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JAV žvalgybos agentūrų 
(ČIA ir DIA — Defence In- 
telligence Agency) prane
šimu, Kongreso jungtinei 
ekonomikos komisijai, So
vietijos ūkinė pažanga bu
vo tokia menka, kad Gorba
čiovas buvo priverstas su
lėtinti savo perestroikos 
tempą, žemės ūkio produk
cija kritusi dviem nuošim
čiais. Tiesa, pramonės pro
dukcija maždaug tiek pat 
padidėjo, bet bendras GNP 
(gross national product) 
padidėjo tik 1,5%. Kaip ir 
1987 m. Kapitalistiniuose 
kraštuose GNP prieauglis 
normaliai yra dvigubai di
desnis. Toks, kaip sovietų, 
būtų laikomas depresijos 
ženklu.

"Didėjantis įsitikinimas, 
kad Gorbačiovo planai ne
pagyvino ūkinio gyvenimo 
— sakoma tame raporte — 
privertė Gorbačiovą pakeis
ti savo receptus ūkinėm 
problemom spręsti". Speci
finiai jis atsisakė nuo pa-? 

Radijo premija paskirta 
Juozui Stempuziui

LB Kultūros tarybos sudaryta radijo premijai skirti 
komisija (Petras Petrutis, Balys Račkauskas ir Leonas 
Narbutis) šių metų radijo premiją nutarė paskirti Juo
zui Stempuziui, Clevelande veikiančios "Tėvynės Garsų” 
radijo programos vedėjui — redaktoriui.

Premija bus įteikta gegužės 20 d. Chicagoje LB ruo
šiamoje kultūros šventėje.

Radijo premijos laureatas Juozas Stempužis.

naikinimo primok ėjimų 
maisto produktams ir no
rėtų pirmiausia sumažinti 
smarkiai didėjantį valsty
bės deficitą. Tai reiškia, 
kad kainų kontrolė ir toliau 
palieka, o su ja negali būti 
laisvos rinkos. Norint pa
tenkinti vartotojų augantį 
n e p asitenkinimą, griebia
masi, kaip skelbia paskuti
nės žinios, net tokių dras
tiškų priemonių, kaip ir 
daržovių gabenimo ... kari
nio transporto lėktuvais.

Lietuvos Mokslų Akade
mijos Ekonomijos Instituto 
vadovas Eduardas Vilkas 
jau šių metų kovo 23 d. 
KOMJAUNIMO TIESOJE 
aiškino:

.. nebus jokios ekono
minės reformos, kol nebus 
rinkos, šaliai prireikė trejų 
persitvarkymo metų, kad 
būtų suprastas rinkos vaid
muo ekonomikoje. Deja, jis 
vis dar ne iki galo supras-

(Nukelta į 3 psl.)
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Jūratė Statkutė de Rosales, kaip Venezuelos spaudos atstovė, nuvykusi į Vilnių kalbasi 
su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pirmininku Vytautu Landsbergiu (kairėje).

'Glasnost' išbandymas (1) Jūratė Statkutė tfe Rosales

Iš Venezuelos į Lietuvą
Ši straipsnių serija su Jūratės Statkutės de Rosales 

įspūdžiais apie kelionę į Lietuvą, atspausdinta ispanų 
kalba Venezuelos žurnale "Zeta” ir lygiai toks pat straips
nio vertimas kaip tas, kurį spausdina Dirva, buvo pasiųs
tas į Lietuvą, su tikslu pamatyti ar pasirodys Sąjūdžio 
laikraštyje Atgimimas. Norėta išbandyti, ar straipsnis 
bus cenzūruojamas.

žurnalas Zeta Venezueloje yra įtakingas, aukščiau
sio krašte tiražo politinis ir ekonominis savaitinis leidi
nys, daugelio vadinamas "Venezuelos Time”, ir jo skai
tytojams pranešta, kad toks glasnost bandymas daromas, 
ir vėliau bus pranešti jo rezultatai. Turbūt pirmą kartą iš 
viso toks dvigubas spausdinimas rytuose ir vakaruose 
yra vykdomas. Dabar reiks laukti to bandymo rezultatų.

Valdininkė, dirbanti so
vietų konsulate Karakaso 
mieste, Venezueloje, buvo 
labai mandagi iki paskaitė 
blanką, kurį man buvo da
vusi užpildyti. Pamačiusi, 
kad mano gimimo vieta yra 
Lietuva (kraštas kurį oku
pavo Sovietų Sąjunga, po 
to kai Hitleris ir Stalinas 
sudarė 1939 metais sutartį, 
kurioje buvo nutarta užim
ti tuomet nepriklausomas 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos valstybes), valdininkė 
iškart pažiūrėjo į mane lyg 
būčiau jos pavaldinė. Pasa
kė "Ah, litovka", ir pradėjo 
kalbėti rusiškai. Kadangi 
rusų kalbos nemoku, paaiš
kinau jai, kad nesuprantu. 
Tas jos nė kiek nesujaudi
no ir ji toliau man kalbėjo 
rusiškai. Pagaliau, matyda
ma mano nustebusį žvilgs
nį, pridėjo ispaniškai: pali
kite blanką ir grįžkite po 
dviejų mėnesių.

Prireikėjo skubios Amba

sados pirmojo sekretoriaus 
intervencijos, kad patvir
tinti, jog esu gavusi oficia
lų kvietimą kaipo Pietų 
Amerikos spaudos narė ir 
Venezuelos savaitraščio Ze
ta direktorė, sekančią savai
tę dalyvauti Lietuvoje bū
siančiose iškilmėse, kurios 
man parodysiančios kaip 
veikia perestroika. Pirmojo 
Sekretoriaus paslaugumas 
ir tuojau gauta viza davė 
man pirmą vaizdą to, kas 
vėliau kelionės bėgyje kas
kart labiau išryškėjo: kon
trastas tarp pareigūno, ku
riam pavesta įgyvendinti 
demokratinį atvirumą, ir 
nuolat kliudančios veiklos 
tų tarnautojų (ir kai kurių 
viršininkų), kurie priešina
si pasikeitimams.

Perestroikos linksmybės 
ir vargai

Į Paryžių atvykau iš Ve
nezuelos lėktuvu. Toliau ke

lionę tęsiau Paryžius — 
Maskva traukiniu. Ten, pir
moji klasė buvo pilna afri
kiečių studentų važiuojan
čių į įvairius Sąjungos 
miestus. Jie kalbėjo pran
cūziškai ir sudarė linksmą, 
gyvą, inteligentišką bei įdo
mią jaunimo grupę. Į ma
no klausimus atsakinėjo 
greitai ir laisvai. Dauguma 
jų sakėsi einą su stipendi
jomis trečius ar ketvirtuo
sius metus įvairiose Mask
vos ar Leningrado mokslo 
įstaigose, o dabar jie grįžta 
po žiemos atostogų, apsikro
vę Paryžiuje pirktomis pre
kėmis : rūbais, skalbimo 
milteliais, kava ir t.t. Klau
sė manęs ar vežuos sumuš
tinių, nes juk kelionė truk
sianti kelias dienas, o trau
kinyje maisto negaunama. 
Paskui manęs paklausė, ko 
aš važiuoju.

— Esu pakviesta pasi
žiūrėti ir aprašyti kaip vei
kia perestroika, — atsa
kiau.

Mano sakinys sukėlė ne
sulaikomą juoką. Juokėsi 
jie visi viens per kitą, ne
galėdami žodžio ištarti. Pa
galiau vienas jaunuolis, kil
mės iš Kongo, kiek susival
dė ir paiškino:

— Tas dar užtruks pus
antro ar dvejus metus.

Prasidėjo kalba apie pe- 
restroiką, prekių trūkumą, 
infliacijos ir bedarbės atsi
radimą, rusų tautos nesusi-

(Nukelta į 6 psl.)
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SfiVPITinĖ POLITI^^

’Gorbio karštligė’ Vokietijoje gresia pralaimėjimu krikdemams. 
- Žaibo vizitas Wa$hingtone. - Ar jis žada atnešti tos ligos 

mikrobus į šį kraštą? - Sovietijoje jieškomos ribos sąjūdžiams.
Nors paskutinės žinios iš 

Maskvos kalba apie naujus 
Gorbačiovo sunkumus, su 
jo vardu susijusi ’taikos 
karštligė’ neapleidžia Vaka
rų Vokietijos. Pirmadienį, 
balandžio 24 d. į Washing- 
toną staiga atvyko V. Vo
kietijos užs. reik, ministras 
Genscher ir Gynybos mi
nistras Stoltenberg. Per ke
turias valandas užtrukusį 
pasikalbėjimą Valstybės de
partamente, jie reikalavo 
pradėti tuojau derybas su 
sovietais dėl trumpos dis
tancijos atominių raketų ir 
atominės artilerijos panai
kinimo arma sumažinimo, 
kinimo arba sumažinimo, 
nes čia vyrauja pažiūra, 
kad su derybom nėra ko 
skubėti. Tuo tarpu Vokieti
joje atrodo, kad negalima 
praleisti progos susitarti 
dėl atominių ginklų. Vokie
tijos krikščionių demokra
tų partija, patyrusi pralai
mėjimus lokaliniuose rinki
muose būkštauja, kad gali 
pralaimėti ir rinkimus į fe- 
deralinį seimą.

Reikia atsiminti, kad ap
sišaudymas atominiais už
taisais, jei prie to būtų pri
eita, įvyktų Vokietijų teri
torijoje. Antra vertus ato
miniai ginklai yra tie, ku
rie išlaikė taiką Europoje 
daugiau kaip 40 metų! Už 
tat Busho administracija 
norėtų pakeisti likusias Vo
kietijos teritorijose trum
pos distancijos raketas 
’Lance’ naujesniom, tobu
lesnėm. Ji nori jau dabar 
tokio sutarimo, kad galėtų 
gauti tam lėšų iš Kongre
so.

Lėšų paskyrimas pri
verstų paskubėti sovietus, 
jei jie rimtai nori nusigink
lavimo, susitarti dėl kon- 
vencionalinių jėgų sumaži
nimo iki tokio laipsnio, kad 
būtų išskirta staigaus už

PRIPAŽĮSTAMI 1939 METŲ DOKUMENTAI

Be žodžių... Ši Mečislovo Ščepavičiaus karikatūra buvo 
atspausdinta savaitraštyje Literatūra ir menas, 1989 m. balan
džio 22 d. numeryje.

puolimo galimybė, žinia, 
tokiu atveju vokiečiai tu
rėtų padidinti savo konven- 
cionalinį, be atominių gink
lų, apginklavimą, bet jau 
dabar V. Vokietijoj pritrū
ko jaunų vyrų savo kariuo
menės etatams užpildyti. 
Vyriausybė galvojo apie 
privalomos tarnybos kariuo
menėje prailginimą nuo 15 
iki 18 mėnesių, bet tai taip 
nepopuliaru, kad nuo suma
nymo teko atsisakyti. Rei
kia taip pat atsiminti, kad 
atominių ginklų turi dar ir 
D. Britanija su Prancūzija. 
Ir jos turėtų juos sumažin
ti, jei ne visai nusiginkluo
ti, amerikiečiams susitarus 
su sovietais dėl savo tokių 
ginklų visiško panaikinimo 
Europoje. Tada tačiau, jos 
netektų savo dabar turimo 
statuso prieš Vak. Vokieti
ją. Be atominių ginklų jos 
bus silpnesnės už ... Vokie
tiją.

Tuo tarpu ir Amerikoje 
girdisi priekaištų adminis
tracijai, kad ji neišnaudo- 
janti Gorbačiovo situacijos 
nusiginklavimui. Tiesa, pre
zidentas Bushas sutiko su
mažinti krašto apsaugos 
biudžetą ir net atšaukė iš 
V. Vokietijos dalinius, ku
rie aptarnavo pagal susita
rimą su sovietais iš apgink
lavimo atitrauktas vidut. 
distancijos raketas, bet to
kių tėra keletą tūkstančių. 
Vokietijoje vis dar liks 205 
tūkstančiai Amerikos ka
rių. Kongrese ryškėja no
ras dalį jų atitraukti. Su
mažėjus pavojui iš sovietų 
pusės, sunku pateisinti da
bar turimų pajėgų išlaiky
mą. Sulėtinimas naujų 
ginklų sistemų įvedimo il
gainiui jis tik pabrangins. 
Už tat reikalaujama nau
jos gynimosi koncepcijos, 
apie kurią daug kalba, bet 
nieko nedaroma.

