošite bendrosios kontrolės 
programą. Alenas yra jau
nas, bet greitas ir gabus. Aš 
noriu, kad jis padirbėtų su 
tavim, kad pasisavintų tavo 
techniką,- kalbėjo šefas.

- Kontrolės programa 
nebus labai komplikuota, - 
garsiai pagalvojau. -Paruoš 
us programą, Alenas galės 
imtis visos sistemos integra
vimo ir išbandymo.

- O taip, ten jam irgi bus 
gera patirtis, - pritarė vy
riausias inžinierius ir lyg už 
sisvajojo: - Čia pasakiškai 
įdomus projektas! Gaila, 
kad aš pats negaliu prisidėti 
prie programų ruošimo.

Taip, taip, labai įdomus... 
O kitiems tarnautojams tu 
pats paskirstyk projekto už
davinius. Čia jis galėjo ir 
baigti pokalbį, bet jam dar 
tebeniežėjo liežuvis, jis tę
sė:

- Frankas, žinai, yra lin
kęs į meną. Gal jam duok 
programuoti tą į audros sū
kurį skrendančio lėktuvo 
vaizdavimą... Na, daryk, 
kaip tau geriau atrodo! - už
baigė, bet vie tiek pirma sa
vo pasakęs.

Be ypatingo reikalo ir aš 
nusprendžiau lengvai padir
ginti savo šefą:

- Reikia tikėtis, kad visi 
kompiuteriai šį penktadienį 
jau turės tas X-25 elektroni
nes schemas. Jų reikės vek
torius skaičiuojant...

- Turės, turės, nesirū
pink! O jei neturės, tai dar 
pačioj pradžioj nuo to nenu- 
mirsim, - šefas numojo ran
ka ir kaip tik tuo metu su
skambėjo telefonas. Jis jau 
siekė telefono ragelio, tad ir 
aš tik mostelėjau ranka atsi
sveikindamas ir išėjau iš ka
bineto. Prieškambaryje šyp 
sojosi jo sekretorė:

- Tai jau suplanavote vi
są skridimą?

- Šis skridimas pasibai
gė avarija, - atsakiau.

- Nelaimių suplanuoti 
negalima!

- Žinau, kad nelaimių 
neplanuojate. Nelaimė yra 
jums tik išeities taškas. Jūs 
pradedat nuo jos ir sukate 
laikrodį atgal. Iš tikrųjų, jūs 
naudojate kažkokią atbulinę 
inžineriją: pradedate su re
zultatu ir atsekate rezultato 
priežąstis. Tikrai, kai kurie 
tie mūsų projektai yra lyg iš 
laidotuvių direktoriaus kar
totekos...

- Pelningas užsiėmimas 
ir mums, ir laidotuvių direk
toriams, - nepasidaviau, bet 
tas posakis nuskambėjo ne
vykusiai.

Grįžęs į savo kabinetą, 
prisipyliau kavos ir susikvie 
čiau projekto bendradar
bius.

- Na, laikas prie darbo 
stoti, - pasakiau, valydamas 
ant sienos pritvirtintą stikli
nę lentą, naudojamą braižy
mui.

Suglaustai pakartojau, 
kad reikia pagaminti sin
chronizuotas vaizdų tėkmės, 
rodomas iš karto trijuose 
ekranuose. Rodysime į aero 
uostą skrendantį lėktuvo si
luetą ir aerouosto kontrolės 
bokšte esantį radaro ekra
ną. Taip pat rodysime ava
rijai svbarbius lėktuvo in
strumentus, rodančius aukš
tį, greitį, vėją ir kelis kitus, 
apie kuriuos dar kalbėsime 
vėliau. Viskas bus rodoma 
su garsu, su įrašytais įgulos 
dialogais, viskas spalvotai.

- Darbą pasiskirstysime 
šitaip, - tęsiau ir nurodžiau, 
kad kiekvienas programuo
tojas ims po vieną vaizdų 

tėkmę. Mudu su Alenu pa
rašysime kontrolės progra
mą, kuri iš atskiro proceso
riaus valdys tas tris siste
mas, rodančias vaizdus savo 
ekranuose.

- Ar naudosime optinius 
diskus ar magnetinius? - 
kažkuris paklausė.

- Viską paruošime mag
netiniuose diskuose. Į teis
mą Delta nešis optinius, - 
atsakiau.

- Vaizdų tėkmės linjoms 
kurti bandykime naudoti 
įmonėje seniai turimas Bre- 
sanham'o metodo progra
mas, - pasakiau. - Jei jos 
kartais pasirodytų netinka
mos ar per lėtai skaičiuotų, 
tada persimesime į Knowl- 
ton'o metodą. Beje, metodo 
pasirinkimą turime nedels
dami išspręsti.

Kai mano bendradarbiai 
išėjo, išsitraukiau kabinos 
lakūnų dialogą ir pradėjau 
skaityti. Skaičiau, nes jau 
tytoj planavau pradėti ben
drą sistemos projektavimą.

Teismui paruošti dialo
gai buvo žinovų išredaguo- 
ti, išleidžiant visus skridi
mui neesminius pokalbius 
ir, žinoma, kasdieninėj kal
boj pasitaikančius vulgariz
mus. Nors skaičiau susi
kaupęs ir žymėjausi kai ku
riuos techniškus mūsų užda
vinio reikalavimus, bet taip 
pat skaičiau ir kaip kokią 
įdomią dramą, su įsijauti
mu. Tas įsijautimas manyje 
žadino norą pažinti tuos tris 
lakūnus, skrendančius pa
skutinėse savo gyvenimo 
minutėse. Paskutinių gyve
nimo minučių laikotarpis 
juk mums visiems ateis, gal 
vojau.

Dialogai be pašalinių 
minčių, keiksmelių ar spal
vingesnių išsireiškimų nuo 
skaitytojo slėpė, ką tie trys 
vyrai tada jautė, kas per as
menybės tą lėktuvą valdė 
audroje. Skaitant tačiau bu
vo aišku, kad savo dėmesį 
jie buvo sukaupę lėktuvo 
valdymui. Savo tarpe jie 
darniai ir kompetetingai 
darbavosi, o jei kur ir sukly
do, tai to patys nepajuto, ne
bandė atitaisyti.

Mane dar stebino tai, 
kad tuoj prieš juos ir po jų 
besileidžiantieji lėktuvai tos 
audros košmaro visai neju
to. Šėlstančiu vėjo ir lietaus 
sūkuryj, savo valdomame 
lėktuve jie buvo izoliuoti, 
jie buvo vienų vieni. Avari
jai pasmerktas lėktuvas vie
nas grūmėsi su gamtos jė
gomis.

(Bus daugiau)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
SU NUOLAIDA pristatomi į 
namus. Kiekiai neriboti BE 
MUITO. Savo daiktus siųs
kite mums paštu arba UPS.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60629, 
312-436-7772. „ .
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Vladas buvo už mane 
ketvcriais metais vyresnis. 
Apie jo vaikystę, man jau 
suaugus, pasakojo mūsų mo 
tina. Brolis ir aš gimėme ir 
užaugome Biržuose, mūri
nėje reformatų klebonijoje, 
kurią vadindavo "mūreliu", 
kun. prof. Povilo Jakubėno 
šeimoje. Tame pačiame kie 
me, prie pat Širvėnos ežero, 
buvo ir medinė "senoji kle
bonija", kurioje iki Pirmojo 
pasaulinio karo gyveno re
formatų kunigas - superin
tendentas Vilius Meškaus
kas. Visai netoli "senosios" 
augo daug alyvų krūmų, jau 
gerokai senų ir išsišakoju
siu. Vladas, būdamas gal 
keturių metų amžiaus, atsi
sėsdavo ant tvirtesnės alyvų 
šakos ir pasirėmęs, lyg i fo
telį, ant kitos, mindamas že
miau esančią šaką, "grojo 
vargonais" ir garsiai giedo
jo. Jis nuo pat mažens visai 
neturėjo balso, nors turėjo 
absoliutinę klausą. Kompo
zitorius Konstantinas Gal- 
kauskas, dažnai vasaroda
vęs pas Meškauskus, išgir
dęs tą Vlado "giedojimą", 
pasakė: "Vargšas berniukas 
- jau jis tikrai niekuomet ne 
bus muzikalus."

Be vargonų mažasis Vla
das (arba kaip jį vadindavo 
"Labytė") labai domėjosi 
paukščių giedojimu, ypatin
gai volungių švilpesiu. Jam 
atrodė, kad volungės sako: 
"Skauda...skauda". "Jis la
bai mėgo liaudies dainas, 
kurių daugybę mokėjo mū
sų auklė Daratytė (pavardės, 
deja, nebeprisimenu). Va
karais Vladas mėgdavo nu
eiti prie ežero pasižiūrėti, 
kaip leidžiasi saulė. Kartą 
jis pasakė Daratytei: "Dabar 
ežerėlio bangos dainuoja 
saulutei čiūčia - liūlia... 
Kai aš būsiu didelis, parašy
siu jai dar gražesnę daine- 
1Q."

Penkerių metų būdamas 
Vladas pradėjo muzikos pa
mokas pas Stefaniją Meš- 
kauskaitę, Petrapilio Konscr 
vatorijos mokinę. Ji iš kar
to patebėjo Vlado gabumus. 
Greitu laiku jis jau gerai 
skambino ir ašluoncrių me
tų būdamas, parašė maršą 
keturioms rankoms mūsų 
motinos gimtadieniui.

Mūsų graži, be rūpesčio 
vaikystė pasibaigė užėjus 
Pirmajam pasauliniam ka
rui. Frontui artėjant, rusų 
valdžia, įtardama mūsų tė
vą, reformatų kunigą, esant 
šnipu, įsakė jam su visa šei
ma pasitraukti į Rusiją. Iš
lydėjęs šeimą tėvas laikinai 
pasiliko Biržuose, o mes su 
mama nuvykome pas jos tė
vą į Maskvą. Senelis buvo 
labai griežtas. Nors jo pra-

ŽIUPSNYS ATSIMINIMU APIE BROLĮ VLADĄ
Halina Jakubėnaitė Dilienė

šmatniame bute buvo net du 
fortepijonai, Vladui labai 
retai tekdavo jais pasinau
doti. Motina, matydama, 
koks nelaimingas Vladas, 
išnuomojo nedidelę "dačą" 
netoli Maskvos vasarvietėje 
vardu "Losinoostrovskaja". 
Čia jai pasisekė nupirkti la
bai seną, su ilga "uodega"

15 METU NUO KOMP. VL. JAKUBĖNO 
MIRTIES

Jau prabėgo 15 metų, 
kai netikėtai Chicagoje mi
rė komp. Vladas Jakubė- 
nas, vienas iš žymesnių lie
tuvių kompozitorių. VI.. 
Jakubėnas buvo ne vien tik 
kompozitorius, bet ir vie
nas is nedaugelio muzikos 
kritikų, o taip pat ir pianino 
mokytojas. Chicagoje sa
vo studijas pas VI. Jakubė
ną pradėjo daug jaunų, ta
lentingų muzikų, kurių tar
pe yra ir dabartinis Chica
gos Lietuvių operos diri
gentas Alvydas Vasaitis.

Prieš lygiai 10 metų 
Chicagoje įsisteigė komp. 
Vlado Jakubėno draugija, 
kuri rjpinasi kompozito
riaus palikimu ir propoguo 
ja jo kūrybą. Dabar yra 
įsteigtas šios draugijos sky 
rius Vilniuje, kur šį darbą 
dirba jauna muzikologė Ri
ta Nomicaitė, kuri Vilniaus 
konservatorijos profeso
riaus V. Landsbergio (da
bartinio Lietuvos Aukščiau 
sios Tarybos pirmininko) 
pasiūlymu prieš 5 metus 
diplominiam darbui pasirin 
ko V. Jakubėną ir jo Kūry

Nuotrauka iš 1963 m., kada Chicagoje buvo minima Prof. kun. Povilo Jakubėno 10 metų mirties 
sukaktis.