■ Iš kitos pusės
Besklaidant balandžio 2-ros savaitės Lietuvos spau

dą į akis krito du vieno ir to paties autoriaus — Vytauto? 
žemaičio straipsniai. Vienas ŠVYTURYJE, kurio vyr, 
redak. pavaduotoju yra jis, kitas — GIMTAJAME KRAŠ* 
TE, kaip svečio kolumnisto. Pirmajame str. jis kelia klau
simą, kas vertė kandidatuoti rinkimuose į Sovietijos Kon
gresą kovo 26 d. ir taip atsako:

.. .”kėdė Kremliuje, papildomi keli šimtai rublių, 
lengvatos, garbė ar Lietuvos likimas! Pasakysiu 
tiesiai: ilgą laiką buvau linkęs atiduoti pirmenybę 
praktiškiems motyvams, neišskirdamas nė kai ku
rių Sąjūdžio remiamų kandidatų.”

”Tarsi Perkūnas iš giedro dangaus” jį nustebino Są
jūdžio nario Arvydo Juozaičio atsiėmimas savo kandida
tūros, kad nepakenkus pirmajam Sekretoriui Brazauskui, 
lygiai kaip ir kito Sąjūdžio kandidato atsisakymas antro 
sekretoriaus Beriozovo naudai.

Jų motyvas buvęs:
”... — tautos krauju ir džiaugsmo ašaromis išpuo
selėta išmintis, atsakomybės pajautimas, praktiš
kas visos Lietuvos žmonių konsolidavimas, jeigu 
norite, net didžiavyriškumas.

Dabar visi ir partijos ir sąjūdžio žmonės visų 
pirma esą Lietuvos žmonės, jos parlamentarai.

1/ antram žemaičio str. gali išgirsti tą pačią melio- 
diją. Algirdas Brazauskas giriamas beveik kaip Stalinas. 
Jis lyginamas su uola ir klausiama:

”... Ar pagalvojome, ar bent širdies krašte
lyje užjautėme žmogų, nuo to atmintino praėjusio 
metų spalio 22-osios vakaro iki šiol be paliovos su 
degančia žvake einanti į Gedimino aikštę į Lietu
vą?”

Sunku, žinoma, įsivaizduoti uolą einančią su žvake į 
aikštę, bet galima pasvarstyti Brazausko motyvus lygiai 
taip pat, kaip žemaitis svarstė kitų kandidatų į Kon
gresą. Atrodo, kad ir jis galėjo turėti žemiškų motyvų. 
Jis juk turėjo įrodyti, kad turi, jei ne savo tautos pasi
tikėjimą, tai bent sąlyginį pritarimą.

Pats žemaitis sakosi tik dabar įstojęs į partiją. Pa
klaustas, kodėl taip vėlai, jis atšovė:

”Ne dabar laikas dėti bilietus, dabar metas 
juos imti — idant partijoje būtų daugiau žmonių, 
kurie galėtų pasakyti griežtą ”ne” tiems, kas rei
kalauja Lietuvai ypatingos padėties.”

Kas toji ypatinga padėtis? Išeitų, kad galimai dides
nė nepriklausomybė. Ačiū už atvirumą. (vm).

★
Tuo tarpu iš Sovietijos 

pranešama, kad vyriausybė 
patvirtino gandus, jog prieš 
d e m o nstrantus Gruzijoje 
buvo pavartotos ir dujos, 
tačiau neskelbia kokios, o 
tai būtinai reikia žinoti, 
kad galima būtų pavartoti 
tinkamus ”priešnuodžius” 
dujų sužalotiems gydyti.

Į Gruziją pasiųstas užs. 
reik. min. Ševardnadzė ten 
taip kalbėjo partiečiams:

”Kiekviena upė, kokia ji 
būtų plati, turi savo kran
tus. Kiekvienas žmonių są
jūdis . koks jis būtų platus, 
turi ar turi turėti išlauki
nius faktorius, kurie nelei

džia jam be jokių ribų plės
tis. Jei tos ribos yra per
žengtos, gali būti PANAU
DOTI VISKĄ NAIKINAN
TIEJI ELEMENTAI”.

WANTED AT ONCE 1ST 
CLASS SKILLED

C.N.C. OPERATORS
Fully qualified persona needed 
to setup/ opera te C. N. C. lathe. 
Full benefit package, excellent 
pay. Call or write:

PERSONNEL DEPARTMENT

OLSON MFG. CO
Holden Industrial Park

Holden, MA 01520
508-829-6361

Vakar mūsų laikraštyje mi
ntimis pasidalijo Partijos is
torijos instituto prie Lietuvos 
KiP CK direktorė Vanda Ka- 
šauskienė. Ji drauge su gru
pe kitų Lietuvos istorikų lan
kėsi TSKP Centro Komitete, 
kur buvo aptartas oficialus 
požiūris j 1939—1940 metų 
jvylkius Pabaltijyje.' Vakaryk
ščiame jos pasisakyme buvo

teigiama, kad Maskvoje pa
galiau jau pripažįstama eg
zistavus papildomus slaptus 
protokolus prie 1939 metų 
rugpjūčio 23 dienos bei rug
sėjo 28 dienos TSRS ir Vo
kietijos sutarčių.

Išspausdinus šj interviu, 
redakcijai skambino ne vie
nas skaitytojas, pageidaujan
tis susipažinti su šių slaptų

jų protokolų tekstais. „Tiesa" 
plačiau jau rašė apitr šių do
kumentų likimą praėjusių me
tų gruodžio 20 dienos nu
meryje. Šiandien spausdiname 
1939 metų rugpjūčio 23 die
nos slaptojo protokolo tek
sto vertimą iš dokumento 
fotokopijos, kurią „Tiesos" 
redakcijai atsiuntė VFR užsie

Slaptas papildomas protokolas
Pasirašant Vokietijos ir Tarybų Socialistinių Respubli

kų Sąjungos nepuolimo ^sutartį, žemiau pasirašiusieji 
abiejų pusių įgaliotiniai griežtai konfidencialiai aps
varstė klausimą dėl abipusių interesų sferų pasidalijimo 
Rytų Europoje. Šiuo aptarimu buvo nutarta:

1. Sričių, {einančių į Pabaltijo valstybių sudėtį (Suomi
ja, Estija, Latvija, Lietuva), teritorinio politinio pertvar
kymo atveju Lietuvos šiaurinė siena bus kartu ir siena 
tarp Vokietijos ir TSRS interesų sferų. Tuo pat metu 
Lietuvos interesai Vilniaus srities atžvilgiu pripažįstami 
abiejų pusių.

2. Sričių, {einančių į Lenkijos valstybės sudėtį, teri
torinio politinio pertvarkymo atveju Vokietijos ir TSRS 

nio reikalų ministerija. Pas
tarasis dokumentas bene dau
giausia diskutuojamas visuo
menėje. Norime taip pat pri
minti, kad Lietuvą betarpiš- 

_kai lietė ir 1939 metų rugsė
jo 28 dienos bei 1941 metų 
sausio 10 dienos TSRS ir Vo
kietijos atstovų pasirašyti 
slapti dokumentai.

Interesų sferų siena eis maždaug Narevo, Vyslos ir 
Sanos upių linija.

Klausimas, ar abipusiai interesai laiko pageidautinu 
nepriklausomos Lenkijos valstybės išlaikymą ir kokios 
bus šios valstybės sienos, gali 'būti galutinai išaiškintas 
tik toliau vystantis politiniams įvykiams.

Bet kokiu atveju abi Vyriausybės spręs šį klausimą 
abipusės draugiškos santarvės tvarka.

3. Kalbant apie Pietryčių Europą iš tarybinės pusės 
pabrėžiami TSRS Interesai Besarabijai. Iš Vokietijos pu
sės pareiškiama apie jos visišką politinį nesuinteresuo
tumą, šiomis sritimis.

4. Abi pusės saugos šį protokolą griežtoje paslaptyje.

TSRS vyriausybės įgaliotas Už Vokietijos vyriausybę 
V. MOLOTOVAS J. fon RIBENTROPAS

Maskva, 1939 metų rugpjūčio 23 diena

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

■ Pagaliau Tiesoje balandžio 22 d. atspausdintas šis Molotovo-Ribbentropo labai slaptas protokolas.
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Ragina sustiprinti JAV politiką 
Pabaltijo reikalu

JAV 28 senatoriai išsiun
tė laišką Bush Administra
cijai, ragindami prezidentą 
Bush „įpareigoti Valstybės 
sekretorių Baker pradėti 
peržiūrą Amerikos politikos 
liečiančios Pabaltijo kraš- 
tustus, siekiant iškelti jos 
matomumą Amerikos užsie
nio politikoj bei pakelti mū
sų valdžios paramą Pabalti
jo kraštams nepriklausomy
bės atgavimo kelyje”.

Savo laiške, senatoriai 
pabrėžia, kad JAV valdžia 
yra nesutikus su Sovietų 
Sąjunga apie Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos padėtį jau 
netoli penkiasdešimt metų,, 
n u o 1 atiniai atsisakydama 
pripažinti Sovietų okupaci
nes valdžias Pabaltijo kraš
tuose.

„ši politika yra legali, 
moraliniai tiksli ir sutapin- 
ga su mūsų pagrindiniu įsi
tikinimu demokratija, žmo
gaus teisių svarbumu bei 
pagarba tarpt autiniams 
įstatymams”, pareiškia se
natoriai, kurie pasirašė laiš
ką Administracijai. Jie ra
gina, kad JAV valdžios po
litika liečianti Pabaltijo 
kraštus užimtų „labiau ma
tomą vietą Amerikos užsie
nio politikoj ir taptų labiau 

Taip prancūzų dienraščio Le Quotidien de Paris karikatūristas vaizduoja ’nomenklatūros’ 
sukrėtimą Sovietijoje...

aktyvi”, nes lietuviai, lat
viai ir estai teberodo savo 
pasišventimą atgauti savo 
tautų nepriklausomybę.

Senatorių prašymas, kad 
JAV valdžia peržvelgtų ir 
sustiprintų savo politiką lie
čiančią Pabaltijo kraštus 
yra kritiškas išsivystymas 
Estijos, Latvijos ir Lietu
vos žygiams atgauti savo 
n e p r i k lausomybę”, sako 
Ginta Palubinskaitė, Jung
tinio Pabaltiečių Komiteto 
(JBANC) direktorė, Wash- 
ington, D. C. „JAV valdžia 
ilgai yra buvusi morali
nės paramos šaltinis Pa
baltijo kraštams. Labiau 
matoma ir aktyvi Amerikos 
užsienio politika liečianti 
Pabaltijo kraštus taps aiš
kiu įrodymu pabaltiečiams, 
kad šiuo metu, JAV net la
biau tiki, kad Lietuva, Lat
vija ir Estija gali vėl tap
ti demokratiniais kraštais”.

Senatoriai kurie pasirašė 
laišką yra: Riegle, Dole, 
Byrd, Sarbanes, Exon, Lau- 
tenberg, DeOoncini, Levin, 
D’Amato, Simon, Duren- 
berger, Dodd, Chafee, Lie- 
berman, Adams, Grassley, 
Burdick, Wilson, Symms, 
Dixon, Metzenbaum, Reid, 
Heinz. Bumpers, Specter,

Pertvarkos likimas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tas. Centralizuoto planavi
mo primatą lieka. Sukurti 
rinką (Lietuvos) Respubli
koje, kol Sąjungoje ja ne 
kvepia, ypatingai sunkus 
dalykas. .Mes glaudžiai su
sieti su šalies ekonomika, 
nes maždaug pusė Respub
likos produkcijos išvežama 
ir atitinkama dalis įvežama. 
Todėl daugelio produktų 
gamyba ir paskirstymas 
bent keletas metų nebus 
rinkos valdomi. Pirmiausia 
mums reikia galvoti, kaip 
sukurti vietoje vartojamų 
produktų rinkas. Nors ir ne 
logiška, bet daugumo tų 
produktų kainos bus nusta
tomos Maskvoje ... Jei nau
joji Aukščiausia Taryba ne- 
sigriebs atsakomybės už 
keletą radikalių, bet rizikin
gų žingsnių, tai kelia s į ša
lies rinką bus begalinis, 
tiksliau, kol ekonomiką iš
tiks visiškas krachas ... 
Valstybė, ypač mūsų, sten
giasi reguliuoti visą, kas 
juda, kol tas judėjimas su
stoja, o paskui kovoja, kad 
tai išjudintų”.

Trumpiau tariant, Gorba
čiovas prisibijo leisti kainas 
reguliuoti laisvai rinkai, 
nes neišvengiamas, kad ir 
laikinas, kainų pakilimas 
gali privesti prie riaušių. 
Bet ar tai neduoda progos 
įvesti, bent iš dalies laisvą 
ūkį Lietuvoje, kuri taip no
ri savistovumo, kad galėtų 
pakelti pirminius sunku
mus? Ar iš viso duoti ne
priklausomybę ?

Kompartijos vadas Lietu
voje Brazauskas, lygiai 
kaip ir kiti ištikimi komu
nistai (žiūr. Iš kitos Pusės) 
gavo įsakymą tam pasiprie
šinti. Brazauskas pasikalbė
jime su ARGUMENTY I 
FAKTY savaitraščiu aiški
no, kad 1918 m. Lietuvą 
nežuvo, nes jos ūkis buvo

McClure, Mitchell ir Lugar.
(JBANC) 

natūralūs — ji galėjo dau- 
giau-mažiau pati patenkin
ti savo kuklius poreikius, 
dabar jos ūkis jau yra da
lis sudėtingo Sovietų Są
jungos ūkio. Kitaip galvoją 
Sąjūdžio nariai, nors ir iš
rinkti į Kongresą, turinti 
išrinkti naują šalies Aukš
čiausią Tarybą, negalės tu
rėti didesnio balso dėl savo 
grupės neskaitlingumo. Ke
liasdešimt prieš pora su 
viršum tūkstančių!

Kaip praneša N. Y. Times 
k o r espondentas Maskvoje 
Bill Keller, padėtis nėra to
kia beviltiška kaip gali iš 
tų skaičių atrodyti. Tiesa, 
Kongrese neįmanoma orga
nizuoja opozicija komparti
jai, tačiau spėjama, kad ke
li šimtai Kongreso narių no
ri greitų ir radikalių refor
mų. Jie pradeda tarp savęs 
užmegsti ryšius. Ne visi jų 
yra kilę iš pakraščių res
publikų. Jų netrūksta ir 
Maskvos deputatų tarpe, 
kaip pvz. akademikas Saha- 
rovas, kuris vis dėl to per 
papildomus rinkimus buvo 
išrinktas į Kongresą ir is
torikas Roy Medvedev.

Jų įtaka netiesiogiai pa
didės, jei, kaip laukiama, 
nepriklausomybės sąjūdžiai 
ir frontai laimės rinkimus į 
Respublikų Aukšč. Tarybas 
rudenį. Bet jau dabar „nau
jo galvojimo” šalininkų yra 
tiek daug, kad pereitą sa
vaitę buvo sušauktas ne
paprastas partijos CK po
sėdis Maskvoje. Jo nutari
mai, šias eilutes rašant, bu
vo nežinomi, tačiau daugu
mas Kremliau sekėjų mano, 
kad jis nutars griežčiau elg
tis su disidentais. Gorbačio
vas iŠ jų pavojaus sau ne
jaučia — jie visi už jį — 
tačiau, kad galėtų valdyti, 
Gorbačiovas turi turėti par
tijos pritarimą. Neramumai 
pakraščio respublikose pa
drąsino . pakelti galvas jo 
priešus. Vadinami konser- 
vatyvai labai bijo, kad ir 
ukrainiečiai norės didesnės 
savivaldos. Jau dabar polit- 
biūras turėjo pastebėti, kad 
disidentai iš prigimties yra 
nesuvaldomi — mano N. Y. 
TIMES kolumnistas Wil- 
liam Safire — o paragavi
mas laisvės iššaukia jos dar 
didesnį alkį.

★
Antradienio, balandžio 25 

d. kompartijos CK posėdis 
Maskvoje atnešė netikėtų 
rezultatų. Iš to aukščiausio 
partijos organo — jos vir
šūnės atsistatydino 110, tai 
yra vienas trečdalis narių. 
Ne dėl to, kad jie jautėsi 
pavargę, bet kad gavo įsa
kymą ir jį išpildė. Jų dau
guma yra senų veikėjų su 
Gromyka priešakyje. Buvo 
tačiau ir tokių, kurie pra
laimėjo per kovo 26 d. rin
kimus i liaudies kongresą.

Gorbačiovas aiškina, kad 
visi atsistatydino savo no
ru.

Tam gana sunku patikė

ti. Priešingai sovietų tradi
cijai, kai kurie pavarytieji 
gavo progos Pravdoje pa
reikšti savo nepasitenkini
mą Gorbačiovo perestroika. 
Pralaimėjęs kovo 26 d. rin
kimus Maskvos burmistras 
Valerijus Saikin, savo laiš
ke teigia, kad prisidengiant 
kažkokiom „universalinėm 
vertybėm” siekiama bepras
miškai pamėgdžioti vaka
rus ...

Sunku patikėti, kad visi 
tokie laiškai būtų sponta
niški. Greičiausiai jie para
šyti su Gorbačiovo žinia ir 
paraginimu. Jam panorė
jus parodyti, kad opozicija 
jo partvarkai dar egzistuo
ja yra tie kurie nenorėtų jo 
grįžimo — tiek viduje tiek 
ir užsienyje — turėtų jį vi
sokiais būdais paremti.

LOS ANGELES
DARBŠČIOS LOS 

ANGELES BIRUTIETĖS

Balandžio 16 įvykusiame
D. K. Birutės draugijos Los 
Angeles skyriaus metinia- 
me susirinkime pirmniinkė 
Alfa Pažiūrienė pranešė, 
kad skyriun įstojo 12 nau
jų, jaunų narių. Pirminin
kės jautriu žodžiu ir susi
rinkimo atsistojimu pagerb
ti mirę ramovėnai ir biru- 
tietės.

Skyrius įsikūrė prieš 32 
metus ir per tą visą laiką 
išsilaikė ne tik gyvas bet ir 
labai veiklus. Iš vienuolikos 
s t e i giamame susirinkime 
dalyvavusių, penkios dar 
gyvos ir visos pasižymėju
sios skyriaus veikloje. Tos 
penkios: Veronika Andra- 
šūnienė, Agutė Dūdienė, Al
fa Pažiūrienė, Janina Rad- 
venienė ir Elena Skirman- 
tienė, pakeltos į skyriaus 
garbės nares.

Žodį tarė viešnia Vilhel
mina Genienė, Chicagos 
centrinio skyriaus iždinin
kė. Paminėtina, kad p. Ge
nienė, kuri dalį žiemos mė
nesių praleidžia saulėtoje 
Kalifornijoje, jau daugelį 
metų priklauso ir Los An
geles skyriui.

Los Angeles Birutietės 
aukoja spaudai, jaunimui, 
religinei šalpai, aktyviai da
lyvauja ir talkininkauja Va
sario šešioliktos ir kariuo
menės šventės minėjimuo
se, lanko ir, reikalui esant, 
šelpia ligonius.

Po susirinkimo birutietės, 
jų svečiai ir ramovėnai pa
kviesti vaišėms, kurių metu 
naujai išrinkta valdyba ra
do laiko pirmam posėdžiui 
ir pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: pirmininkė Alfa 
Pažiūrienė, v i s epirminin- 
kės: Aldona Audronienė, 
Regina Gasparonienė, Da
lytė Trotmanaitė, Bronė 
Venckienė, iždininkė Graži
na Raibienė ir sekretorė 
Laima Jarašūnienė. Revi
zijos komisija: Veronika 
Andrašūnienė, Janina Rad- 
venienė ir Ona Dovydaitie
nė.

(ra)
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Brangaus draugo netekus

Dr. Praną Sutkų prisiminus
Jis buvo švelnaus ir ma

lonaus būdo. Jį visur lydė
jo šypsena, pagal kurią iš 
kart pajunti patraukimą 
žmogui. Jo neužgaulioj antis 
humoras buvo tik sau ir 
įvykiams pajuokti. Jis ger
bė kitus ir tuo susilaukė 
daug pagarbos sau.

Pažinojau Praną Sutkų 
keturius dešimtmečius, ta
čiau niekad nemačiau supy
kusio ar kuo nepatenkinto, 
ar kuo nusivylusio ar nu- 
liūdusio. Jį visą gyvenimą 
lydėjo tas švelnus šypsnys.

Gimė Pranas Sutkus gau
sioje Sųtkų šeimoje 1925 
metų liepos 9 dieną Kėpš- 
tuose. Gimnaziją baigė Jur
barke. Medicinos studijas 
pradėjo po karo Tuebinge- 
ne, tačiau atėjus emigraci
jos laikui, nebaigęs atvyko 
į Ameriką — Chicagą. čia 
vakarais, dirbdamas tęsia 
studijas iki įsiliepsnojęs 
Korėjos karas pašaukia jį 
Amerikos kariu omenėn. 
Dvejus metus ištarnauja 
Korėjoje sanitaro pareigo
se iš kurių veik visą laiką 
pirmose fronto linijose.

Sėkmingai grįžta į Ame
riką, ir kaip JAV karo ve
teranas su teise į karišką 
stipendiją siekti aukštų 
mokslų. Sutkui nereikėjo il
gai svarstyti ką daryti. Me-

A. A. Dr. Pranas Sutkus

s

1989 M. KELIONES Į LIETUVĄ
BIRŽĖMS

LIETUVA, RUSUA, ŠVEDIJA IR SUOMIJA — 18 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vjlniųe, 
2 Kaune, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Stokholme, 1 Helsinkyje. Kelionė JąivĮj 
Baltijos jūra naktį iš Stokholmo į Helsinkį.

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

BALTIC 
TOURS

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

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

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

$2,642 iš Čikagos

RUGPJŪTIS
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 

2 Zuriche
Kelionė nr. 803 rugpjūčio 3-17 $2,299 iš Bostono ir Niujorko 

$2,482 iš Čikagos
LIETUVA, AUSTRIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kauno, 2 Vienoje. 
Kelionė Nr. 810 rugpjūčio 10-24 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

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

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

$2,642 iš Čikagos

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

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

$1,982 iš Čikagos

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

$2,342 iš Čikagos
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PART TIME
SOCIAL WORKER 

B.S.W

Flexible Hours.
Contact Eilėn Gomer 

(201)736-2000

GROTTA 
REHAB CENTER*

20 Summit St. • 
West Orange, NJ 07052

Equal Opportunity 
Employer

(15/18)

CHIEF DRAFTSMEN
Structural Steel, minimum 10 years 
experience working for structural 
steel fabricator or structural steel job 
shop. Benefits: 2 weeeks vacation, 
paid major medical, siek time, eam 
time, profit sharing, salary $40,000 
plūs. Send resume or call John Denton 

STEELTECH
105 Old Windsor Rd., 
Bloomfield, CT 06002 

203-242-7769
 (18-22)

dicinos mokslai pasidaro 
daug prieinamesnį ir jų 
siekti grįžta į Vokietiją, čia 
Heidelberge tęsia ir baigia 
studijas apvainikuodamas 
jas medicinos daktoro dip
lomu.