Iš kairės: kun. P. Dilys (ref), kun. S. Neimanas (ref.), a.a. kun. A. Trakis (liut.), kun. K. Burbulys 
(metod.) a.a.kun. J. Pauperąs (liut.) ir prof. komp. V. Jakubėnas iškilmėse vargoninkavęs.

fortepijoną, kurį pataisė ir 
suderino K. Galkauskas tuo 
laiku gyvenęs Maskvoje.

Vladas skambindavo iš
tisomis valandomis ir bandė 
komponuoti. Daugiausia tai 
buvo dainos, kurias dainuo
davo teta Zofija (motinos 
sesuo), turėjusi puikų balsą. 
Būdamas tik dvylikos metų

bą.
VI. Jakubėno 15 metų 

mirties sukaktis bus gražiai 
paminėta ir Lietuvoje. Prie 
jo gimtojo namo Biržuose 
bus prikalta memoralinė 
lentra ir vyks iškilmės jos 
bus ir Vilniuje.

Chicagoje minėjimas 
rengiamas gruodžio 15 d. 
(mirties sukaktis išpuola 
gruodžio 13 d.) "Tėviškės" 
evangelikų parapijoje (ten 
kurį laiką VI. Jakubėnas bu 
vo vargonininku). Bus pa
maldos ir po jų minėjimas, 
kur bus dainuojama VI. Ja
kubėno dainų, muzikologė 

L. Tamulytė - Venclaus- 
kienė papasakos apie kom
pozitoriaus kūrybą, o drau
gijos pirmininkas Ed. Šulai 
tis parodys video filmą 
apie Jakubėną.

Šios sukakties proga, 
mes paprašėme, kad kom
pozitoriaus sesuo Halina 
Dilienė parašytų savo atsi
minimus apie savo brolį. 
Ji tai padarė ir jie "Dirvo
je" yra spausdinami.

Edvardas Šulaitis 

Vladas išmoko akompanuo
ti, tetai dainuojant operų ari 
jas. Nepaisant kiek geres
nio maisto ir grynesnio oro 
vasarvietėje Vladas pradėjo 
sirguliuoti. Daktaras patarė 
jį išvežti į šiltesnį klimatą. 
Taip 1916 metų žiemą mes 
praleidome Kryme, iš pra
džių Jaltoje lietuvių džiovi
ninkų sanatorijoje. Sanato
rijos daktaras buvo Adomas 
Sketeris, biržėnas, vienas 
pirmųjų lietuvių kuratorių 
išrinktų Vilniaus sinode. 
Sanatorijos vedėja buvo ra
šytoja L. Didžiulienė.

Abu šie buvo Vladui la
bai nuoširdūs. Leido Vla
dui skambinti fortepijonu, 
kiek tik jis norėjo. Vėliau 
sanatorijos daktaru buvo ži
nomas biržėna Jokūbas Mi
kelėnas. Sanatorijoje gydė
si nemaža ligonių su atvira 
džiova. Mama bijodama, 
kad Vladas nepasitaisys ir 
dar gali užsikrėsti, gavo 
kambarį pas gimines Alup- 
koje - deja, be fortepijono. 
Bet ten buvo puiki gamta, 
arti jūra, dažnos kelionės į 
kalnus ir augo įvairiausi au
galai, kuriais Vladas domė
josi. Grįžus į "dačą" gyve
nimas buvo nelengvas. 
Maisto produktai išnyko.

Ilgą laiką gaudavome tik 
po vieną bakaną sunkios 
duonos, panašios į molį - 
turėjo jos užtekti visai savai 
tei. Taip buvo 1917 m. 
1918 metų pradžioje gyven
tojams duodavo apšalusių 
pašarinių burokų tiek, kiek 
galėdavome panešti. į krau
tuvę eidavome visi kartu su’ 
mūsų pagelbininke Matilda 

Dagilyte iš Bobėnų, atvyku
sia kartu su mumis iš Biržų. 
Labiausia dėl maisto stokos 
kentėjo Vladas. Mūsų tėvas 
gyveno Voroneže ir gan daž 
nai mus aplankydavo. Kar
tais jis atveždavo maišelį 
miltų. 1918 m. vasarą Mar
tynas Yčas, kun. P. Jakubė- 
nui ir kitiems padedant, su
organizavo lietuvių pabėgė
lių ešaloną. Po kelių mėne
sių kelionės ir karantino Mo 
lodečnos miestelyje parvy- 
kome į gimtuosius Biržus.

Jau Nepriklausomoje Tė
vynėje įsteigtoje Biržų gim
nazijoje Vladas, namuose 
pasiruošęs, buvo priimtas į 
penktąją klasę. Šeštą ir sep
tintą klasę lankė Kaune 
"Aušros" gimnazijoje kartu 
besimokydamas muzikos 
mokykloje. Aštuntąją klasę 
vėl lankė Biržų gimnazijoje 
ir baigė visais penketukais. 
Būdamas jaunu gimnazistu 
Kaune, su šeima nepasita
ręs, išvyko savanoriu su 
draugais Klaipėdos vaduoti. 
Baigęs gimnaziją, įstojo į 
Rygos Konservatoriją. Mo
kėsi kompozicijos pas prof. 
J. Titolinš. Rygoje susidrau 
gavo su V. Daržiniu, V. Ba- 
binu ir Ivanovu. Visi keturi 
buvo laikomi Konservato
rijos pažiba. Darzinš ir Ba- 
binas kelis kartus vasarojo 
pas mus Biržuose. Kartais 
visi trys muzikai skambino 
šešiomis rankomis, tai vadin 
darni "muzikiniais šposais".

Baigęs Rygos Konserva
toriją Vladas buvo priimtas 
į Berlyno Hochschule fūr 
Musik. Mokėsi pas prof. 
Schrecker. Būdamas Berly
ne Vladas pertempė dešinio 
sios rankos nervą. Ilgai gy
dėsi, bet tikros skambinimo 
technikos nebegalėjo išvys
tyti.

Vladas buvo labai apsi
švietęs, daug skaitė, žinojo 
labai daug. Mes jį vadin
davome "vaikščiojanti encik 
lopedija". Jis buvo gero bū
do žmogus, atlaidus, drau
giškas. Labai domėjosi vis
kuo, ir politika ir mokslais 
ir menu. Neblogas buvo ir 
sportininkas: mėgo irkluoti 
po Širvėnos ežerą, o žiemą 
- čiuožti. Taip pat buvo ge
ras plaukikas.

Nuo pat mažens buvo la
bai išsiblaškęs. Tėvo gimi
nės, kaimiečiai, sakydavo: 
"Labukas prijimnas (malo
nus) bet navatnas (keistas)". 
Čia paminėsiu kelis tokius 
"navatnumus". Kartą pas 
mūsų motiną atbėgo mūsų 
šeimininkė Zanytė apsiaša
rojusi. "Kokia sarmata, po
naitis stovi prie bažnyčios 
vartų ir grajina pirštais ant 

(Nukelta į 6 psl.)
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Visiems draugams ir 
pažįstamiems tegul Sv. Kalėdų 
Šventės atneša tyro džiaugsmo 
ir Naujieji Metai Stiprybės ir 
Vilties

Marija Vaitkienė 
Belleville, III.

PASIRUOŠIMAI TAUTINIU 
ŠOKIU ŠVENTEI

Kas keturi metai JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės rengiamos lietuvių 
tautinių šokių šventės yra 
didelė, jaunimo mėgiama 
tautinio meno ir lietuvybės 
demonstracija.

Ateinančių vasarą, 1992 
m. liepos mėn. 5 dieną prie 
Chicagos esančiame Rose- 
mont Horizon pavilijone 
įvyks XI-ji Išeivijos lietuvių 
tautinių šokių šventė. Toje 
šventėje dalyvauti jau užsi
registravo 46 šokėjų viene
tai iš JAV, Kanados. Tiki
masi sulaukti šokėjų iš Aus
tralijos, Brazilijos, Argenti
nos ir Lietuvos.

Didelės kelionių išlai
dos, be abejo, apribos at
vykstančių šokėjų kiekį. 
Tas priklausys ir nuo šven
tės lėšų telkimo sėkmingu
mo. Be jų neapsiėjo visos 
buvusios tautinių šokių šven 
tės. Aukų rinkimas ir šiai 
šventei bus gyvybinės reikš
mės. Jam vadovauja dr. 
Antanas Razma.

Šventės rengimo 25 as
menų komitetui vadovauja 
dr. Petras Kisielius. Komi
teto įvairiose komisijose dir 
ba ir dirbs šventės metu dar 
kita tiek narių. Jau nuo pa
vasario vyksta šventės komi 
teto posėdžiai, planavimai ir 
paskiri pasitarimai. Eilė ruo 
šos darbų jau pradėta. Jie 
dar labiau pagyvės pavasa
riui atėjus. Tik pusmetis be 
liko iki šventės.

Komiteto pilnaties posė
dis įvyko š.m. lapkričio 
mėn 16 dieną "Seklyčios" 
patalpose, dalyvaujant nau
jam JAV LB k.v. pirm. Vy
tautui Maciūnui, vicepirm. 
Jonui Vainiui ir šventės me
no vadovei Daliai Dzikic- 
nei, atvykusiai iš Hartfordo. 
V. Maciūnas sveikino orga
nizacinio komiteto narius ir 
linkėjo sėkmingai tęsti šven 
tės rengimo darbą. D. Dzi- 
kienė pranešė, kad visiems 
šokėjų vienetams išsiųstos 
papildomos anketos. Jos 

reikalingos tolimesniems 
šventės darbams. Visoms 
grupėms yra išsiuntinėti 
šventės šokių aprašymai, 
gaidos ir vaizdajuostės.

Visur jau vyksta šventės 
šokių repeticijos. Šokėjų nu 
matoma apie 2,000, bet tik
ras skaičius dar nežinomas.

Muzikinis direktorius 
Darius Polikaitis pranešė, 
kad šventei sudarys pučia
mųjų instumentų orkestrą iš 
patyrusių muzikantų. Kai
mo kapelos sudarymui yra 
eilė sunkumų. Norima su-

LIETUVOS IRKLUOTOJAI PAKVIESTI [ 
”WINDERMERE CUP" VARŽYBAS

Lietuvos irkluotojai vėl pa
kviesti varžytis tarptautinė
se "Windermere Cup" rung
tynėse 1992 m. gegužės 2 d. 
Tai jau bus antrasis lietuvių 
pasirodymas šiose svarbiose 
varžybose, kurios jau ren
giamos šeštą kartą Seattle 
mieste, VVashingtono valsti
joje.

Apie tai mus informuoja 
veikli Seattle lietuvių veikė
ja, buvusi LB Seattle sky
riaus pirmininkė Ina Bertu- 
lytė - Bray, kurios pastan
gomis jau prieš 3 metus ten 
yra atvykę ir varžėsi Lietu
vos vyrai ir moterys irkluo
tojai.

Iš jos atsiųstos Washingto- 
no universiteto "Press Rclease" 
matome, jog Lietuvos vyrų ir 
moterų irklavimo komandos 

Aktyvi Seattle lietuvių veikėja, buvusi LB Seattle skyriaus 
pirmininkė Ina Bertulytė - Bray atvykusi j Chicagą kalbasi su 
žurn. Ed. Bulaičiu. Z. Degučio nuotr.

daryti šokių šventei ir spe
cialų chorą iš Chicagoje 
esančių dainininkų.

Šventės svečių sąrašo su 
darymą aptarė komisijos 
pirm. A. Karnicnė. Jame 
bus ir eilė amerikiečių, nes 
1992 yra rinkiminiai metai.