Stažą atlieka Ameriko
je — Illinois valstijoje, 
Chicagoje ir Altone. Išsilai
kęs valstybinius egzaminius 
pradeda praktiką Blue Is- 
land — Chicagos priemies
tyje. Išdirba Ingals Memo- 
rial ligoninėje 28 metus ob- 
stetrikos — genekologijos 
srityje. Kelis metus toje 
pačioje ligoninėje būna ob- 
stetrikos skyriaus vedėju. 
Dalyvauja visoje eilėje me
dicinos organizacijų, o lie
tuvių gydytojų draugijose, 
kelis metus yra Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų draugi
jos valdyboje ir Illinois Me
dicinos ir Odontologijos Gy
dytojų draugijos pirminin
ku.

Artimi dr. Sutkui buvo 
lietuviški reikalai. Jis pri
klauso Lietuvių Bendruo
menei, Vilties draugijai, 
Balfui, Beverly Shores Lie
tuvių klubui. Studentu bū
damas dalyvauja „Vilties” 
tautininkų korporacijoje, o 
Chicagoje Tautinių Korpo
racijų Sambūriui. Dosniai

remia politinius, kultūri
nius, švietimo, jaunimo rei
kalus. Vaikam esant mo
kyklinio amžiaus, Pr.' Sut
kus būna lietuviškos mo
kyklos Roselande tėvų ko
miteto pirmininku. Labai 
jautrus jis buvo meno pa
sireiškimams ir plačiai au
koją operai, chorams, paro
doms. Nenuostabu, kad at
sisveikinti su dr. Pranu Suk 
kum atvyko visas Chicagos 
operos cyrų choras.

Prieš porą metų dr. Sut
kus sumažino praktiką ir 
pasitraukė iš ligoninės dar
bo. Daug tūkstančių nauja
gimių jis pagelbėjo ateiti į 
šį pasaulį. Jo paties žodžiais 
dalyvavo stebukle — naujos 
gyvybės pradžioje.

Sumažinęs darbą, Sutkus 
labai skuba gyventi — lyg 
norėdamas atsiimti laiką 
praleistą ligoninėje. Su duk
ra Rasa apkeliauja pasau
lį. Lipa į Himalajų kalnus, 
keliauja po Indiją, Kiniją 
ir Indokinijos pusiasalį. 
Aplanko Japoniją ir veik po 
keturiasdešimt metų grįžta 
į Korėją rasdamas ją labai 
pasikeitusią nuo anų karo 
laikų. Su žmona Ada ap
lanko Lietuvą ir grįžta su 
pilna krūtine vilties tėvy
nei. Nusiperka ’veną’ (bu-

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

$1,882 iš Čikagos

GRUODIS
LIETUVA IR BELGIJA Naujų Metų kelionė, 14 dienų: 9 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 

2 Briuselyje
Kelionė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 11 $1,599 iš Bostono ir Niujorko

$1,782 iš Čikagos
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Matas realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 I

RITA MATAS
— Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

s
BALTIC TOURS & ORBIS

PARODO VISĄ LIETUVOS IR LENKIJO8 GROŽĮ

16 d. kelionė: 6 d. Lietuvoje
7 naktys Vilniuje, 4 Varšuvoje, 2 Krokuvoje,
Kelionė Nr. 616 birželio 16-liepos 1

Kelionė Nr. 714 liepos 14-29

Kelionė Nr. 811 rugpjūčio 25-rugsėjo 9

i, 1 Zuriche.
$2,159 iš Bostono ir Niujorko 
$2,342 iŠ Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupeil

Baltic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

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

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

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 

Newtown, MA 02164
Tel.: (617) 965-8080
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siuką) ir su visu būriu gi
minių iš Lietuvos apvaži- 
nėja Ameriką — nuo New 
Yorko iki Los Angeles, ir 
nuo Floridos iki Superior 
ežero pakraščių.

Sutkus labai didžiavosi 
savo šeima. Mėgo jis žmo
nos ir dukters meninius 
darbus ir nesivaržė savo 
jausmus joms parodyti. Di
džiavosi penkiais vaikais 
Rasa ir Linas, studentai, 
Vilija Kėlienė buhalterė — 
ekonomistė, Aras prekybi
ninkas ir Danutė gydytoja. 
Visi gerai žino lietuvių kal
bą, aktyvūs skautai ir aka
deminių sambūrių dalyviai. 
Lietuvoje dar viena sesuo 
ir daug pusbrolių ir pusse
serių ir jų vaikų, dėdžių ir 
tetų.

Mirė dr. Pranas Sutkus 
1989 m. vasario 20 dieną,

sulaukęs 63 metų amžiaus. 
Atostogavo su žmona Ada 
Meksikoje ir be jokio per
spėjimo, be ligos, iškart už.- 
gęso šviesi Prano asmeny
bė — lyg žvakė skersvėjui 
papūtus.

Pagerbti Sutkų susirinko 
didelė minia lietuvių ir ne
lietuvių. Draugų, kolegų 
medicinos darbuotojų, pa
cientų, jaunimo, bendramin
čių, giminių ir Operos vy- 
rų chorui giedant atsisvei
kino su tauriu lietuviu, vy
ru ir tėvu, kolega daktaru, 
bendradarbiu.

Palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse Chicagoje ir liūde
syje pasiliko draugai, gi
minės, trys dukros, du sū
nūs ir gyvenimo draugė 
menininkė Ada Korsakaitė- 
Sutkuvienė.

Eug. A. Bartkus
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Gyvenimas kovų mėgsta
Todėl žvėrys turi nagus, o rašytojai plunksnas
— Kaip jauties gavęs 

žurnalistikos premiją?
— Dėkingas komisijai 

mane išrinkusiai ir Lietu
vių Fondui davusiam pini
gus. Tiesą sakant, jaučiuos 
pagerbtas ne tik asmeniš
kai, bet kaip narys tos 
„klasės” spaudos bendra
darbių, kurie jai padeda, ne 
tik nepragyvendami iš jos, 
bet dar dažnai ją prenume
ruojančių ir kartu net pini
ginę auką skiriančių. Tikrų 
profesionalų juk mažai tu
rime.

— O kas iš viso Tave 
atvedė j spaudą?

— Atsitiktinumas. Po ka
ro gyvenant Neuffeno DP 
stovykloje kažkas (bene 
pulk. Saladžius) man pasiū
lė leisti sieninį laikraštį, 
nes visi žinojo, kad domi
mės politika. Laikraštis tur
būt nebuvo blogas, nes jį 
„užsiprenumeravo” už ke
lių kilometrų, bet prancūzų 
zonoje, prisiglaudęs VLIK. 
Savo biuletenį per kalnus 
kasdien ten nunešdavau.

Aną dieną kažko ieško
damas savo archyvuose? ra
dau prof. J. Brazaičio pasi
rašytą 1948 m. rugsėjo 28 
d. raštą ant blanko su vy
čiu ir raidėmis L. R. (Lie
tuvos Respublika). Jame 
Informacijos Tarnybos val
dytojas, mane tituluodamas
I. T. Dienos žinių redakto
rium, praneša, kad suma
žinus VLIKo etatus esu at
leidžiamas ’skiriant man 
vienos savaitės atlyginimo 
kompensaciją’. Neatsimenu 
kiek tai buvo beverčių mar
kių. Didesnė reali vertė bu
vo cigaretės, kurias, kaip 
ne frontininkas, gaudavau 

Sveikiname kolegą

VYTAUTĄ MEŠKAUSKĄ
su šių metų Žurnalisto premijos lai

mėjimu, su tokiu prasmingu įvertini

mu Jūsų tiek metų nuoširdžios ir žur

nalistikos idealui ištikimos veiklos.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 
CENTRO VALDYBA

Rūta Klevą Vidžiūniene 
Vladas Bakūnas
Ignas Medžiukas 
Juozas Kojelis 
Rūta Šakienė

prancūziškas, o ne ameri
koniškas. Tai tačiau nebu
vo svarbu, nes pragyveni
mą užtikrino buvimas DP 
stovykloje. Be to, aš jau 
turėjau pakvietimą ben
drauti J. Vasaičio leidžia
moje MINTYJE, kurią jis 
man paliko išvažiuodamas 
Amerikon. Emigracijai spar 
tėjant MINTIS susijungė 
su A. Laikūno tvarkomu 
MŪSŲ KELIU. Taip gimė 
LIETUVIS, kuris išsilaikė 
virš metų.

— Kokie prisiminimai iš 
to laikotarpio?

— Geri. Kadangi ameri
kiečiai leidimus leisti laik
raščius duodavo tik asme
nims, o ne organizacijom, 
maniau, kad pradėjau nau
ją erą mūsų laikraštinin- 
kystės istorijoje. Laikraš
tis juk yra savy stovi insti
tucija, o ne kokios ideolo
gijos ar partijos tarnas. 
Jei šiandien galėčiau kaip 
laureatas pasigirti, norėčiau 
pirmą kartą paskelbti mūsų 
diplomato ir ilgamečio žur
nalisto Amerikoje B. K. Ba
lučio 1950 m. birželio 25 d. 
man „privačiai ir asmeniš
kai” — parašytą laišką. Be
veik 40 metų praėjus, jis 
jau priklauso istorijai ir 
viešumai:

"Šiandien esu gavęs pa
skutinį, deja, Lietuvio nu
merį su Tamstos 'Mieliems 
Skaitytojams’ žodžiu, iš ku
rio matosi, kad ir pats at
sisveikinimas yra apsunkin
tas nebaigtu Garbės Teismo 
konfliktu.

Kadangi pats Garbės 
Teismo objektas yra dar 
sub judice, tai, aiš
ku, ne man, nei kam kitam 

šiuo metu nederėtų jo lies
ti. Bet iš kitos pusės aš esu 
laisvas, kad ir nepaprašy
tas, pasisakyti, kad man la
bai gaila atsisveikinti su 
Lietuviu.

Iš sveikos (kad ir aistrin
gos) ’Minties’ ir rimto (kaip 
tėvui ir dera) 'Mūsų Kelio’ 
gimusis Lietuvis — sūnelis 
iš pat savo jaunų dienų ro
dė neabejotinus ženklus, 
kad pagalios lietuvių presos 
šeimoje auga jaunuolis, ku
ris ne tik supranta savo už
duotį, bet ir sugeba atlikti 
pionieriaus - melioratoriaus 
darbą mūsų lietuviškos 
spaudos pusėtinai klampiuo
se raistuose-džiunglėse ...

... Aš kaip senas anų lai
kų redaktorius, taip pat sa
vo laiku dirbęs eilę metų 
panašiose klampynėse, su 
įdomumu ir pasigėrėjimu 
sekiau jauną 'Lietuvį’ ir tą 
nusausinimo mūsų dar užsi
likusių pelkių darbą ...

... Jums, mano mielas 
Redaktoriau, nors neturė
jau progos Jus asmeniniai 
pažinti, priklauso mano, 
kaip skaitytojo ir seno, bet 
šiokio-tokio kolegos, nuošir
di padėka ir linkėjimai, kur 
nebūtumėte, savo dirvos 
neapleistumėte, ir toliau ją 
taip gražiai purendami.

Tatai rašydamas, aš ma
nau, kad tas yra mažiausia, 
ko 'Lietuvis' yra užsipelnęs 
ir, deja, daugiausia, ką aš 
esamomis sąlygomis galiu 
padaryti.

Geriausios Jum kloties!"
Kaip matome gavau mū

sų veterano įsakymą nepa
sitraukti !

— O koks buvo tas Gar
bės Teismo objektas?

— Sakyčiau, kad visai 
komiškas atsitikimas! Vie
nas mano bendradarbis, se
kąs pavergtos tėvynės spau
dą, savo skyrelyje trumpai 
paminėjo, kad grįžusi Lie
tuvon veiksnių talkininkė 
Birutė Simonaitytė apkalti
no Domą Jasaitį, Petrą Kar
velį ir Vaclovą Sidzikauską. 
Kuo — smulkiau nebuvo 
pranešta, tačiau toks fakto 
konstatavimas labai papik
tino aukščiau minėtuosius.

Jie parašė man labai pik
tą laišką, kuriame sakoma:

"Tamsta žinojai ir žinai, 
kas buvo ir yra Birutė Si
monaitytė, kokiomis aplin
kybėmis ji buvo pašalinta 
iš Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus ir sugrįžo Lietuvon ir 
ko vertos mūsų priešų jos 
vardu skelbiamos insinua
cijos. Nekritiškas, kad ir 
suglaustas, tų šmeižtų pa
kartojimas Tamstos laik-

Žurnalisto premijos laureatas Vytautas Meškauskas;

raštyje ne tik įžeidžia mus, 
bet ir rodo, kad Tamstai 
yra svetima elimentarinė 
etika ir lietuviškas draus
mingumas, kad Tamsta są
moningai klaidini mūsų vi
suomenę ir esi mūsų tautos 
ir valstybės priešų talkinin
kas. Todėl rezervuodami vi
sus gyvenamų aplinkybių 
diktuojamus ir leidžiamus 
reagavimo būdus, mes šau
kiame Tamstą Garbės Teis
man, kuris išaiškinęs inci
dentą ir visas su juo susi
jusias aplinkybes, turės 
kvalifikuoti Tamstos pasi
elgimą".

Kartu pranešta, kad jų 
pusės teisėju bus inž. dr. 
Juozas Kaminskas. Pabai
goje būdingai iššaukėjams 
sakoma: "Suprantama, kad 
Teismo išlaidas sumokės 
pakaltintasis".

Atvirai kalbant, gavęs 
tokį laišką apsidžiaugiau. 
Juk tai sensacija. Dabar 
galima ir paskelbti, kad ta
da Simonaitytė teigė, ką tik 
vėliau sužinojau, jog iššau
kėjai keitė iš BALFo gau
tus dolerius juodoje rinko
je, o atsiskaitydavo oficia
liu kursu. Tai tyrinėjęs 1948 
m. iš Amerikos atvažiavęs 
kan. Končius. Jei tai būtų 
laiku paskelbta, gal toji ži
nutė nebūtų radusi vietos 
Lietuvyje. Sykį tai buvo 
paskelbta Tėvynės Balse, 
nebuvo tikslo jos nutylėti. 
Atvirkščiai — spaudos pa
reiga buvo, Balučio žodžiais 
kalbant, tą pelkę nusausinti.

— Kokia buvo tolimesnė 
tos bylos eiga?

— Kaminskas (St. Kai
rys) arbitru pasiūlė prel. 
Krupavičių, mano advoka
tas Nargelavičius Vyr. Tri
bunolo teisėją J. Danauską 
ar prokurorą dr. M. Kavolį. 
Kaminskas į tai atsakė, jis 
jų negali priimti, nes jie 
"partiniais santykiais su
rišti su Meškausku"... čia, 
žinoma, galėčiau kaltintojų 
pavyzdžiu pradėti šaukti: 
Jūs žinote, kad aš nepri
klausau jokiai partijai, ly
giai kaip J. Danauskas. Jei 
'partiniai santykiai’ nelei
džia būti tiems žmonėms 
teisėjais, reikėtų atsiminti, 
kad Krupavičius tikrai bu
vo ’surištas’ su Karveliu ir 
Jasaičiu. Emigracijai pra
sidėjus visa byla pakibo ore. 
Bet tai tik dalelė anų laikų 
skandalų. Atsiminkime tik 
VLIKo ginčus su diploma
tais, skilimus pačiame Vli- 
ke ir pan. iki dabartinių 
dienų kivirčų tarp Bendruo
menės, Alto, Vliko. Teisin
gai sakė A. Škėma — gy
venimas kovą mėgsta. Už 
tat žvėrys turi nagus, o ra
šytojai, o mūsų atveju ir 
žurnalistai, turi plunksnas.

(Bus daugiau)
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Iš Venezuelos į Lietuvę
(Atkelta iš 1 psl.) 

gaudymą. Pagal juoda
odžius studentus, Gorbačio
vas tebėra populiarus, nes 
jis peikia praeities klaidas, 
bet ant jo pečių užgula kas
kart sunkesnė liaudies ne- 
siorientavimo našta,

— Mūsų šeimos gyvena 
Paryžiuje, pažįstame vaka
rietišką sistemą ir supran
tame, kad Gorbačiovas yra 
teisus, bet Maskvoje, dau
guma žmonių to nesupran
ta. Praeis keleri metai iki 
pradės jį remti.

Man išrodė, kad gal seno
ji rusų karta nesusigaudo, 
bet jaunieji turbūt džiau
giasi galėdami priartėti prie 
vakarų.

— Jaunieji yra tie, kurie- 
labiausiai skundžiasi, — įsi
kišo garbanota kongolietė, 
agronomijos studentė. — 
Jie galvoja, kad vakarai, tai 
mados, moderni muzika ir 
amžinas gerbūvis. Nesu
pranta, kad visi tie dalykai 
nenukrenta iš dangaus, rei
kia juos pagaminti ar užsi
dirbti. Mūsų mokslo drau
gai tik mato, kad senoji 
tvarka dingo, o naujoji dar 
neduoda norimų vaisių. 
Dauguma jų nesupranta, iš 
ko atsiranda ta nauja tvar
ka.

Pasirodo, kad ištardama 
žodį "perestroika", užkliu
džiau visą kalną skundų. 
Kai vėliau, kelionės bėgyje, 
teko kalbėtis su žmonėmis 
buvusiais paskutiniu metu 
Maskvoje ar Leningrade, 
net keli paminėjo ten vy
raujantį abejingumą. "Ke- 
turių kartų bėgyje rusų 
tautai buvo sakoma, kad 
nuosavybė yra bloga ir ža
linga. Negalima reikalauti, 
kad ta tauta per vieną die-' 
ną išmokstu parodyti inicia
tyvą tokiuose dalykuose, dėl 
kurių vos prieš keletą metų 
buvo baudžiama kalėjimu 
ar net mirtimi. Septynias
dešimtį metų negalima taip 
lengvai išbraukti”, — aiš
kino man vėliau, aukštą 
partijoje vietą turinti, eko-- 
nomistė.

Kiek yra vertas rublis

Rytų Berlyne atsisveiki
nau su studentais ir įlipau 
į kitą traukinį. Vagonas bu
vo apytuštis ir buvau viena 
savo kupė. Dar manęs lau
kė visa para kelionės: teks 
pervažiuoti rytų Vokietiją 
ir Lenkiją.

Prisiartinus prie sovietų 
sienos, traukinys stovėjo 
dvi valandas ir keitė ratus, 
nes sovietiški bėgiai yra 
siauresni. Išlipti iš vagonų 
nereikėjo, tik ratus keičiant 
vietomis kratė ir girdėjosi 
metalo girgždėjimas.

Per visą kelionę dar nie
kur man nebuvo tikrinę ba- 
gažo. Traukiniui važiuojant 
per Prancūziją, Belgiją ir 
Vakarų Vokietiją jau vei
kia Europos Bendrija ir nie
kur net dokumentų nereikė
jo rodyti. Įvažiuojant į Ry

tų Vokietiją ir Lenkiją, tik 
patikrino pasą. Iki šiol bu
vusios griežtos, tų abiejų 
kraštų kontrolės irgi atrodo 
jau kiek tirpsta. Tačiau pri
važiavus sovietų sieną, da
lykai keičiasi. Visi keleiviai 
yra išprašomi į koridorių. 
Visą, kas randasi kupė, yra 
lyg tankiomis šukomis šu
kuojama: sargybinis kars
tosi iki pat lubų, su specia
liu raktu atrakina lubas ir 
žvalgosi ar ko ten nėra, pas
kui pirštais barškina į kietų 
čemodanų dangčius ieško
damas kokio tai užslėpto 
tarpo.

Kiek anksčiau jau man 
buvo davę užpildyti blanką 
dėl vežamų pinigų. Blanką 
galėjau pasirinkti rusišką, 
anglišką ar vokišką. Ispa
niškai rašytų blankų nebu
vo. Traukinio palydovė pa
stebėjo mano vestuvinį žie
dą ir pasakė, kad jį praneš
čiau, ”nes kitaip jį jums 
atims išvažiuojant”. Paly
dovė buvo lietuvė ir mudvi 
sus įkalbėjome lietuviškai. 
Pasakė man, kad blanke už
rašyčiau kiek pinigų vežu, 
ką ir padariau.

Tikrumoje, pinigų klausi- 
man jau man senai rūpėjo, 
nes prieš išvažiavimą iš Ve
nezuelos pinigų keitimo 
įstaigose negavau pirkti 
rublių. Teko pasitenkinti 
mažu kiekiu dolerių ir pran
cūziškų frankų. Nenorėjau 
važiuoti be vietinio pinigo. 
Paryžiuje, didžiose pinigų 
keitimo kasose buvo kokio 
tiktai nori krašto pinigų 
pirkimui, išskirus sovietiš
ką pinigą. Visur kartojo tą 
patį: "rublių neturime”. 
Taip, kad visas mano kapi
talas rubliais susivedė į 
prieš keturiu metus iš vie
nos sūnaus kelionės, kelnių 
kišenėje užsilikusius, du 
banknotus po 25 rublius.

Blanke, viršuje, aiškiomis 
raidėmis buvo klausiama 
kiek rublių vežu. Užrašiau 
tuos du banknotus po 25. 
Daug žemiau, kvadratas su 
daugeliu skyrelių, kuriame 
reikėjo užrašyti kokį kitų 
valiutų pinigą vežu. Įrašiau 
savo dolerius ir frankus. 
Ach, kokia buvau naivi!

Sargybinis, vos pamatęs 
mano blanką, kažką nerviš
kai pradėjo kalbėti į radijo 
siųstuvėlį ir į mano kupė 
subėgo krūva ginkluotų sar
gybinių. Atsirado ir kari
ninkas. Visi jie kalbėjo ru
siškai. Paprašiau vertėjo iš 
ispanų kalbos. Tokio nebu
vo. Nebuvo ir iš prancūzų 
kalbos. Lietuviškai kalban
ti palydovė buvo dingusi, o 
gal jąja nepasitikėjo ir jos 
nešaukė. Pagaliau, pusiau 
angliškai ir pusiau bloga 
vokiečių kalba, karininkas 
pasakė parodyti jam rub
lius. Juos griebė, pasižiūrė
jo ir įsikišo į savo švarko 
kišenę. Aš pasijutau esanti; 
apvogta ir energingai pro-. 
testavau, o jis manęs klau
sinėjo iš kur aš tuos rublius 
turiu. Įtūžusi, ryktelėjau

• ••
jam, kad kaip tik tas ir yra, 
kad rublių negavau pirkti 
nei Karakase, nei Berlyne. 
Jis vėl klausia iš kur tie 50 
rublių. Kai pasakiau, prane
šė man, kad mano sūnus 
(vaikas!) neturėjo teisės 
laikyti rublių užsienyje ir, 
kad tie pinigai yra konfis
kuoti. "Ar man juos grą
žins ant sienos išvažiuo
jant?” — klausiau.. ”Nicht 
z.urueck" atsakė, ir išėjo iš
sinešdamas kišenėje ... ma
no pinigus!

Dingo ir kiti sargybiniai. 
Liko tiktai pirmasis, tas su 
radiju, jaunas vaikinas ru- 
žavais skruostais. Atsisėdo, 
išsitraukė knygutę ir ėmė 
ką tai rašyti. Paskui pa
stūmė man knygutę ir sa
ko "schreiben” (vokiškai 
"rašyti". Spėjau, kad jis no
ri mano parašo). Popieris 
buvo atspausdintas ir užpil
dytas rusiškomis raidėmis, 
kurių aš neįskaitau, o jau 
tuo labiau negaliu suprasti 
kas ten parašyta. Paiški- 
nau, kad negaliu pasirašyti 
popierio kurio nesuprantu, 
bet pastebėjau, kad tas jau
niklis matyt tik rusiškai 
moka ir manęs nesupranta. 
Vis kiša knygutę, rodo pirš
tu ir kaskart garsiau sako 
"schreiben”. Pagaliau, kaip 
nebylioje filmo j e, sukryžia
vau rankas ir pakračiau 
galvą nurodydama, kad čia 
mano galutinis atsakymas.