Banketai suaugusiems ir 
jaunimui atskirose salėse nu 
tarta ruošti arti stadijono 
esančiame Hyatt Regency 
O'Harc viešbutyje. Abi sa
lės yra labai puošnios, mais
tas geras, patarnavimas ge
ras ir kainos vidutiniškos. 
Jos bus paskelbtos vėliau 
komisijų pirmininkių Mari
jos Rcmienės ir Lidijos Ra- 
sutienės.

Šventės dalyvių susipa
žinimo vakarui (šeštadienį) 
numatytas Jaunimo Centras 
Chicagoje, jame atlikus tam 
tikrus patobulinimus ir parū 
pinus tinkamą apsaugą.

Buvo aptarta ir visa eilė 
kitų šventės ruošimo deta
lių. Nakvynių komisijos 
pirm. Linas Norušis paminė 
jo reikalingas nuo vandaliz
mo apsisaugojimui pastan
gas ir patvarkymus.

Lietuvių spaudoje šven
tės informacijai pakviesti 
Jurgis Janusams, Amanas 
Juodvalkis ir Rita Likande
rytė. Bus kviečiama ir dau
giau. Radio laidoms vado
vauja P. Petrutis, o amerikic 
čių ir lietuvių anglų kalba 
spaudai vadovauja Silvia 
Foti. B r. Juodelis

yra pakviestos į šias prestiži
nes varžybas, kuriose anksčiau 
varžėsi irkluotojai iš Sov. Są
jungos, Australijos, Naujosios 
Zelandijos, Italijos, Didž. Bri
tanijos, Kinijos, Čekoslovaki
jos.

Ina Bertulytė - Bray, iš sa
vo pusės mums rašo, kad ilgo
kai palaikė ryšius su šios tau
rės vienu iš pagrindinių rengė
jų Washingtono un-to irklavi
mo treneriu Bob Ernst, kuris 
ne tik pakvietė lietuvius į 1992 
m. taurės rungtynes, bet ir ap
moka visas išlaidas. "Tad ry
šiu palaikymas su juo apsimo
kėjo - labai džiaugiuosiu", 
mums rašo nenuilstanti Lietu
vos reikalų kėlėja ir darbuotoja 
Ina Bertulytė - Bray, kuri jau 
daugelį metų dirba Lietuvos ir 
lietuvių reikalais tolimoje 
Washingtono valstijoje, (eš.)

PAMIRŠKIME SOVIETU
(Atkelta iš 1 psl.)

nešta, kad buvo parduotos 
243 tonos aukso 1990 me
tais ir už jas gauta 1.64 bili 
jonai dolerių. Valdžios kri
tikai mano, kad buvo par
duota žymiai daugiau.

Orlovas mano, kad Gor
bačiovo tikros padėties ne
žinojimas yra dėl to, kad 
premjero ir finansų ministro 
žinioje randasi visi finansai. 
Jie laido pinigus pagal rei
kalą ir savo nuožiūra. Sąs
kaitas suvesti Kremliui ne
rūpėjo. Jokių atskaitomy
bės taisyklių nėra.

Orlovas atsisakė komu
nistų partijos bilieto ir nepri 
klausomoj spaudoj skelbia 
savo tyrinėjimų rezultatus, 
tvirtindamas, kad mes patys 
turime nešti finansinę atsa
komybę, priešingu atveju, 
mūsų, kaip tautos atsakingu 
mas ir prestižas pasaulyje 
labai nukentės.

Kai Kremlius skelbiasi 
neturys pinigų skoloms ap
mokėti, Orlovas surado, kad 
jo kasose guli 45 bilijonai 
rublių slaptose sąskaitose. 
Tie rubliai yra dar iš tų "ge

ŽIUPSNYS ATSIMINIMU APIE 
BROLĮ VLADĄ

Halina Jakubėnaitė Dilienė
(Atkelta iš 5 psl.)

mūro. Žmonės pamanys, 
kad jis negudrus". Pietau
damas gerame restorane Ber 
lyne Vladas susimąstė ir il
gokai galvojęs... pradėjo 
rašyti gaidas ant baltos, iš- 
krakmolintos staltiesės... 
Važiuoti arkliu Vladas ne
mėgdavo, už tai arkliai jo 
neklausydavo. Kartą buvo 
pakviestas į svečius ir labai 
ilgai nepasirodė. Važiuoda
mi pro šalį pažįstami prane
šė, kad pamatė prie griovio 
stovinčią "lineiką" o joje sė
dintį Vladą, kurs skaitė kny
gą. Tuo tarpu arklys sau ra
miai ėdė žolę.

Grįžęs iš Berlyno Vladas 
pradėjo komponuoti labai 
modemišką muziką. Kar

SUDĖTINGU SANTVARKŲ 
ŽLUGIMAS
(Atkelta iš 2 psl.)

Lietuviams (ir lenkams) 
turėtų būti įdomu šią teoriją 
pritaikyti Lietuvos - Len
kijos valstybės žlugimui 
XVIII a. pabaigoj.

Šią savaitę buvo praneš
ta, kad Chicagos Universi
tete laikimas simbolinio 
karo "Pražūties laikrodis" 
(Doomsday clock) buvo at
suktas 7 minutes atgal: anks 
čiau jis rodė tik 5 minutes 
iki 12 vai., o dabar net 12 
minučių iki 12. Tai turi 

rų laikų" kuomet, po biudže 
to subalansavimo, susidary
davo likutis. Kremliaus vai 
džia nežino kaip tuos 45 bi
lijonus rublių sunaudoti - 
išdalinti respublikoms, ar 
padengti nors dalį valstybi
nio deficito. Orlovas siūlo 
tuos pinigus naudoti karinės 
- pramoninės produkcijos 
pervedimui į ūkinę gamybą. 
Šiuo metu Orlovas pradėjo 
tikrinti komunistų partijos 
knygas ir karinio - pramo
ninio komplekso turtą, bei 
Čemobilio katastrofos pada 
rytų išlaidų apmokėjimo 
problemą.

Orlovas sakosi nesupran 
tąs laisvosios rinkos dėsnių, 
bet jis vistiek remia Jelcino 
programą, sakydamas: "Da

ryk klaidas, daug klaidų, 
Borisai, tik daryk ką nors, 
kad išgelbėtum Rusiją.

HOUSEKEEPER VVANTED 
BRATHENAL 

THURSDAYS OR FRIDAYS 
CALL 464-2133

tais jis paklausdavo mano 
nuomonės kaip skamba jo 
kūrinys. Kartą jam atsa
kiau, kad atrodo lyg kam 
nors pilvas suskaudėjo. VIa 
das juokdamasis atsakė: 
"Gerai, tai vadinsime juos 
pilviniais akordais".

Mūsų tėvas svajojo ma
tyti savo sūnų kunigu, bet 
Vladas tam neturėjo jokio 
pašaukimo. Tėvas muziką 
labai mėgo, ypač chorus. 
Vlado santykiai su manim 
buvo artimi ir draugiški. 
Galėdavome apie viską pa
sikalbėti ir pasitarti. Dar 
daug, daug atsiminimų turiu 
apie Vladą ir norėtųsi papa
sakoti. Gal tam kada nors 
atsiras kita proga.

reikšti, kad šiuo metu atomi 
nio karo pavojus yra žymiai 
sumažėjęs, stovime truputį 
toliau nuo tos prarajos kraš
to. Pasvarsčius šią teoriją, 
spėju, kur nors atsiras ir per 
daug sudėtingų santvarkų 
žlugimo laikrodis, nors to
kie simboliai praktiškos 
naudos neduoda.

Kur, šioje sudėtingų san
tvarkų žlugimo teorijos 
apimtyje, šiandiena randasi 
Amerika? (1991-XI-29)



KĄ DARĖME IR KĄ REIKIA 
DARYTI, KAD KARIUOMENĖ 

BOTU STIPRI
Iš Felikso Masaičio kalbos Los Angeles 

minėjime

Labai senai, mūsų poe
tas, dabar jau miręs, Stasys 
santvaras rašė:
"Vai niekur pasauly tu to nerasi, 
Ką savanoriai Tau atnešė basi"

Todėl, prieš pradėdamas 
savo žodį, aš labai pagarbiai 
lenkiu galvą prieš tuos sava
norius, kuriuos dar turime 
čia, savo tarpe: tai pik. An
drašiūną ir karį Barauską.

Kadangi mūsų priaugan
čios kartos jaunimas nieka
da basi nelakstė, tad jiems 
net nesuprantama, kodėl tie 
savanoriai buvo basi. Tad 
mūsų vyresniųjų pareiga iš
aiškinti jauniesiems kokio
mis sąlygomis nepriklauso
mybė buvo atkovota ir ko
kio ryžto bei pasiaukojimo 
buvo reikalinga.

Mūsų pareiga nuolat ir 
nuolat mūsų besimokančiai 
kartai priminti, kad jei basi 
savanoriai nebūtų atnešę 
mums laisvės, jei per tuos 
20 metų nebūtume nepri
klausomybės turėję, tai šian 
diena būtų sunku surasti 
lietuviškai kalbantį lietuvį. 
Pabuvę nepriklausomi pri
siauginome lietuvių kalbos 
žinovų-lituanistų, kurie mū
sų gražiąją kalbą apvalė nuo 
barbarizmų, prisispausdino- 
me lietuviškų knygų, žurna
lų ir šiandieną, net gyvenda
mi toli už Lietuvos ribų, mo 
komės ir mokome lietuvių 
kalbos.

Norėdami, kad tos lietu
vių pastangos nebūtų už
mirštos, tam ir rengiame 
šiuos minėjimus.

Ir šiandieną mes kalba
me apie kariuomenę. Neno
riu kartoti mums jau žino
mų faktų - kokius sunku
mus mūsų kraštui teko patir 
ti organizuojant savo kariuo 
menę. Juk tuo laiku netu
rėta nei ginklų, nei aprangos 
nei pakankamai lėšų. Bet 
ryžtas, neribota tėvynės mei 
lė ir laisvės troškimas buvo 
toks stiprus, kad ką tik susi
organizavusi Lietuvos ka
riuomenė, tuojau buvo siun
čiama kovon ir sugebėjo ap
ginti Vasario 16-os aktą.

Nors Lietuvos kariuome
nės steigimą laikome 1918 
m. lapkričio 23 d., bet pas
tangos ją suorganizuoti bu
vo daromos daug anksčiau. 
Rusijos kariuomenėje buvo 
pradėti organizuoti atskiri 
lietuvių batalionai bei kuo
pos.

Vitebske, Smolenske ir 
net Sibire buvo planuojama 
sukurti lietuvišką diviziją, 
kuri ginkluota grįžtų į Lietu 
vą. Tačiau 1917 m. bolševi 
kų revoliucija tuos planus 
išardė.

Susiorganizavusi Lietu

vos kariuomenė turėjo kovo 
Ii net su trimis priešais: su 
bolševikais, bermontinin
kais ir lenkais. Atpasakoti 
tų kovų eigai, užtruktų 
daug laiko. Bet, pavartę 
Lietuvių Enciklopediją, ran
dame pakankamai žinių 
kaip narsiai lietuviai kovojo 
už savo krašto laisvę ir ko
kiu būdu ją apgynė.

Nepriklausomos Lietu
vos kariuomenė buvo gerai 
apginkluota, gerai parengta 
ir paruošta krašto gynybai. 
Neieškodami čia kaltininkų, 
turime prisipažinti, kad taip 
brangiai įsigytus ginklus, 
mūsų kariuomenei buvo įsa
kyta atiduoti priešui nei vie
no šūvio neiššovus. O ir 
pats kariuomenės vadas, ku
ris tokį įsakymą davė, ragi
no gyventojus sutikti priešo 
kariuomenę draugiškai ir 
net pats vyko jos pasitikti ir 
su jos vadais pasisveikinti. 
Tai buvo tamsus lapas mūsų 
kariuomenės istorijoj. Bet 
čia nekaltinkime kariuome
nės. Nemanyčiau, kad ir čia 
jau minėtas kariuomenės va 
das ieškojo Lietuvai pražū
ties, nes jis pats juk buvo 
buvęs Nepriklausomybės 
kovų dalyvis, kovojo su ber 
montininkais, lenkais ir bu
vo sužeistas.