Laikas bėgo, sargybinio 
veidas darėsi kaskart rau- 

, donesnis, jo balsas pamažu 
švelnėjo ir tapo beveik pra- 

v šantis. Kiti keleiviai, išsi
krapštė iš savų bėdų, pra
dėjo rinktis prie kupė durų. 
Atsirado ir traukinio paly
dovė: "Ponia, pasirašykite, 
čia nieko blogo nėra. Trau
kinys jau turi važiuoti”. 
Pasirašiau. Ką kitą galėjau 
daryti?

Kai pabandžiau rasti lo
gišką paaiškinimą tam ab
surdiškam įvykiui, pastebė
jau, kad nė pati to nežino
dama, nenorom duriau pirš
tu į skaudžiausią perestroi- 
kos vietą. Oficiali rublio 
vertė yra 3.10 vakarietiš
kos markės, bet man pasa
kė, kad vakarų Berlyne, 
rublis kainuojąs 30 vokiš
kų centų perkant ir tik 17 
centų už jį gaunama par
duodant. Norint palaikyti 
oficialią, t. y. dirbtiną, rub
lio vertę, kito kelio nėra, 
kaip paskelbti kad yra ne
legaliu turėti rublių užsie
nyje. Kas, tarp kitko, už
kerta kelią bet kokiam pre- 
kybiniui sandėriui^ kuriame 
kalbama apie valiutos kon
versiją, arba divizų išve
žimą bei įvežimą iš vie
no krašto į kitą. Nes kas 
gi norės veltis į biznį to
kiomis sąlygomis, kai pi
nigo vertė virš kojom apsi
verčia, kartą pervažiavus 
per sieną?

Laboratorijos bandymas

šiais laikais, kai atsiru- 

bežiavimas yra ne kas ki
ta, kaip ekonominis nusižu
dymas, skirtumas tarp pri
verstinos ir laisvos pinigo 
vertės sudaro neišspren
džiamą galvosūkį. Net to
kiuose mažuose kraštuose 
kaip Venezuela, kai vasario 
mėnesį buvo bandyta suvie
nyti būtiniems importams 
valdžios remiamą 14.50 bo
livarų dolerio kainą su lais
vos rinkos 40-ties bolivarų 
to paties dolerio kaina, tiek 
buvo pažeistos prekių kai
nos ir atsirado tokia eko
nominė suirutė, kad socia
linis sprogimas paliko 157 
žuvusių ir 2000 sužeistų. 
Tą patį valiutos vertės su
vienijimo bandymą minti
mis perkėlus į milžiniškąjį 
Sovietų Sąjungos mastą, 
darosi aišku, kad pinigo 
vertės klausimuose greitos 
išeities nėra. Tačiau iš ki
tos pusės, kartą įstojus į 
perestroikos geidžiamą eko
nominio atvirumo kelią, 
delsimas irgi gali privesti 
prie nebeatlaikomos padė
ties ir didėjančios socialinės 
įtampos.

1992 metais, vakaruose 
atsiras susivienijusi vaka
rų Europa, kuri ekonominė
je srityje norės santykiauti 
su Sovietų Sąjunga. Jei tuo 
laiku sovietai dar neturės 
laisvai konvertuojamos va
liutos įrankio, tai perestroi
kos pažadai nueis niekais ir 
galų gale, net ta pati vaka
rų Europos Bendrija irgi 
jausis esanti apgauta, kai 
matys, kad neturi kaip už- 
megsti kasdieninių ekono
minių santykių su artimiau
siu kaimynu. Taip, kad šiuo 
metu, ir vakarai, ir rytai 
Europoje, skubinasi rasti 
išeitį rublio konversijos 
klausime.

Laisvės juosta

Kadangi yra neįmanoma 
išjudinti milžinišką sovietų 
masę ir josios ekonomiją, 
tai Gorbačiovas galėjęs 
svarstyti galimybę atverti 
bent tarpinę pakopą Esti
joj, Latvijoj ir Lietuvoj, 
šių kraštų geografinė padė
tis ant Baltijos jūros kran
to, veidu į vakarų Europą, 

’ jų vakarietiška kultūra, gal
vosena ir palinkimas į lais
vą iniciatyvą, suteikia 
tiems kraštams galimybę 
sukurti savitą konvertuo
jamų valiutų sistemą, ga
linčią sudaryti tiltą ar pir
mą užuomazgą visos Sovie
tų Sąjungos ekonomijai. 
Greičiausiai tuo tikslu bu
vo duota per paskutinius 
šešis mėnesius šiems trims 
kraštams toks kiekis lais
vių, kokių nėra jokioje ki
toje Sovietų Sąjungos vie
toje, įskaitant net ir Mask
vą. Tačiau ne viskas įvyko 
taip, kaip buvo numatyta: 
veržlių mažų tautų atbudi
mas sparčiai įgijo radikalų 
veidą. Tos trys tautos, kiek
viena su savo nuosava kal
ba, kultūra ir nepriklauso
mybės tradicija, sąlygoja 
dabar savo bendradarbiavi

mą, reikalaudamos iš Krem
liaus ’ visiškos nepriklauso
mybės.

Jei Gorbačiovas su tuo 
sutiks, jis neabejotinai at
vers duris ekonomijos per
versmui kurio jis trokšta, 
bet Maskvoje jis bus apkal
tintas imperijos griovimu 
ir tame apkaltinime gali 
būti jo galas. O jei nesu
tiks, nustos progos sukur
ti praktišką laisvos apyvar
tos įrankį, tokioje zonoje, 
kuri visada buvo produkty
vi ir gal yra vienintelė ga
linti atsispirti pavojams, 
kurie gręsia kai tvirta va
liuta gyvuoja greta didelio 
fiktyvią valiutą naudojan
čio milžino. Nes tuo atveju 
yra būtina įvesti praktikoje 
griežtai kontroliuotiną sie
ną ir remtis garantija, ku
rią duoda estų, latvių ir lie
tuvių prigimtas administra
cinis tvarkingumas bei iš 
to išplaukiantis atsparumas 
finansinės spekuliacijos pa
gundos.

Esant tokiai padėčiai, 
Kremlius pasirinko vieninte
lį jam priimtiną kelią: duoti 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai 
visas įmanomas laisves, bet 
niekada neužsiminti apie 
nepriklausomybę. Buvo už
siminta apie "suverenitetą 
federacijoje". Tačiau Gor
bačiovo bei perestroikos ne
laimei, žodis "federacija” 
buvo pabaltiečių suprastas 
kaip atnaujintos aneksijos 
pažadas ir vietinė opinija jį 
su pasipiktinimu atmeta, o, 
kad neatsilikti, jį atmetė ir 
pati komunistų partija.

Tokioje dvilypėje, kurio
je vieni tempia į vieną pu
sę, o kiti, tai sutraukia, tai 
atleidžia, atvykau į Lietu
vą vasario 11 dieną. Apie 
tai, — sekantį kartą.

HOME STUDY/RES. TRAINING 
•F1NANCIAL AID AVAIL.

•JOB PLACEMENT ASSIST. |

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

Nat'l hdqtrs, 4669 N. F»d. Hwy. 
Pompano Bch. FL

EXPERIENCED
MACHINISTS

Need (4) immediately for rapidly expanding 
company. Experienced on Lathes & Mills. 
Mušt be able to work from prints, setup & 
operate. Exellent company paid benfits & 
vacation. Starting wage based on experience. 
Apply in person between the hrs. of 9-3 pm.

or callBruceat (215)443-7517
Diek Moli & Sons, Ine.,

415 Constance Dr., 
Warminster, PA. 18974

(15-24)

CABINET MAKER
Exp. necessary. Full time. Wood 
& plastic laminate from prints. 
Send resume or apply Wood 
Dimension, Ine., 1295 W. 78th, 
Cleveland, OH 44102. (18-?4)

WANTED JOURNEYMEN OR IST 
CLASS SK1LLED

DIEMAKERS
Be able to sėt up work from blue 
prints & olose tolerance.
Needed — Experienced in progressive 
and line dies. Excellent working en- 
vironment with CAD/CAM capabi- 
lities and CNC equipment. Excellent 
opportunity for good Diertiakers., 
Please apply in person at: Sequolia 
Tool, 13222 Merriman, Livonia, M1 
48150. 02-18)
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Henrikas Kačinskas deklamuoja
Stasys Santvaras

Mėginsim žvilgterti į gro
žinės literatūros dailųjį 
skaitymą, į poezijos ir dai
liosios prozos deklamavimą. 
Tai sunki, sudėtinga ir sub
tilumų kupina našta — ne 
visi net ir tikrai talentingi 
aktoriai pajėgia tą naštą 
pakelti, šio žanro menui 
įveikti reikia turėti atskirą 
ir nepaprastą žmogaus vidi
nių galių. Turbūt tik dėl to 
daugelis aktorių ir nesiryž
ta grožinės literatūros kū
rinių skaityti ir jų interpre
tuoti.

Pokalbį skatina Bostone 
išleista akt. Henriko Ka
činsko skaitinių plokštelė, 
skirta tik lietuvių dailiajam 
žodžiui. Plokštelės sutiktu
ves Bostone surengė jos lei
dėjai. Įžvalgiai ir vaizdin
gai čia apie velionį H. Ka
činską kalbėjo iš Washing- 
tono atvykęs aktorius ir 
poetas Jurgis Blekaitis. 
Klausėm, gėrėjomės, o tada 
ir atkilo sena romėnų iš
mintis: "šitaip praeina pa
saulio garbė”

Iš tikro, jei žvilgtersim 
tik rašytojus, dailininkus 
ir architektus, netrukus pa
matysim, kad teatro žmo
nės, scenos meno kūrėjai, 
būna greičiausiai pamirš
tami, jų laimėjimai ir gar
bė greičiausiai užgęsta, jie 
tampa tik legendom atski
rų tautų teatro meno isto
rijose. Net ir mūsų dienom, 
kai gan lengvai galima iš- 
leisdinti dailiojo skaitymo 
plokštelę, paruošti magne
tofono juostelių kasetas, 
net video filmą pagaminti! 
Ar gana greitai nebūtų ta
pęs legenda ir akt. Henri
kas Kačinskas, tasai nuo
stabus dailiojo žodžio sa
kytojas, jeigu nebūtų bu
vusi išleista jo plokštelė? ..

Mūsų spaudoje vienas ki
tas asmuo jau riktelėjo, ap
kaltino LB ir net mirusio 
aktoriaus draugus, kad jie 
anksčiau nepasirūpino ap
saugoti H. Kačinsko kūry
binių darbų. Tai neatsar
gūs ir neteisingi kaltinimai. 
Jei pa j ieško tumėm, tuoj at
silieptų gausus būrys velio
nio aktoriaus talento gerbė
jų, kurie jį ragino, įkalbi
nėjo, tiesiog prašė, kad jis 
savo skaitymų plokštelę iš- 
leisdintų. Turbūt visiem jis 
štai kaip kalbėdavo: "Gero, 
skaidraus ir galingo balso 
aš niekad neturėjau, dabar 
ir tas pats dulkėm apsiden
gė, jau nebeturiu ir vidinės 
ugnies, kurios reikia poezi
jai skaityti, nenoriu rody
tis tik kaip pilkas balan
dis".