Lygiai po metų, lietuviai 
kariai, o jais buvo beveik 
kiekvienas sveikas Lietuvos 
vyras, ne kieno neraginami 
griebėsi ginklo ir vijo priešą 
iš savo žemės. Karui prasi
dėjus, Kaune, parodos aikš
tėje ginklų sandėlys buvo 
išplėštas ir buvo paimta 
25.000 įvairių ginklų. Bir
želio 22 d. visoje Lietuvoje 
jau buvo virš 100.000 suki
lėlių. Tas sukilimas parei
kalavo daug kraujo aukų: 
2700 žuvusių, 4000 sužeistų 
ir 1500 žuvusių ar nukankin 
tų kalėjimuose. O karui pa
sibaigus, Lietuvos kariuo
menė taip pat niekieno ne
raginama susiorganizavo ir 
įsitvirtino miškuose, kuriuo
se ilgus metus, nepakelia
mose sąlygose kovojo su 
priešu turėdami viltį atkovo 
ti Lietuvai laisvę. Tų kovų 
pasėka yra ta, kad dabar Lie 
tuvoje yra 80% lietuvių, 
kuo negali pasigirti kitos 
Baltijos valstybės.

Čia mums patiems girtis 
nereikia. Pasiskaitę okupan 
tų pagyrų ir skundų, sužino
me kiek mūsų tėvynės gynė 
jai pridarė rūpesčių okupan
tui.

Štai vieno divizijos vado 
generolo Vctrovo raportas, 
prašant Lietuvos vyriausybę 
apdovanoti tose kovose pa
sižymėjusius karius. Tame

• DIRVA • 1991 m. gruodžio 12 d. • 7 psl.

Lietuvos Kariuomenės atkūrimo sukakties minėjimas Chicagoje. Prie paminklo Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę dedamas vainikas, iš kairės birutininkė J. Ivašauskienė, E. Vengianskas - LKVS. 
Ramovė primin., birutininkė Z. Juškevičienė. J. Varekojienės nuotr.

raporte generolas giriasi, 
kad jam pavyko iš nukentė
jusių pagrobti:
6595 šautuvus, 
3219 pistoletų, 
1607 kulkosvaidžių bei mi
nosvaidžių,
6070 granatų ir 1.500.000 
šovinių.

Tai buvo tik vienos divi
zijos grobis, o jų buvo dau
giau. Ir ką gi, lietuviai 
Sniečkus, Gedvilą ir Niunka 
pasirašė apdovanojimo aktą 
už lietuvių patriotų žudymą. 
Jų tarpe 2 generolai, 4 pul
kininkai, 6 papulkininkai, 
13 majorų ir 136 kiti žemes
nių laipsnių kariai. Ir tur 
būt, lietuvio ranka nesudre
bėjo dedant parašą. Nežinia 
kodėl, bet čia nerandame J. 
Paleckio parašo. Pažvelgę į 
tuos skaičius, galime patys 
pasidaryti išvadą kokio mas 
to buvo tos kovos, jei joms 
vadovauti prireikė tiek daug 
aukštų karininkų, kurių tar
pe net 2-jų generolų. (Gim
tasis kraštas)

Bet visa tai jau praeitis. 
Dabar žvilgterėkime į atei
tį. Lankydamasis Lietuvoje 
ir žinodamas, kad Lietuvoje 
jau veikia Krašto apsaugos 
departamentas ir pasinaudo
damas žurnalistam teikiama 
privilegija, turėjau pasikal
bėjimą su minėto departa
mento direktorium, dabar 
Krašto apsaugos ministeriu 
dr. Audrium Butkevičium. 
Tai jaunas, gerai išsilavinęs 
ir tikrai savo pareigoms pa
sišventęs patriotas.

Mane kaip svečią iš Ame 
rikos, jis priėmė labai malo
niai ir net pakvietė su juo pa 
pietauti. Pietų metu paklau
siau keletą klausimų, į ku
riuos jis maloniai ir išsamiai 
atsakinėjo. Žinoma, jei toks 
pasikalbėjimas būtų vykęs 
vėliau, tai mano klausimai 
ir jo atsakymai būtų kitokie. 
Tačiau, manau, kad ir da
bar, jo pareikštos mintys yra 
pakankamai aktualios.

Pirmas mano klausimas 
buvo: - Kokios krašto ap
saugos departamento funk
cijos tuo tarpu, kada Lietu
voje dar tebesiaučia priešo 

kariuomenė?
- Darbas nelengvas, bet 

labai reikalingas. Mūsų da
linių yra visoje Lietuvoje. 
Dažnai okupantų kariai ne
drįsta vykdyti savo niekšin
gų kėslų, nes nenori, o kar
tais jiems ir draudžiama su
eiti į konfliktą su mūsų vy
rais. Mūsų daliniai didėja, 
o tuo pačiu auga ir jų įtaka, 
kuri krašte vis daugiau jau
čiama.

Ar daliniams vadovauja 
profesionalai, karininkai ir 
specialistai?

- Apmokymas vykdo
mas karininkų - specialistų, 
tačiau, administracinius rei
kalus tvarko daugiausiai ci
viliai valdininkai.

Ar mūsų kariuomenės 
organizavimas labai erzina 
okupantus?

- O taip! Labai. Mes 
dažnai klausomės ir skaito
me jų puolimus per televizi
ją ir spaudoje. Be to, girdi
me visokių priekaištų iš vi
sokių Burokevičių ir kitų 
okupantų pataikūnų.

O kaip su ginklais?
- Labai sunku. Okupan

tai mums savo ginklų nepar 
duoda, o pirktis jų kitur, la
bai sunku. Tačiau, daroma 
viskas jais apsirūpinti, tad ir 
šiuo metu, mes nesame vi
siški beginkliai.

Ar kareiviai turi dar ki

Istorikas Jonas Dainauskas (kairėje), skaitęs paskaitą
Lietuvos Kariuomenės šventės minėjime Chicagoje lapkričio 24 

Ed. Šulaičio nuotr.

tas pareigas, ar kariuomenė 
yra vienintelis užsiėmi
mas?

- Karininkų ir instrukto
rių tarpe yra ir kitas parei
gas turinčių. Bet kareiviai 
čia turi pilną tarnybą.

Ar kariai yra tik lietu
viai, ar priimami ir kitų 
tautinių mažumų piliečiai?

- Priimami visi lojalūs 
Lietuvos piliečiai.

Jei taip, tai ar būtų pa
geidaujami ir išeivijos jau
nuoliai?

Pageidaujami ne tik jau
nuoliai, bet ir kiekvienas bet 
kurio krašto kariuomenėje 
tarnavęs žmogus. Mums la
bai praverstų jo žinios, paty 
rimas ir kitų kraštų kariuo
menių organizacija, karių 
papročiai ir pažiūros. Būtų 
labai naudinga, jei išeiviai 
kreiptų daugiau dėmesio at
gimstančiai Lietuvos kariuo 
menei ir bent atostogauda
mi, susirištų su jos vadovy
be ir sužinotų apie mūsų rū
pesčius ir reikalus.

Čia susidariau nuomonę, 
kad bene būsiu pirmasis už
sienietis susidomėjęs tuo 
klausimu.

- Ar būtų pageidaujama 
kokia nors parama iš išei
vijos lietuvių.

Organizuojant Lietuvos

(Nukelta į 8 psl.)
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LIETUVOS KARIO GARBĖ 
NEPAŽEISTA

Nepriklausomos Lietu
vos kariuomenės atkūrimo 
sukakties minėjimą Chica
goje, kaip tradicija, kasmet 
suorganizuoja ir praveda 
LKV. Sąjunga Ramovė 
drauge su LDK. Birutės ka
rių šeimų moterų draugija, 
vietos šauliams talkinant ir 
patriotinei visuomenei gau
siai dalyvaujant. Susirenka
ma atiduoti pagarbą Lietu
vos kariui, amžiais gynu- 
siam Lietuvos laisvę, nu
lenkti galvą tūkstančiams 
partizanų, kovojusiems - 
žuvusiems už tautos laisvę 
ir pagerbti Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenę atli
kusią plataus masto tautos 
švietimo ir auklėjimo užda
vinį.

Šiemetinis N. Lietuvos 
Kariuomenės minėjimas 
įvyko lapkr. mėn 24 d. ir vy 
ko Lietuvos laisvės atgavi
mo santūraus džiaugsmo 
ženkle, atsimenant kad so
vietinės karinės pajėgos dar 
tebėra Lietuvos žemėje... 
Alaikytos - išklausytos pa
maldos Liuteronų ir R. Ka
talikų bažnyčiose. Jėzuitų 
koplyčioje mišias atnašavo 
kun. A. Saulaitis, jis ir pa
mokslą pasakė. Giedojo so
listė M. Momkicnė. Prie al
toriaus buvo pastatyta di
džiulė gėlių puokštė, kuri 
ryškino šventės nuotaiką. 
Dalyvavo uniformuoti šau- 
liai-lės, ramovėnai, tautiniai 
pasipuošusios birutininkės 
ir savanoriai kūrėjai su vė
liavomis. Pasigęsta jauni
mo su vėliavomis, o jo Chi- 
eagoje yra?...

Prie paminklo, žuvu
siems už Lietuvos laisvę, 
padėtas didžiulis gyvų gėlių 
vainikas, uždegta aukuro 
ugnis uždegė Paukštė VDŠ. 
rinktinės pirmn. asistuojant 
šaulėms, pasakytos patrioti
nės kalbos. Kalbėjo apeigas 
pravedantis kap. A. Juškevi
čius ir ramovėnas J. Gradins 
kas. Abu kalbėtojai pasvei
kino Lietuvą ir palinkėjo, 
kad ji amžinai būtų laisva ir 
nepriklausoma. J. Gradins- 
kas kalbėdamas griežtai at
metė nepagrįstą kaltinimą, 
daromą N. Lietuvos kariui. 
Jis pasakė, kad kariuomenė 
negavo vyriausybės įsaky
mo kovoti, todėl ir nepakėlė 
ginklo prieš sovietinės ka
riuomenės invaziją. Akcen
tavo, kad Lietuvos kario gar 
bė yra nepažeista! Pakilia 
nuotaika buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas. Iškilmės 
vyko po aukštai iškelta ir 
laisvai plevėsuojančia Tau
tine vėliava.

Minėjimo akademiją ati
darė J. Mikulis, LKV. Są
junga Ramovės Chicagos 
skyriaus pirmininkas, jis pa
sveikino laisvą Lietuvą ir 
susirinkusius. Sveikinimo 

kalbas pasakė E. Vengians- 
kas, LKS. Ramovė centro 
valdybos pirmin., T. Blins- 
trubas, buvęs ilgametis 
ALTOS centro pirmn.,Ev. 
Oželienė sveikino ALTos 
centro ir Lietuvos vyčiu var 
du, EI. Legeckicnė, genero 
lo P. Plehavičiaus sesuo, 
LDK. Birutės vardu. Buvo 
gauti ir perskaityti ir keli 
sveikinimai raštu. Veik visi 
kalbėtojai pasveikino laisvą 
Lietuvą ir pareiškė pagarbą 
Lietuvos kariui.

Ilgesnę paskaitą skaitė 
istorikas J. Dainauskas, jis 
gana plačiai apžvelgė, nupa
sakojo Lietuvos kariuome
nės atsikūrimo periodą, 
1918 mct. savanorių didvy
riškas kovas prieš kelis 
priešus ir atkovojusius lais
vę Lietuvai. Paskaitininkui 
padėkota ilgais plojimais.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
DETROITE

Detroito lietuviai visuo
met skiria daug dėmesio Ka 
riuomenės šventei. Ramo- 
vėnų, savanorių-kūrėjų, 
abiejų šaulių kuopų ir biru- 
tininkių, gruodžio 1-mą d. 
Šv. Antano parapijoje, su
rengtas minėjimas praėjo pa 
kilioje nuotaikoje.

Pamaldose už gyvus, mi
rusius ar žuvusius laisvės 
kovotojus šv. mišias aukojo 
kun. Alfonsas Babonas. Jis 
pamoksle iškėlė Lietuvos 
kariuomenės vaidmenį at
statant Nepriklausomybę. 
Pamaldose dalyvavo organi 
zacijų atstovai su vėliavo
mis ir tai dienai parinktas 
giesmes giedojo parapijos 
choras.

Minėjimo programa at
likta jaukiai parengtoje pa
rapijos salėje. Ją pradėjo 
Mykolas Abarius. Kun. Al
fonsui Babonui sukalbėjus 
invokaciją, tylos minute pa
gerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Kūrėjai - savanoriai 
- Stasys Šimoliūnas ir Vin
cas Tamošiūnas pagerbti pri 
segant gėlytę. Edvardas 
Milkus, Stasio Butkaus šau
lių kuopos pirmininkas, ap
dovanotas Šaulių Žvaigždės 
medaliu.

Dr. Roberto Vito, jauno
sios kartos atstovo paskaita, 
susilaukė didelio dėmesio. 
Kalbėjo tema - LIETUVOS 
POLITINIS STATUSAS, 
iškeldamas Nepriklauso
mybės PRIPAŽINIMO ir 
NEPRIPAŽINIMO reikšmę 
Lietuvai 1940 - 1991 m. 
laikotarpyje. Lietuvos oku
pacijos nepripažinimas bu
vęs moralinis ginklas. Chur 
chilis norėjęs nepripažinimą 
atšaukti, bet Rooscveltas 
nesutikęs. Kissingerio šta
bui rekomendavus Lietuvos

Chicagos jūros šauliai dalyvavę kariuomenės šventės minėjime

Pabaigai Tautvilaitė-Fisher 
padainavo kelias liaudies 
dainas pati pritardama gita

ra. Jai buvo įteikta gėlių 
puokštė. O po to sekė vai
šės. Z. Juškevičienė

okupacijos nepripažinimą 
atšaukti, JAV prezidentas 
Fordas rekomendacijos nc- 
priėmęs. Karaliaučiaus sri
ties atidavimas sovietams 
buvęs smūgis nepripažini
mo politikai. JAV nepripa
žinimo politika Lietuvos at
žvilgiu, paskutiniaisiais me
tais buvo vykdoma pro for
ma. Dr. R. Vito paskaita 
buvo paryškinta daug kam 
mažai žinomais faktais ir 
publikos sutikta su pasiten
kinimu.

Buvo gautas sveikinimas 
iš Šaulių Sąjungos Lietuvo
je ir Alberto Misiūno iš Flo
ridos.

Baigiant minėjimą, mu
zikas Stasys Sližys pravedė 
bendrą dainavimą. Atliktos 
keturios dainos - Kur ginta
rais... Aras, Kur bėga Šešu
pė ir Gimtinės dangus. Mi
nėjimas baigtas Tautos Him 
nu.

Minėjimo dalyviai buvo 
pavaišinti kavute ir užkan
džiais. Minėjimą sklandžiai 
pravedė Mykolas Abarius, 
pareiškęs padėką - Dr. Ro
bertui Vitui ir pasidarbavu
siems kariuomenės šventės 
minėjime.

Stasys Garliauskas.

PAMINĖTA VIENERIŲ 
METŲ SUKAKTIS

Lapkričio 17 d. kun. Al
fonsas Babonas 10:30 v.r. 
Antano bažnyčioje aukojo 
šv. Mišias už a.a. Stasės Ši- 
moliūnienės vėlę vienerių 
metų mirties sukakčiai suė
jus. Mišiose dalyvavo ve
lionės vyras Stasys Šimoliū
nas, sūnūs Algimantas, Sau
lius, giminės ir parapijie
čiai. Po mišių dalyvavusieji 
buvo pakviesti į parapijos 
salę užkandai. Salėje buvo 

išstatyti ir velionės šiaudi
nukų paveikslai, kurie sū
naus Sauliaus pasakymu, 
bus nusiųsti į Lietuvą. Ve
lionė po ilgos ir sunkios vė
žio ligos mirė 1990 m. lap
kričio 20 d. Harper ligoni
nėje.

A.a Stasė Šimoliūnienė

Stasė Šimoliūnienė buvo 
gimusi 1900 m. liepos 18 d. 

(Nukelta į 9 psl.)

BOSTONAS / NEWARKAS 1 RYGĄ
US $801.00

Per Kopenhagą

BOSTONAS/JFK l RYGĄ
US $801.00

Per Helsinki

Lėktuvų žemos kainos

IŠ CHICAGOS SKAMBINKITE MUMS

* Visos kelionės kainos yra į abi puses.
* Kelionėmis gali pasinaudoti pavieniai asmenys ir 

grupės.
* Rezervacijas reikia padaryti mažiausiai 21 dieną 

prieš išvykstant.
* Kelionės ilgis - ne mažiau 7 dienos ir ne ilgiau kaip 

21 dienos.
‘ BALTIC TUORS suinteresuotiems gali parūpinti 

viešbutį su pusryčiais: Vilniuj, Kaune, Panevėžyj, 
Šiauliuose, Klaipėdoj ir Palangoj.

* Taip pat parūpinam transportą iš Rygos į Jūsų 
pasirinktą vietovę.

Informacijos ir rezervacijos reikalu kreipkitės į:

BALTIC TOURS
77 OAK ST., SUITE 4 
Newton, MA 02164

Tel: 617-965-8080 Fax: 617-332-7781

KĄ DARĖME...
(Atkelta iš 7 psl.) 

kariuomenę, reikalinga viso 
kia parama, kokią tik gali
ma gauti. Juk visko trūksta.

Čia padėkojau gerbia
mam ministrui už pasikalbę 
jimą ir išėjau susidaręs nuo 
monę, kad mes tikrai per- 
mažai kreipiame dėmesio 
savo kariuomenei. Rūpina
mės tautos sveikata, švieti
mu, menais ir kultūra. Turi
me fondų ir fondelių, daug 
įvairių organizacijų, kurios 
renka tiems reikalams aukas 
ar skiria pašalpas. Deja, 
bent iki šiol, man neteko gir 
dėti ar skaityti, kad kuri 
nors organizacija pasirūpin
tų mūsų Tėvynės saugumo 
reikalais, paskirtų tam rei
kalui lėšų, ar suorganizuotų 
tam reikalui rinkliavą. Ma
nyčiau, kad pirmoje eilėje, 
tais reikalais pradėtų rūpin
tis ramovėnai bei šauliai. 
Neužmirškime, kad krašte 
tvarkai ir ramybei užtikrinti 
būtinai reikalingos ginkluo
tos pajėgos. Baigdamas no
riu pareikšti, kad ir dabarti
nė Lietuvos kariuomenė, jei 
kraštas bus pavojuj, stos ją 
ginti kaip ji buvo ginama 
18-is, 41-is ir partizanų ko
vų metais.

Manyčiau, kad ateity ir 
kariuomenės šventės minė
jimai neturėtų būti rengiami 
gedulo nuotaikoje ir ribotis 
vien tik paskaitomis.

Prisidejavome jau pakan 
karnai. Dabar, Lietuva ne
priklausoma, tad tie minėji
mai turėtų būti mūsų džiau
gsmo, pasididžiavimo ir per 
galės šventė. Mylėkime ir 
mes savo kareivėlius ir kuo 
galėdami jiems padėkime. 
Pagerbkime žuvusius ir pa
remkime gyvuosius.



MANOJI VIEŠNAGĖ 
LIETUVOJE 

(Chicagos neolituanams pranešimo santrauka)
Edas Modestas

Kaip visi žinome, šią va
sarą Lietuvoje buvo rengia
ma Pasaulio Lietuvių sporto 
žaidynės. Nors tuo laiku 
dar nebuvo pasaulio valsty
bių pripažintas Lietuvos sa
varankiškumas, bet 1989m. 
kovo 11 buvo paskelbta 
Laisva Lietuva, sudaryta jos 
vadovybė. Po šio paskelbi
mo, rusai vykdė visokiausį 
terorą Lietuvoje, bet lietu
viai, savo keliu, tvarkėsi, ne 
prarado troškimo būti lais
vais ir toliau siekė atsisky
rimo iš Sovietijos. Tokioje 
Lietuvos padėtyje, su dide
liu ryžtu, buvo rengiama 
Lietuvos Sporto Olimpiada.

Ir aš, su savo 21 metų 
sūnum Saulium registravo- 
mės vykti į šia šventę. Gai
la, mano dukra Lina nega
lėjo vykti, nes šiuo laiku 
buvo gana sunkiai susirgusi 
ir labai pergyveno, kad teko 
pasilikti.

Mudu su sūnum buvome 
pakviesti žaisti Amerikos 
Lietuvių krepšinio koman
dose. Aš buvau pakviestas 
žaisti už Šiaurės Amerikos 
1990 Lietuvių Čempioną - 
New Yorko Atletų Klubą. 
Sauliui teko žaisti ir atsto
vauti Chicagos Lituanikos 
komandą.

Buvo nepaprastai maloni 
ir jaudinanti kelionė, žinant, 
kad mane mažą, tėvai išsi
vežė iš gimtinės ir štai, aš 
grįžtu su savo vaiku, pirmą 
kartą aplankyti gimtąjį kraš
tą! Ir kuo arčiau prie Lietu
vos artinomės, tuo daugiau 
jaudinomės visi, o ypač ku
rie vykome pirmą kartą. Vė 
lai vakare pasiekėme Vilnių 
ir vos pastatę koją ant Lie-

A.A. S. ŠIMOLIŪNIENE...

(Atkelta iš 8 psl.)
Linkuvoje. Laike bolševikų 
revoliucijos gyveno St. Pe- 
tersburge. Grįžusi Lietu
von, baigė Šiaulių gimnazi
ją ir Vytauto Didžiojo Uni
versitete humanitarinį sky
rių. Mokytojavo Kėdainių 
gimnazijoje.

1949 m. atvyko į Ameri
ką ir apsigyveno Detroite. 
Priklausė LB, Baliui, Detroi 
to Kultūros klubui, DLK Bi 
rutės draugijai, St. Butkaus 
šaulių kuopai, ALT S-gos 
Detroito skyriui, šv. Antano 
parapijai ir kt.

Gyvendama Detroite bu
vo garsi šiaudinukų paveiks 
lų dailininkė. Ji su savo 
šiaudinukų ornamentų ir pa
veikslų parodomis lankėsi 
Tarptautiniame Institute ir 
kitose Amerikos ir Kanados 
vietose........... Grinius. 

tuvos žemės, po vidurnak
čio išvykome į Kauną. 
Kaunas - mano gimtasis 
miestas, Kaunas - mano tė
vų ir senelių miestas. Kau
nas - Korporacijos Neo- 
Lithuania miestas. Gražus 
tai miestas, čia banguoja 
platusis Nemunas ir ramusis 
Neris. Ir aš Kaune pasijau
čiau kaip namie, čia viskas 
man sava: namai ir medžiai, 
bažnyčios, gatvės, Neo-Li
thuania rūmai, ir žmonės! 
Eini ir girdi tik lietuviškai 
kalbant, jeigu nori susistab- 
dyk ir su kiekvienu rasi kal
bą, nes kalbi apie ką ir tu ir 
jis nori kalbėti...