Maža to, yra liudininkų 
(J. Blekaitis, A. Petrutis), 
kurie matė, kad H. Kačins
kas, dirbdamas Amerikos 
balse, norėjo deklamacijų 
juostą paruošti, bet kiek 
kartų bandė, tiek sykių ban
dymus nutraukė. Akt. Hen

rikas Kačinskas buvo gilios 
dvasinės kultūros vyras, 
buvo labai atsargus ir tak
tiškas, kai prabildavo apie 
kitų žmonių kūrybines pa
stangas, bet sau pačiam jis 
visada buvo nepagrįstai 
rūstus ir kritiškas. Palai
ma, kad vis dėlto šen bei 
ten jo skaitymai į magneto
fono juostas buvo įrašyti,, 
kad iš tų įrašų, aišku, jo 
paties nepalaimintų, būtų 
galima išleisti ir dar vieną 
ar dvi jo dailiojo skaitymo 
plokšteles.

Kai braidom po dabartį, 
savaime atkyla ir toksai 
klausimas: iš kur ji ateina, 
ar sena yra mūsų dailiojo 
skaitymo tradicija? Turim 
stambų pluoštą žinių, kad 
Vilniaus universiteto stu
dentai net keliolika kalbų, 
jų tarpe kartais ir lietuvių 
kalba, skaitydavo savo odes 
į Vilnių atvykstančiam Lie
tuvos Didžiajam kunigaikš
čiui ir Lenkijos karaliui, jie 
deklamuodavo savo eiles 
Lietuvos karo vadam ir di
dikam, surengdavo ir užda
rų poezijos vakarų. Kadan
gi Vilniaus universitete jie 
mokėsi ir retorikos meno, 
tai reikia galvoti, kad vie
nas kitas studentas turėjo 
ir dailiojo skaitymo talentą. 
Bet kur visa tai yra nū
dien? Karai, marai, Lietu
vos apgrobimai ir apvogi
mai, atbėgę iki mūsų dienų, 
daugelį tų kultūrinių verty
bių nudangino į prapultį. 
Tačiau tik ten,, tik Vilniaus 
universitete, brendo lietu
vių tautos dailiojo žodžio 
pomėgis, iš ten pro laiko 
debesis prasikala ir mūsų 
dailiojo skaitymo pradme
nys.

Nepriklausomoj Lietuvoj 
ilgėlesnį laiką dailiuoju 
skaitymu garsėjo Valst. 
dramos teatro aktorė Ona 
Rymaitė. Jos mylimiausias 
autorius — Maironis. Ona 
skaitydavo poeziją gražiu 

Naujai išleistos plokštelės aplankas dail. Prano Lapės. Plokš
telė gaunama pas knygų platintojus. Kaina 10 dol.

balsu, labai jautriai, kar
tais tiesiog ašarodama. Kur 
nūdien skamba Rymaitės 
jausmai? Laisvės akimir
kos buvo per trumpos, ne
spėjom jos deklamavimų į 
plokšteles įrašyti. Greta 
Rymaitės ano meto dailiojo 
skaitymo pionierius buvo 
akt. Stasys Pilka, patoso ir 
iškilmingumo skelbėjas. Jis 
mėgo Putino ir ypač Kazio 
Binkio poeziją, deklamuo
davo klasikinių dramų ir 
tragedijų monologus. Ant
rojo pas. karo metu Kaune 
ėmė žėrėti akt. J. Rudzins- 
kaitės deklamavimai. Kur 
šiandien yra toji talentinga 
moteris? Sovietų ok. Lietu
voj subrendo gausesnis bū
rys aktorių, kurie talentin
gai skaito grožinę literatū
rą. Deja, iš jų man teko 
gėrėtis tik Rūtos Staliliū
naitės, Laimono Noreikos 
ir Venslovo deklamuojamą 
mūsų autorių kūryba. Ne
priklausomoj Lietuvoj į sa
vo meno viršukalnę įkopė ir 
akt. H. Kačinskas.

Bostone išleista H. Ka
činsko plokštelė aprėpia gan 
stambų kiekį lietuvių rašy
tojų darbų. Plokštelėje H. 
Kačinskas juos skaito tokia 
tvarka: Lietuva brangi — 
Maironio, Milžinkapis — 
Vinco Krėvės, Švitrigailos 
priesaika (iš "Milžino pa- 
unksmė”) — Balio Sruogos, 
Pavasario linksmybės (iš 
"Metų") — Kristijono Do
nelaičio, Rudeniniame pal
te ir Miškas — Antano 
Miškinio, Nutolusi pakran
tė — St. Santvaro, Rūpin
tojėlis — Vinco Mykolai
čio-Putino, Sapiegos mono
logas (iš "Kazimieras Sa
piega”) — Balio Sruogos, 
Artojų malda — Bernardo 
Brazdžionio, Motinai — 
Juozo Kėkšto, Anykščių ši
lelis — Antano Baranaus
ko, Ant Birutės kalno — 
Maironio, Jogailos monolo
gas (iš "Milžinio paunks-

mė") — Balio Sruogos, Pa
vasaris — Kazio Binkio, 
Vakaras — Henriko Ra
dausko, Lietuva — Oskaro 
Milašiaus ir Lietuvos pa
dangė — Kazio Inčiūros, iš 
viso — 18 eilėraščių ir mo
nologų. Kas nors truputį 
susigaudo liet, grožinėje liT 
teratūroje, atrankos peikti 
gal neturės pagrindo.

Kas yra būdinga, savai
minga ir skirtinga akt. 
Henriko Kačinsko dailiaja
me skaityme? Visų pirma 
— pakanka ir "neskardaus" 
balso, ir to balso itin spal
vingų niuansų; žavi ir pa
vergia jo tariamas lietuviš
kasis žodis, to žodžio muzi
ka, itin jautriai ir spalvin
gai atkuriami skaitomo kū
rinio įvaizdžiai ir jo mintis. 
Kiekvienas eilėraštis ir mo
nologas yra atskiras H. Ka
činsko interpretacijos per
las, atskira giesmė ir dai
na, čia ir kalbos negali būti 
apie monotoniją. Tai giliai 
apdūmoti, giliai išjausti 
skaitymai, kiekvienas jų 
turi atskirą ritmą ir tem
pą, kiekvienas apšviečia
mas vidine aktoriaus švie
sa, sušildomas jo dvasios 
šilima. Deklamavimo meno 
požiūriu H. Kačinsko plokš
telė iš tikro yra didžiai ver
tingas mūsų diskotekos lei
dinys.

Ar būtų galima (ir ar 
reikėtų) ką nors iš H. Ka
činsko skaitymų išskirti ? 
Turbūt neklysiu sakyda
mas, kad mylimiausi jo au
toriai buvo liet, literatūros 
klasikai, minėtini tokia ei
le: Ant. Baranauskas, K. 
Donelaitis, Maironis, B. 
Sruoga. Tačiau velionis ak
torius su įkvėpimu ir dva
siniu karščiu deklamuoja 
futuristinį K. Binkio Pava-

Henrikas Kačinskas. V. Maželio nuotr.

vąsarį, lyg nugrimzdęs į pa
sakojimą, atveria mum Ant. 
Miškinio lyrinę sielą, savo 
dvasia susisieja su mistiš
ku Oskaru Milašium, su K. 
Inčiūra pakiliai dainuoją 
apie Lietuvos padangę, tau
riu lyrizmu suskamba Puti
no Rūpintojėlyje. Paklau
sykite aptariamos plokšte
lės — ir patys įsitikinsite, 
kad čia ne panegirika yra 
rašoma, o mėginama pasa
kyti apie H. Kačinsko skai
tymo meną tik nors vieną 
kitą lašą tiesos.

Akt. Henriko Kačinsko 
plokštelę spausdinimui pa
rengė ir ją išleido artimi 
velionio bendradarbiai ir 
draugai — Aleksandra Gus- 
taitienė, Antanas Gustaitis, 
Petras Viščinis ir Alfonsas 
Petrutis, jų rūpesčius parė
mė mecenatai dr. Juozas 
Kazickas ir inž. Juozas Ra
sys. Technikiniu plokštelės 
paruošimu, jos technikine 
švara rūpinosi Romas Šle
žas. Itin stipriu portretiniu 
piešiniu plokštelės aplanką 
papuošė dail. Pranas Lapė. 
Plokštelę spausdino Vogt 
Quality Recordings, Need- 
ham, Mass. Visiem H. Ka
činsko plokštelė redakto
riam ir leidėjam pagarba ir 
padėka. Tai jų dovana ne 
tik išeivijos lietuviams, bet 
ir mūsų "nutolusiai pakran
tei" — Lietuvai.

Kai H. Kačinsko dekla
mavimo vieną ir kitą sykį 
pasiklausai, savime pradedi 
galvoti, kad aktorius nemi
rė, kad jis netapo pasaka ir 
legenda, kad tebėra gyvas, 
kad jis gali praverti duris 
ir mus aplankyti, kad jis 
dar ilgus metus žarstys lie
tuvių dailiojo žodžio žiežir
bas.
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CHICAGOS LIETUVIAI
*■■■■■■■■■ Antanas Juodvalkis

MARGUČIO KONęĘRTAS;

Margutis seniausia ir vie
nintelė išeivijoje veikianti 
penkias dienas po valandą 
lietuviška radijo laida, rei
kalauja didelio sumanumo 
ir nuolatinių pastangų ją 
išlaikyti finansiškai ir kul
tūriniam lygyje. Rodos, yrą. 
ir taip vadinamas direktori- 
jatas ir talkininkų būrelis, 
bet radijo laidų programos 
paruošėjas ir pranešėjas 
Petras Petrutis turi taip pat 
pasirūpinti ir finansiniu iš
laikymu. Ar ne perdaug no
rime iš vieno žmogaus?

Margučio ruoštas solistės 
Nelės ir Arvydo Paltinų 
septintas koncertas įvyko š. 
m. balandžio 16 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje, sutrau
kęs pilnutėlę salę klausyto
jų. Ne dažnas rengėjas tuo 
galėtų pasidžiaugti. Kaip 
žinia, Paltinai gyvena Va
karų Vokietijoje, o Arvydas 
yra muzikos mokytojas Va
sario 16 gimnazijoje. Kon
certuoja Europoje ir Ame
rikoje. Ir šiuo atvykimu 
pradžiugino Floridos lietu
vius, davę ten tris koncer
tus ir savo išvyką užsklen
dė Chicagoje.

Solistė Nelė Paltinienė 
estradinėmis lietuviškomis 
dainomis pradžiugino gau
sius klausytojus ne vien tik 
balsu, bet ir atitinkamais 
kūno judėsiais bei rankų 
gestais. Įvade melodekla
macija "Lietuva brangi” 
klausovus nuteikė palankiai 
ir to ryšio nepaleido per 
visą koncertą.

Nenorėdamas skaitytoj ų 
Varginti kūrėjų vardais ir 
pavadinimais, nes tą pačią 
programą, manau, atliko ir 
kitur duotuose koncertuose, 
tik pastebiu, kad per visą 
programą padainavo ilges
nes ar trumpesnes 22 dai
nas ir dar pridėjo net kele
tą bisui. Publika buvo pa
tenkinta programa ir jos at
likimu ir užsiprašė kitiems 
metams.

Įtarpų metu, programos 
Vadovas, nuolatinis Margu
čio talkininkas Leonas Nar
butis, aiškino apie dainuo
jamas dainas, įpindamas 
vieną kitą aktualų anekdo-

TOYODA
TOYODA MACHINERY USA

TOYODA MACHINERY USA 
One of the fastest grovving machine tool builders 
in the U.S., has the following openings at its
Grinding Machine Division in Wixom, Mich.:

• Machinists (Toolroom)
• Machine Builders

These positions are a result of our continued 
growth. To ęualified applicants we offer an excel- 
lent salary and comprehensive benefit program. lf 
interested please apply to:

PERSONNEL DEPARTMENT

Toyoda Grinding Machine Division
(Grinders For Industiy)

52300 W. PONTIAC TRAIL 
WIX0M, MICHIGAN 48096

tą, o Arvydas Paltinas pa
pasakojo apie Vasario 16 
lietuvių gimnaziją ir perda
vė padėką nuo direktoriaus 
Andriaus šmito. Vasario 16 
gimnazijoje šiais metais 
buvo net 98 mokiniai iš įvai
rių kraštų. Suprantama, 
daugiausia buvo iš pačios 
Vokietijos, bet antroje vie
toje liko JAV su 18 moki
nių, Kanada — 8 ir t.t. Pie
tų Amerikos lietuvių moki
nių skaičius nuolat auga 
dėka Lietuvių Fondo, dak
tarų Sidrių ir kitų paramos. 
Gimnazija veikia savose pa
talpose ir mokiniai gyvena 
moderniuose naujuose ben
drabučiuose. Apdegusios pi
lies pastatai baigiami atsta
tyti ir įrengti, tik dar trūk
sta pinigų. Lietuviai prašo
mi nepasimesti naujuose 
įvykiuose ir remti vienin* 
telę lietuvių gimnaziją išei
vijoje. Reikia mokinių ir fi
nansinės paramos.