Viešėdamas visą Lietuvą 
apvažinėjau: nuo Baltijos 
jūros, pro Kryžių Kalną iki 
Biržų, išvaikščiojau Vil
niaus gatves, nusilenkiau 
Gedimino bokšte mūsų tri
spalvei, per lygius Suvalki
jos laukus ir gilią Žemaitiją. 
Kaunas vistiek mano gimtas 
miestas, į jį iš visur sugrį
žau. Kaune įvyko patys gra 
žiausi mano viešnagės mo
mentai. Čia Kauno Arkika
tedroje, didžiai iškilmingos 
mišios Olimpiados pasiseki
mo intencija. Jas celebravo 
pirmasis Lietuvos kardino
las Vincentas Slatkcvičius. 
Minios uniformuotų sporti
ninkų užpildė katedros suo
lus. Čia pat ir Korporacijos 
Neo-Lithuanija garbės nario 
Maironio kapas, iš kurio, ro 
dos girdėjosi pranašingi jo 
žodžiai: "O, vienok, Lietu
va, juk atbus gi kada". Pra
našystė įvyko - Lietuva į 
laisvę išėjo! Mes, sporti
ninkai, išėję iš katedros, gra 
žiai susirikiavome ir pradė
jome žygiuoti Kauno gatvė
mis link stadijono. Lietuva, 
Lietuva, Tu jau laisva - taip 
pasisveikindamiesi žygiavo
me Vilniaus gatve, pro bu
vusio Korporacijos garbės 
nario Antano Smetonos rū
mus. {žygiavome į Laisvės 
Alėja. Minios žmonių gat
vėse ir namų languose svei
kino mus. Plevėsavo tri
spalvės ir žodis Lietuva iš 
visų mūsų širdies žygiavo 
su mumis kartu. Aš nemo
ku išreikšti jums koks tai 
buvo didelis širdyje džiaugs 
mas, kai mes visi kartu jau
čiam ir trokštam to paties. 
Toliau mūsų paradas pasu
ko Karo Muziejaus link, kur 
atidavėme pagarbą už Lie
tuvos Laisvę žuvusiems. 
Parodos gatve, pro Korpora 
cijos rūmus, įžygiavome į 
stadioną.

Iš viso pasaulio kampe
lių suvažiavę įvairiausių ša
kų sportininkai gražiu para
du, maršui grojant, įžygiavo

Vilniaus lietuviai su Amerikos vėliava pasitinka JAV Valstybės sekretorių Jim Baker. 
V. Kapočiaus nuotr.

80 metų proga. Kolega En- 
čeris pakvietė kolegas Joną 
Jurkūną, Joną Valkiūną, Me 
čį Valiukėną, Cezarį ir Edu
ardą Modestus tartį žodį. 
Jaunas, VD universiteto ir 
neolituanų pirmininkas ko
lega Vitkauskas pasveikino 
visus ir pasiūlė uždainuoti 
"Vivant omnes virgines fa- 
ciles formosae." Vadovau
jant, buvusiam Korporacijos 
dainininkui ir solistui kole
gai Aleksandrui Šleiniui, vi
si pagerbėm koleges.

Sueiga praėjo gražioje 
nuotaikoje, besivaišinant, 
bedainuojant, bereiškiant 
įvairias mintis ir sugestijas. 
Pagaigoje džiaugsmingai 
sudainavome "Gaudeamus".

Aš išėjau iš sueigos 
linksmas, ne nuo gėrimų, 
bet buvo linksma, kad Kor
poracija gyvuoja su entu- 
ziasmu ir užbrėžtais tiks
lais.

Kita dieną vyko krepši
nio žaidynės. Jaunieji Lie
tuvos ncolituania padarė 
man staigmeną. Ta dieną 
žaidynės mums nesisekė. 
Mes amerikonai pralošėme 
kelių taškų persvara... Kai 
pamačiau jaunus Lietuvos 
korporantus su spalvomis 

me į stadioną su valiavi
mais. Buvome pasveikinti 
Lietuvos Prezidento Vytau
to Landsbergio. Olimpia
dos ugnį uždegė aukso me- 
dalistas Modestas Paulaus
kas.

Rytojaus dieną buvau 
pakviestas į Korporacijos 
rūmus - į neolituanų susipa
žinimo sueigą. Atėjau prie 
rūmų - plačiausi aukšti laip
tai, kolonos, virš fasado Kor 
poracijos herbas, atlaikęs il
gus dešimtmečius. Ir lipu 
aš tais laiptais į viršų, tais 
pačiais laiptais, kur mano 
tėvas būdamas jaunas negal 
vojo, kad jo pėdomis jo sū
nus, po daugelio metų, eis 
tuo keliu į "Pro-Patria".

Mane sutinka jauni Lietu 
vos Neo-Lithuania korpo- 
rantai. Įeinu į didelę salę, 
susėdę gana daug žmonių 
prie ilgo ir skaniais valgiais 
apkrauto stalo. Čia matau 
vyresnius kolegas ir koleges 
kalbantis su jaunesniais ko
legomis, kaip visuomet Kor 
poracijoj - visi drauge.

Renkasi ir "amerikonai" 
ncolithuanai: Jonas Jurkū
nas su ponia Vincentina, 
Mečys Valiukėnas, Jonas 
Valkiūnas ir abu mano tė
vai. Peržvelgęs įėjusius, 
pagalvojau, kad jie visi tie, 

kurie daug širdies yra įdėję į 
Neo-Lithuania gyvavimą - 
turi džiaugtis, kad jų darbas 
nenuėjo veltui. Korporacija 
gyva - Laisvoje Lietuvoje!

Sueigai vadovavo buvęs 
Laisvoj Lietuvoj Korpora
cijos pirmininkas, inž. Juo
zas Enčeris. Į sueigą buvo 
įnešama Korporacijos Vė
liava. Visi sugiedojome Lie 
tuvos Himną. Po sueigos 
atidarymo ir įžanginės kal
bos, Kolega Enčeris kvietė 
įvairius kalbėtojus, kurie 
sveikino mus, atvykusius, 
pareikšdami viltį ir džiaugs
mą, kad Korporacijos ideo
logija užjūrio jaunime, ug
dytu savyje tikrą lietuvį pa
triotą, dirbantį savo tautos 
gerovei.

Sueiga pagerbė kolegą
Mečį Valiukėną, buvusįT^L. 1-800-SPARNAI (TOLL FREE) 1-312*284-6449 
Korporacijos pirmininką, jo . 1-S00-772-7624

BALTIA EXPRESS CO. LTD
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE

SUBSIOIARY of amber group 
international AND DOMECTIC FREIGHT FORVVAROING 

PRES. VIDMANTAS RAPŠYS

KALĖDINIAI SIUNTINIAI

AIR CARGO EXPRESS
Su pristatymu į namus, be muito per 10-15 dienų

NE KALĖDINIAI SIUNTINIAI

TIK 90ct./sv, virš 80 sv., $1 iki 80 sv.
- APDRAUDŽIAME. PAKUOJAME, PAIMAME iŠ NAMŲ
— SIŲSKITE VISKĄ — NAUJA IR NAUDOTA — RŪBUS. 

MAISTĄ. VAISTUS.

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU:
3782 W. 79TH St.

CHICAGO, IL 60652

artėjant į mane, nubluko vi
si mano nepasisekimai... 
Korporacijoj - visi drauge!

PRIVILEGIJA
SIUNTINIAMS I 

LIETUVĄ
Dovanų siuntimas į Lie

tuvą, Latviją, Estiją ir 
USSR per JAV paštą 
(parcel post iki 22 sv.) su
teikta speciali privilegija 
nuo šių metų lapkričio 1 
dienos iki 1992 m. kovo 
mėn 31d.

Reguliariai siunčiant 
siuntinius $6.55 už pirmus 
du svarus ir po $2.10 už 
kiekvieną sekantį svarą.

Pagal specialią privilegi
ją primokėjus tik 1 dol. už 
kiekvieną sv., siuntinys ke
liauja oro paštu ir per 15 die 
nų pasiekia Vilnių.

Pašto formoje mums rei
kia surašyti siuntinio turinį 
angliškai ir lietuviškai.

Ant siuntinio reikia užra
šyti raudonu rašalu "mar- 
ker"

HUMANITARIAN 
AIRLEFT

JA V LB Informacija
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KAS NUTYLIMA

Mano draugas Florijonas 
labai sudėtinga asmenybė. 
Ne visada gali suprasti jo 
nuotaikas. Tad ir šį kartą 
nežinojau jo vidinės būse
nos. Atrodė nei šiaip nei 
taip. Pagaliau sako:

- Ar atsimeni, kaip su 
tavim kalbėjau apie tą tary
binį lietuvį, kuris papiauti 
taikstėsi?

- Atsimenu. Na, ir kas?
- Atsimeni, kad sakiau 

jog piktinuosi, kad su peiliu 
labai nemoderniškai švais
tėsi. Geriau būtų šaudąs?

- Atsimenu - sakei.
- O tu ėmei ir išpliurpei 

Dirvos skaitytojams. Blo 
goję valandoje prasitariau 
Sumodernėjo. Tik paklau 
syk. Vienas toks tarybini: 
lietuvis užėjo į Dunkin Do 
nuts krautuvą ir paprašė 
donuts. Paskui pareikalavo 
kad jam dar dolerių pridėtų 
Kadangi merginos pardavė
jos nevisiškai gerai supratę 
jo žemaitišką tarmą, tai jis 
išsitraukė pištaletą, kad pa
greitintų dolerių perdavimą. 
Gavąs, paskubomis nubėgo 
į automobilį ir bandė toliau

keliauti. Bet kažkoks aky
lus pilietis, pastebėjus neį
prastą skubumą dėl visa ko 
užsirašė automobilio numerį 
ir pranešė policijai. Policija 
ėmė stebėti pravažiuojan
čius automobilius. Skamba 
neįtikimai. Patikėk, taip bu 
vo. Ir tą tarybinį, donutzų ir 
dolerių mėgėją užbarikada
vo taip, kad jam nebebuvo 
jokios progos pabėgti. O 
dabar laikykis už sofos kraš 
to, kad nei Skristum iš nuste
bimo. Kas manai buvo tas 
policininkas, kuris sulaikė. 
Ogi lietuvis. Ir ne lietuvis, 
bet lietuvaitė. Tikra polici
ninkė lietuvaitė. Matau, 
kad tau akys kaktoje išvirto.

- Florijonai, tu sakei lie
tuvaitė?

- Tikra teisybė. Nori, 
kad prisiekčiau? Taigi, ta 
lietuvaitė ėmė kamantinėti 
tą donutzų plėšiką. O šis 
atšovė:

- No speak english.
Po keliolikos klausinėji

mų lietuvaitė suprato že
maitišką akcentą.

- Tai tu lietuvis?
-Fui. Moteris. Nenoriu

su tavim kalbėti. Duokit 
man advokatą. Tas tarybi
nis mafiozas buvo gerai iš
studijavęs amerikietiškų 
gangsterių ėjimus prieš pra
dėdamas savo darbą Ameri
koje.

Mūsų lietuvaitė gerokai 
susinervino matydama prieš 
save lietuvį gangsterį. Ji li
tuanistinėje mokykloje to
kiam atvejui nebuvo paruoš 
ta. Bandė aiškinti, kad jis 
daro didelę gėdą visai lietu
vių visuomenei, bet atrodo, 
nepavyko.

Tarybinis lietuvis reika
lavo advokato, o su policija 
ir dar moterim nenorėjo nei 
kalbėti nei girdėti.

Neliko nieko kito daryti 
kaip nugabenti ten, kur pa
prastai tokie individai gabe
nami.

- Florijonai, ar nebūsi 
tik sukūrės visą tą istoriją?

- Matau, kad netiki, Bet 
žinok, kad gyvenimas suku
ria pačias fantastiškiausias 
istorijas. Šita, kad ir kaip 
neįtikima, bet tikra. Lietu
viškuose laikraščiuose apie 
tai nerasi. Jie rašo tik apie 
geruosius. Kurie laimi. O 
čia taip skandalingai praki
šo. Kokia gėda. Ir dar mo
ters pagautas!

Lietuvaitė kukli. Nesigi
ria savo žygdarbiu. Lietu
viškas mafiozas irgi nesi- 
skclbs esąs durnius, bandąs

Šv. Kalėdų ir N. Metų šventėms
atėjus sveikiname draugus ir pažjstamus, 
linkime tyro džiaugsmo ir geros sveikatos.

Danutė ir Vytautas
Ramoniai

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų

proga sveikiname mūsų vaikus, vaikaičius, 
draugus ir pažįstamus, linkėdami džiaugsmo 
ir Dievo palaimos.

Antanina ir Pranas Petraičiai
Florida

Sveikiname visus mūsų 
klijentus ir linkime geriausių 

ateinančių švenčių!
HOME LEDĖKAI. SAVINOS BANK

Visit Your New "HOME" at
798 E. 185 Street 
and Discover.,,

“Torvil”
NEW LOWE$T PRICES 

Į DOOR TO DOOR DELIVERY

NFAV!!! AIR C ARGO service (4 -5
► PARCELS PACKED BY CUSTOMER (New and Usėd Clothing) 

(min. 5kg/12Lbs„ no max. limit)

► STANDARD FOOD PARCELS
(regular delivery)

► ESPRESS FOOD PARCELS (14 days delivery)

► MONEY (hand to hand delivery - 4 weeks)

► MEDICAL INSURANCE FOR VISITORS (Gonada only)

► SALE OF RUSSIAN CARS Lonest prices - 3 months delivery 

(Wolga, Lodą, Samara - Sputntk, Moskvich, Tavria, Niva).

COMING SOON Ag. Farm Eąuipment for sale
(tractor, plough. seed sovving machine, etc.)

New dealers welcome

C.ANADA

"Complete Banking the 
Contpletely Personai Way"

529-3059

hOME
lėno* FD1C tnsured

didelę amerikonių dolerių 
naštą bent kiek palengvinti. 
Tik nerašyk Dirvoje. Sekan 
tis apiplėšimas jau bus su 
kulkosvaidžiu.

Prižadėjau Florijonui, 
kad tylėsiu, bet kaip gali iš
kęsti. Tokia istorija. Ir tik
rų tikriausia. Tiesa pasa

kius, koks ten prižadėjimas. 
Šiaip sau numykiau. Aha. 
Ir pagalvojau. Kodėl mes 
dypukai nesugalvojom ką 
nors apiplėšti. Juk tada 
Amerika daug turtingiau gy 
veno. O dabar recesija. 
Kiek ten iš donutz gali gauti 
pelno?

Marųuette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE
FUNERAL HOME

Head Office
63 Galaxy BLv<L, Unit #7, 
Rexdale, Ontario M9W 5f 
Tel: (416) 798-3320 
Fax:(416)798-3321
Branch
TORVIL PARCELS
404 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario M6R 2V 
Tel: (416) 534-3860 
Fax:(416)533-4910

LITHUANIA 
LATVIA 

I STOMA 
UKRAINE 

BYELORUSSIA 
MOLDAVIA 
ARMEMA 
GEORGIA 

ST.PErERSBURG 
MOSCOW

Head Office^
2136 West Chicago Avė.,
Chicaso, UI. 60622
Tel: (312) 278-5258
Fax:(312) 278-0875
Branch
R&R INTERPOSTMIR CO.

1055 Broadvvay, Buffalo,
N.Y.14212
Tel: (&16) 894-9880
Fax: (716) 894-9880
ACCEPT PARCELS BY UPS

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue

Cicero, niinois 60650
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Av.enue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS
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ŠV. KAZIMIERO
Lituanistinė mokyklos 
KALĖDŲ EGLUTĖ įvyks 
sekmadieni, gruodžio 15 
dieną, 12:00 vai. popiet, 
Dievo Motinos parapijos 
didžiojoje salėje. Visi ma
loniai kviečiami pasidžiaug
ti Kalėdine nuotaika ir pa
bendrauti su mokyklos jau
nimu. Po programos kvie
čiame visus pasilinksminti 
vaišėse parapijos svetainėje.

Tėvų Komitetas 
* * * 

HI TARPTAUTINĖ 
LIAUDIES MENO 

ŠVENTĖ
Šeštadienį gruodžio 14d. 

7:30 v.v. Palace teatre, Cle
velando Tautybių Tarnybos 
Centrui paremti, rengia 
Liaudies Meno Šventą. 
Šventės programoje pasiro
dys GRANDINĖLĖ

Clevelando Tautybių 
Tarnybos Centrui vadovau

Kviečiame lietuvius į

Naujų Metų Sutikimą 
Gruodžio 31 d.: LIETUVIU NAMUOSE 

ęjsra 6^^ i etsra i i
DIDŽIOJOJE SALĖJE FORMALUS BALIUS: 

PRADŽIA 6 V.V.

• SPECIALI VAKARIENĖ • PUSRYČIAI 2:00 v.r.«
• MENINĖ PROGRAMA: SOPRANAS VIRGINIJA

MULIOLIENĖ* ŠOKIAI • ORKESTRAS • 
LAIMĖJIMAI • BARAS •

VIENA KAINA UŽ VISKĄ: $50 asmeniui

ja ALGIS RUKŠĖNAS
Bilietus galima užsisaky

ti iš anksto: Tel: 241-6000 
Kaina:$12.00 asmeniui. 
Pensininkams ir vaikams: 
$10.00. Užsisakant iš anksto 
duodama $2.00 nuolaida.

* * *

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
KLEBONAS 

kun. J. Bacevičius dėkoja 
aukotojams ir talkininkams, 
kurie prieš Padėkos Dieną 
padėjo Šv. Jurgio parapijos 
Šalpos Centre išdalinti 240 
maisto krepšių, kurių užte
ko pamaitinti 967 asmenis 
vidutiniškai keturias dienas, 
įskaitant Padėkos Dieną.

Gcr.J.
* * ♦

KALĖDŲ GĖLĖS
Ateinantį savaitgalį an

troji rinkliava Šv. Jurgio 
bažnyčioje yra skiriama Ka
lėdų gėlėms. Anot klebono 
kun. J. Bacevičiaus, bažny-

Sveikinam Dirvos redaktorių 
Balį Gaidžiūną ir visus bendradarbius 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. 

Linkim visiems sveikatos ir ištvermės.

Sv. Kazimiero Lituanistinės Mokykla 
ir Tėvų komitetas

čia tapo dvasiniu įkvėpimu 
visiems, kurie aplanko mus 
švenčių metu. Norėtume, 
kad mūsų bažnyčia ir koply 
čia per šias šventes vėl būtu 
gražiai išpuoštos. Ger.J.

* * *

KALĖDŲ PLOTKELĖS
Tradicines Kalėdų plot- 

keles galite gauti Šv. Jurgio 
klebonijoje arba po savait
galio Mišių parapijos salėje. 
Plotkclės yra lietuviškų Kū
čių tradicija, tačiau šiemet ir 
nekalbantiems lietuviškai 
yra atspausdinta šeimos Kū
čių malda, kurią galima gau 
ti įsigyjant plotkeles. Ger.J

* * *

PLĖS CUYAHOGOS 
PARKĄ

JAV Vidaus Reikalų 
Dept. 1992 m. paskyrė $12 
milijonų 32,500 akrų dy
džio Cuyahogos slėnio tau
tinio parko (Cuyahoga Nat'l 
Recreation Arca) pagerini
mo projektams. Jų tarpe 
bus - žemės pirkimas, isto
rinių pastatų atnaujinimas, 
pailginimas kanalo tako 
(Tovvpath Trail) 10 mylių ir 
išvalymas pavojingų taršos 
likučių, paliktų to slėnio 
šiukšlyne. Ger.J.

* * *

FORDO BĖDOS
Ford Motor Co. atšaukia

1985 ir 1986 metu Bronco, 
Econoline ir F-Serijos leng
vus sunkvežimius, kurie bu
vo pagaminti aukštumose 
važinėti. Tų 21,000 sunk 
vežimių oro tarša esanti per 
didelė.

Eismo saugumo adminis 
tracija (The Nat'l Highvvay 
Traffic Safety Administra- 
tion) šiuo metu egzaminuo
ja Fordo ir Mercury "station 
wagon" užpakalinių durų už 
raktus.

KARIUOMENĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMUI 

PRAĖJUS 
Lapkričio 23 d., 7:30 

vai. vakaro Lietuvių namų 
salėje, ramovėnų skyriaus 
pirmininkas Vytautas Januš 
kis trumpu žodžiu pradėjo 
minėjimą ir paprašė minutės 
atsistojimu pagerbti miru
sius - žuvusius karius, sau
sio 13-tos parlamento gynė
jus, Medininkų muitinės tar 
nautojus ir visus kitus žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. 
Po to, pakvietė Dirvos rc- 
dakorių Balį Gaidžiūną tarti 
žodį. Publika su malonumu 
išklausė prelegento 15-20 
min. trukusią kalbą ir gau
siais plojimais padėkojo. 
Clevelando vyrų dainos vie
netas vadovaujant Raimon
dui Kavaliauskui atliko me

ninę dalį.
Meninei daliai pasibai

gus, Vytautas Januškis pra
nešė kad Balys Gaidžiūnas 
už dviejų dienų švęs 80m. 
sukaktį, visi dalyviai sugie
dojo ilgiausių metų. "Ginta 
ro" valgyklos šeimininkės 
buvo paruošusios vakarienę. 
Vakarienės metu birutietės 
Nora Gečienė ir Aleksandra 
Kazėnienė platino loterijos 
laimėjimų bilietėlius. Po va 
karienės, Petruno beno mu
zikai grojant prasidėjo links 
moji vakaro programos da
lis - šokiai ir tesėsi iki vėly
vos nakties.

Ramovėnų skyriaus val
dyba širdingai dėkoja vi
siems talkininkams, kad ka
riuomenės šventės minėji
mas gerai pavyko.

Ed. Pranokus

55 SVARŲ MAISTO 

siuntinys KALĖDOMS 
yra pats mėgiamiausias 

Lietuvoje: dešros, sūris, 

aliejus, mėsa, ryžiai, kava, 

cukrus, riešutai ir kiti 

produktai, dabar su

ŠVENTINE NUOLAIDA tik 
$85.- Turim ir kitokių 
siuntinių

TRANSPAK, 
2638 W. 69TH ST., 

CHICAGO, IL. 60629. 
Tel. 312-436-7772

APT. FOR RENT
E. 71 near St Clair large 3 
bedroom up. In two family 
house, carpeted -remodeled 
$350 a month Call 1-286-9394

(46-47)

APARTMENT FOR RENT 
LAKE SHORE -185 St. Area 
Large, modern, 1 bedroom 
apt. Appliances, air cond.

Garage. Ouiet bldg.
No children. No pets. 

Lease. $325 Per Month.
Telf. 338-3205

GINTARE: BUFETAS 8:30 v.v.
• MUZIKA • LAIMĖJIMAI • TAURĖ ŠAMPANO • 

(BARAS ATSKIRAI): $25 asmeniui 
s’jsjjieiK’a

ŽEMUTINĖJE SALĖJE - JAUNIMUI
• UŽKANDŽIAI • MUZIKA • SODE • 

(BUDĖS VYRESNIEJI) $7.50 asmeniui 
| 6-S49 1gįera I

VIETOS RIBOTOS: BILIETAI TEL: 531-8318

RITAU PA
■IU Lithuanian Credit Union

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Delio E.r William J. Sr., 

William J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai

936 East 185th Street. develand. Oho 44119 
Tel. (216) 5311110

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

liams pastatyti.

43-

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
767 East 185th Street 

Cleveiand, Ohio 44119 

481-6677

►VZZ/ZZZZZZZZZ, • V ZZZ. r »

RITA MATAS - Broker - G.R.I. - C.R.A.

Matas realtors
2412 CEDARWOOD ROAD 18021 MARCELLA ROAD
PEPPER PIKE, OH 44124 CLEVELAND, OH 44119

(216) 473-2530 (216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas
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PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos 

Kriaučeliūnų šeima, savo 
mirusiam sūnui ir broliui 
prisiminti, skiria kasmetinę 

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO

PREMUĄ
Premijai skirti sąlygos 

yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1,000 dolerių premija ski
riama lietuviui jaunuoliui, 
geriausiai pasireiškusiam 
raštais (lietuvių, anglų ar 
kita kalba) veikla, organi
zaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui, tau 
tinių šokių grupei, jaunimo 
chorui, sporto būreliui), ge
riausiai reprezentavusiam 
lietuvius ir Lietuvą vieneriu 
metų bėgyje;
2. 1991 metų premijai gauti 
asmenis ar vienetus raštu 
pasiūlo jaunimo organizaci
jų vadovybės, jaunimo gru
pės, vyresniųjų organizaci
jos ar paskiri asmenys iki 
1992 m. sausio 31 d. (pašto 
antspaudas);
3. Prcmijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamu
mui įvertinti sudaroma Jury 
komisija, kurion po vieną 
atstovą skiria Pasaulio Lie

JAV LB Krašto valdybos Švietimo taryba išeivijos 
lietuviškam jaunimui skelbia

PIEŠINIU KONKURSĄ
1. Amžius: 1 grupė - vaikų darželis ir pirmas skyrius;

2 grupė - antras, trečias ir ketvirtas skyrius;
3 grupė - penktas ir šeštas skyrius;
4 grupė - septintas ir aštuntas skyrius (konkurse 

gali dalyvauti pavieni mokiniai arba visa klasė).

2. Temos: 1 grupė - daina "Tas mažasis traukinukas";
2 grupė - "Meškiukas Rudnosiukas";
3 grupė - "Skraidantis paršiukas";
4 grupė - parašo knygą - sukuria savo pasaką ir 

išpaišo.
3. Dydis: 1-3 grupėms - kiekvienas piešinys piešiamas ant

81/2 X 11 colių dydžio balto popieriaus arba kar
toninio popieriaus (posterboard);

4 grupei - knygelės kietais viršeliais gaunamos 
švietimo taryboje (8626 South Mozart, 
Chicago, IL 60652).

4. Skaičius: 1 grupei - 1 piešinys (gali būti ir 2);
2 grupei - 2 piešiniai (gali būti ir 3);
3 grupei - 4 piešiniai;
4 grupei - turi būti bent 4 iliustracijos.

5. Piešimo technika: paprastu pieštuku, spalvotais pieštu
kais, kreida, pastelėmis (crayons), fla- 
masteriais (markers) ir akvarelėmis.

6. Premijos (1,2 ir 3 vietos): 1 grupei-$15, $10, $5;
2 grupei-$20, $15, $10;
3 grupei-$25, $20, $15;
4 grupei-$30, $25, $20.

Piešiniai bus premijuojami pagal išreikštą pasakų grožį ir 
estetiką. Piešiniai turi būti užbaigti ir prisiųsti komisijai ne 
vėliau 1992 metų vasario 29 dienos. Piešinius siųsti: 
Vidai Brazaitytei, 9201 South Moody, Oak Lawn, IL 60453 / 
(708) 598-8331.

Prie piešinių pridėti vardą, pavardę, adresą, telefoną, 
skyrių, mokyklos pavadinimą.

tuvių Bendruomenės jauni
mo reikalams vadovas, Pa
saulio Lietuvių jaunimo są
jungos valdyba ir JAV Lie
tuvių Jaunimo sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriauče
liūnų šeima.
4. Jury komisija aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų dau 
guma iki 1992 m. kovo 1 d. 
ir susitaria su Kriaučeliūnų 
šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio;
5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nuro
dant tiksliai premijai tinka
mumo motyvus, ir siunčia
ma:

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO 

PREMIJOS KOMISUAI 
13400 PARKER ROAD 
LEMONT, IL. 60439

NAUJOJI ŠALFASS-GOS
CENTRO VALDYBA 

PRISISTATO
Visuotiniame ŠALFASS 

-gos suvažiavime, įvykusia
me 1991 m. lapkričio 16 d., 
Clevelande, patvirtinta nau
joji ŠALFASS-gos Centro 
Valdyba, susidedanti išimti
nai iš Toronto sporto dar
buotojų. Savo pirmajame po 

sėdyje lapkričio 27 d., parei 
gomis pasiskirstė sekančiai: 
Audrius Šileika - pirminin
kas, Mindaugas Leknickas
- I-sis vicepirminionkas / 
pirmininko pavaduotojas, 
Rimas Miečius - II-sis vice
pirmininkas varžybiniams 
reikalams, Sigitas Krašaus- 
kas - sekretorius, Algirdas 
Bielskus - generalinis se
kretorius (gyvena Clevelan
de, Ohio), Rimas Kuliavas
- narys.

Taipogi centro valdybon 
yra kooptuotas Jonas Gus
tainis kaip iždininkas ir Au
dra Danaitytė - narė.

Oficialus ŠALFASS-gos 
Centro valdybos adresas 
yra: ŠALFASS Centro Val
dyba, arba Lithuanian Ath- 
letic Union of N. America 
c/o Audrius Šileika, 150 
Colbeck St., Toronto, Ont. 
M6S 1V7, Canada

Tel. (416)-767-6520.
FAX# (416)-481-6407.
Informacinių aplinkraš

čių, įvairių nuostatų ir narių 
registracijos reikalais prašo
me kreiptis į generalinį sek
retorių Algirdą Bielskų, 
3000 Hadden Rd., Euclid, 
Oh 44117, USA.

Tel. (216)-486-0889.
Sporto apygardų ir paski 

rų sporto šakų komitetai bei 
kiti pagelbiniai ŠALFASS- 
gos organai yra persiorgani
zavimo stadijoje ir bus pa
skelbti vėliau. Iki tai bus 
padaryta, visi ligšioliniai pa 
reigūnai prašomi tęsti savo 
pareigas.
ŠALFASS-gos REVIZIJOS 

KOMISIJA ir GARBĖS 
TEISMAS

ŠALFASS-gos Revizijos 
Komisija buvo perrinkta ta
me pačiame suvažiavime. 
Ją sudaro šie clevelandie- 
čiai: Vytautas Jokūbaitis - 
pirmininkas. Romanas 
Vodopalas ir Vladas Čyvas
- nariai.

ŠALFASS-gos Garbės 
Teismas buvo irgi perrink
tas tame pačiame suvažiavi
me. Jį sudaro šie sporto 
darbuotojai: Pranas Bemec- 
kas (Torontas) - pirminin
kas, Jonas Ncšukaitis (To
rontas), Algis Rugienius, 
Ipolitas Janušis ir Nariman
tas Udrys (visi 3 detroitiš- 
kiai) -nariai.

42-sios ŠALFASS-gos 
Žaidynės Toronte 

42-sios Š. Amerikos Lie
tuvių Sporto Žaidynės įvyks 
1992 m. gegužės 8-9-10 d. 
d., Toronte, Ont.

Žaidynių programoje - 
1992 m. ŠALFASS-gos 
krepšinio, tinklinio, ledo ri
tulio, šachmatų, kėgliavimo, 
raketbolo, skvašo ir stalo te
niso pirmenybės. Jei bus 
palankios sąlygos, gal būt 
bus vykdoma ir lauko teniso 
bei plaukimo pirmenybės.

Išsamesnės informacijos 
bus skelbiamos artimoje 
ateityje.

ŠALFASS-gos CENTRO 
VALDYBA

TĖVYNĖS GARSŲ RADIJAS
nuoširdžiai sveikina Dirvos redaktorių, 

skaitytojus ir visų lietuviškų radijo 
programų vedėjus, 

linkėdamas džiaugsmingų Kalėdų 
ir gražių bei sveikų 1992 Metų.

Juozas Stempužis
Tėvynės Garsų radijo vedėjas

VALENTINO RAMONIO KNYGA
"BALTIC STATĖS VS. 
THE RUSSIAN EMPIRE: 
1000 Years of Struggle for 
Frcedom" turi gerą pasise
kimą ir jau planuojama jos 
antra laida. Tai lengvai 
skaitoma knyga anglų kalba 
apie Pabaltijo kraštų ryšius 
bei kovas su rusų imperija 
paskutiniųjų 1000 metų lai
kotarpyje. Knyga gausiai 
iliustruota žemėlapiais, pie
šiniais, graviūrom ir nuo
traukom kai kurios iš jų ga
na retos ir niekur anksčiau 
nepublikuotos. Tai tikriau
siai bus pirma knyga, kurio
je aprašomas Kremliaus 
"pučas" ir Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybės pripaži
nimas.

Ši knyga tinka dovanoti 
lietuviškai nekalbančiai vi
suomenei kuri nedaug žino 
apie Lietuvos, Latvijos ir 

Staiga, gilūs atodūsiai nutilo 
Širdis užgęso, pavargus nuo kančių. 
O Dangaus Pašvaistė, sužybėjus kilo 
Ir švietė kelią, nemirštančių vilčių.

PADĖKA
A.fA.

TELESFORUI DULEBAI MIRUS
Š.m. rugpjūčio 9 d. mūsų mylimas 

Telesforas Duleba užbaigė šią, sunkią, žemiš
ką kelionę.

Gilią padėką reiškiame klebonui G. Kijaus- 
kui už atnašautas Šv. Mišias Dievo Motinos 
Šventovėje, tartą jautrų žodį, maldas ir palydė
jimą į Visų Sielų kapines. Pensininkų pirminin
kui J. Malskiui už pasakytą, gražią atsisveiki
nimo kalbą.

Radio vedėjui J. Stempužiui už pranešimą 
per radio, N. Kersnauskaitei už prasmingus, 
dvasiniai stiprinančius, užuojautos žodžius ir 
malonų patarnavimą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui W. Jakubs, 
asistentui K. Schmidt už rūpestingumą laidotu
vių apeigose ir karsto nešėjams.

Dėkojame visiems, atsiuntusiems gėles, 
aukojusiems šv. Mišioms, šeimai, Religinei 
Šalpai ir Tautos Fondui, visiems pareišku- 
siems užuojautas žodžiu, raštu ir per spaudą.

Padėka pagelbėjusiems vienokiu ar kitokiu 
būdu šeimai, aplankusiems namuose, ligoninė
je ir prieglaudoje.

Dėkojame visiems, palengvinusiems 
mums šiose sunkiose skausmo valandose ir 
palydėjusiems a.a. Telesforą į Amžiną Poilsio 
vietą.

Liekame dėkingi
Žmona Milda, duktė Rūta ir sūnus Jonas

Seserys.Ona Maželienė,
Stasė Stankevičienė, Jadzė Stanaitienė

ir brolis Juozas

Estijos praeitį Ji labai rei
kalinga ypač šiuo metu, ka
da svarbu spausti JAV ir 
Europos kraštų vyriausybes 
kad padėtu Pabaltijai išspręs 
ti dar daug neišspręstų rei
kalų, kaip pavyzdžiui So
vietų kariuomenės išvedi
mą, ekonominę paramą ir 
t.t. Ji tinkama dovanoti se
natoriams, kongresmenams, 
valdžios įstaigom, spaudos 
žmonėms, universitetams, 
bibliotekoms ir visiems ku
rie vienu ar kitu būdu galėtu 
Lietuvai padėti.

Knyga išleido Baltech 
Pulishing Lemonte. Ją ga
lima gauti pas knygų platin
tojus arba rašant
Hcrilage Guild, P.O. Box 225, 
Lemont, lllinois 60439. 
Kaina $5.00. Užsakant paš
tu dar reikia pridėti $2.00 
už pašto išlaidas.
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