Koncertas praskambėjo 
gerai ir klausovai-žiūrovai 
nenorėjo paleisti nuo sce
nos. Rengėjai apdovanojo 
gėlėmis ir visus pakvietė į 
kavinę pasivaišinti ir pa
bendrauti.

Ačių Paltinams ir ačiū | trolės 
Petrui už kultūrinės popie
tės suruošimą.

BENDRUOMENININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Balandžio 23 d. Jaunimo 
centras buvo gyvas ir per
pildytas renginiais, čia vy- \ 
ko LB apylinkių atstovų ir 
vadovų metinis suvažiavi
mas, Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro muziejaus 
atidarymas ir po pietų Vil
niaus universiteto studentų 
etnografinio ansamblio RA
TILIO koncertas. Taip pat 
nepamirštinos sekmadieni
nės pamaldos, vykstančios 
tėvų jėzuitų koplyčioje, o 
po pamaldų — pabendravi
mas kavinėje. Kaip tik tą 
sekmadienį JC moterų klu
bo narės svečius vaišino 
šviežiais skaniais blynais.

JAV LB Vidurio Vakarų 
apylinkių valdybų ir atsto
vų bei kitų pareigūnų suva
žiavimas prasidėjo 9 vai. 
Jaunimo centro mažojoje

Muz. Arvydas Paltinas ir sol. Nelė Paltinienė, Margučio radijo pakviesti, šiemet septin
tąjį kartą koncertavo JAV. Balandžio 16 d. jų koncertas buvo surengtas Jaunimo centre. Nuo
traukoje iš kairės: koncerto programai vadovavęs Leonas Narbutis, sol. Nelė Paltinienė, Margu
čio vedėjas Petras Petrutis ir muz. Arvydas Paltinas.

salėje. Suvažiavimą vedė 
apygardos pirm. Birutė Vin
dašienė, dalyvaujant valdy
bos nariams.

Po invokacijos, mirusiųjų 
pagerbimo ir sveikinimų, 
apie apygardos veiklą .pra
nešimus padarė: pirm. B. 
Vindašienė (įteikė raštu, 
ačiū), ižd. R. Rimkus, kon- 

- J. Balutis, lietuvių 
teisėms šv. Kazimiero- ka
pinėse ginti — komiteto 
pirm. A. Regis ir specialų 
pranešimą — Wisconsino 
apyl. pirm. Vytautas Janu
šonis. šią apylinkę sudaro 
Kenoshos, Racine ir Mil- 
waukee apylinkėse gyve
nantieji lietuviai. Apžvelgė 
bendrą lietuvių padėtį, sto? 
ką jaunimo, parapijų liki
mą ir t.t. Apžvalga ilgoka, 
bet įdomi ir valdyba galėtų 
atspausti bet kuriame lietu
viškame laikraštyje, kad 
skaitančioji lietuvija galėtų 
supažinti.

Po diskusijų, priėmus 
pranešimus, Apygardos val
dyba įteikė padėkos lakštus 
lietuvių bendruomenei nusi- 
pelnusiems asmenims ir 
nuolatiniams talkininkams. 
Apylinkių valdybų pirmi
ninkai pranešė apie savose 
apylinkėse vykdomus dar
bus, džiaugsmus ir nesėk
mes. Pranešimus padarė tik 
pusė apylinkių, o kita pusė 
dėl nuotolių ir kitų priežas
čių, suvažiavime nedalyva
vo.

Suvažiavimas buvo gau
sus dalyviais, sklandžiai 
pravestas ir neišėjo iš skir
to laiko. Suvažiavimas baig
tas visiems sugiedojus Lie
tuvos himną — Lietuva, tė
vyne mūsų. Okupacijoje 
esanti tauta, atgautą him
ną dar tebevadina V. Ku
dirkos tautine giesme, neš
dama tam tikro disonanso. 
Ne V. Kudirkos tautiška 
giesmė, bet Kudirkos para
šytos eilės, priimtos ir pa
skelbtos Lietuvos himnu. 
Taip ir turėtumėm vadinti.

Po apygardos suvažiavi
mo, atsigaivinus ir užkan

dus, kavinės patalpose pra
sidėjo Vakarų rajono apy
gardų pirmininkų pasitari
mas. Šį pasitarimą šaukė 
Krašto valdyba, pirminin
kaujama dr. Antano Raz
mos. Jame dalyvavo: Vidu
rio Vakarų apygardos pirm. 
Birutė Vindašienė, Vaka
rų — Angelė Nelsienė, Mi
chigano — Vytautas Kut
kus ir Ohio — Kazys žie- 
donis. Pirmininkavo vice
pirm. Birutė Jasaitienė, o 
užbaigos žodį tarė dr. An
tanas Razma.

P. S. Dėl kitų įsipareigo
jimų, iki galo negalėjau da
lyvauti, todėl negaliu para
šyti apie išvadas.

• Chicagos Lietuvių Te
atras "Vaidilutė” jau nuo 
praėjusių metų rudens ruo
šiasi savo didžiausiam jėgų 
bandymui: V. Mykolaičio- 
Putino 4 veiksmų dramos 
”Daktarąs Gervydas” pa
statymui. Ši psichologinė 
drama, kiek žinoma, dar 
niekur nebuvo statyta. Tai 
chicagiečiai turės gerą pro
ga pirmieji ją pamatyti. Re
žisuoja Laima šulaitytė* 
Day, vaidina 9 žmonės, dau
gumoje jauni scenos entu
ziastai. Veikalo premjera

Chicagos ” Vaidilutės” teatro vaidintojai su savo vadovais. 
Pirmoje eilėje (iš kairės)): R. Jankauskas, S. Gūdis; antroje: 
G. Braslauskaitė, K. Bielskutė, režisierė L. Šulaitytė-Day, D. 
Viktoraitė, A. Pankienė; trečioje eilėje: V. Lapenas, adminis
tratorė O. Šulaitienė, valdybos pirm. dr. P. Kisielius, E. Šulai- 
tis, A. Vikora. Nauja šio teatro premjera bus gegužės 21 d. 
Jaunimo Centre. Ed. Šulaičio nuotr.

Jono Tamulaičio nuotr.

bus gegužės 21 d. Jaunimo 
Centro didžioje salėje.

• Komp. Vlado Jakubėno 
85 metų gimimo sukakčiai 
paminėti rengiama vakaro
nė gegužės 12 d. Jaunimo 
Centro kavinėje. Bus mu
zikologės Loretos Tamuly
tės-Venclausk ienė s paskaita 
apie kompozitorių, sol. Al
dona Buntinaitė sudainuos
VI. Jakubėno dainų, o Algi
mantas Kezys parodys jo 
susuktą filmą apie komp. 
VI. Jakubėną. šią programą 
rengia komp. VI. Jakubėno 
Draugija.

• Audrius Viktorą, nors
ir gyvendamas tolokai nuo 
Jaunimo Centro — Elm- 
hurst, III., aktyviai lanko 
Chicagos Lietuvių Teatro 
"Vaidilutės” repeticijas, be
siruošiant V. Mykolaičio- 
Putino veikalo "Daktaras 
Gervydis" premjerai. Joje 
jis vaidins daktaro Gervy- 
do sūnų Rimą. Audrius yra 
baigęs Illinois universitetą 
Chicagoje BSEE laipsniu ir 
dirba Motorolos bendrovė
je. Prieš tai jis yra pasiro
dęs visoje eilėje Chicagoje 
pastatytų vaidinimų: "’Vi
durvasario nakties sapnas”, 
"Mėnulio užtemimas", "Či
činskas” ir kt. (eš)
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Vilniaus ansamblis 'Ratilio’ Clevelande

Ištikimybė liaudies
menui Vytautas Matulionis

Vilniaus Universiteto Folklorinio Ansamblio „Rati
lio” koncertas, 1998 m. balandžio mėn. 15 d., Dievo Mo
tinos parapijos auditorijoje, Clevelande. Ansamblio va
dovė Zita Kelmickaitė. Grupės vadovas prof. Rolandas 
Pavilionis. Koncerto rengėjas ir globėjas Clevelande — 
Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis „Čiurlionis”.

Pagaliau! Ilgai lauktas, 
stropiai garsintas, tarptau
tiniai pripažintas „Ratilio” 
Clevelande! Kad jo buvo 
laukta su išskirtiniu susi
domėjimu rodė ir lyg tur
guje klegančiais žiūrovais 
perpildyta salė. Ne tik visos 
abėcėlės tvarka išrikiuotos 
kėdžių eilės, bet ir pridėti
nes eilės buvo užpildytos. Ir 
to buvo negana. Aplink salę 
sienas ramstė tie „laimin
gieji” kurie (gal lietuviš
kos sąžinės kankinami?) 
paskutinės minutės pagun
dai atsispirti nesugebėjo ... 
Ir gerai. Tai buvo šioje sa
lėje dar neregėtas žmonių 
antplūdis — viltingo pasi
tikėjimo pareiškimas šiam 
lietuvių liaudies meną puo
selėjančiam vienetui.

Į salę „Ratilio” įėjo ta
kais, iškilmingu pasivaikš
čiojimo žingsniu, dainuoda
mi ir pusiau šokdami. Tai 
buvo ... pradžioje ... kiek 
stebinantis prisistatymas. 
O stebino moterų tautinis 
apdaras, kuris puošnaus 
tautinio rūbo (menininkų 
vaizduotės atkurto, išausto 
ir kainuojančio kelis šimtus 
dolerių) išlepintiems išei
viams pernelyg kuklus tiek 
spalvomis ir jų deriniais, 
tiek audinio raštuotumu. 
Tačiau tai nebuvo neigia
mybė. Ne! Tai buvo liaudiš
kos tikrovės, sugebėjimu ir 
išgalių nuoširdus atspindys 
dar „neišgrynintas” akade
minio meno, dar nespindu- 
liojantis „tobulomis” spalvų 
varsomis, bet... vis tiek 
kažkaip įgimtai mielas. 
Svarbiausia, toks drabužis 
labai tiko šio ansamblio dai
nuojamų dainų dvasiai bei 
muzikai. Jis dvelkė sodžium, 
ne koncertiniai uniformuo
ta grupe.

Po įdomios, šiltos, žino- 
viškos Zitos Kelmickaitės 
Įžangos ir sveikinimų, prasi
dėjo sceninė „Ratilio” pro
grama susidedanti iš dainų, 
šokių, instrumentinės mu
zikos (ragai, skudučiai, 
kanklės, armonikos, molinu
kai, smuikai ir t.t.), eilė
raščių ir tarmiškų liaudies 
išminties įtarpų. Visus vie
nijanti šio vakaro mintis 
buvo: Lietuva, Lietuvos, 
Lietuvai! Tai buvo sklandi, 
iki slidumo (ačiū Dievui) 
dar nenuglūdinta liaudies 
meno pynė, pradžioje te
kanti kiek lėtai. Nors kiek
viena daina buvo perduota 
savaimingai, nevisų tartis 
buvo lengvai suprantama. 
Kaip gaila, kad programo

je nebuvo įrašyti dainų žo
džiai! Daugelis dainų, nors 
muzikiniai nesudėtingos (ir 
tuo pačiu kartais įdomios 
tik tą sritį tyrinėjantiems 
muzikologams) buvo arba 
labai senoviškos, mažai kam 
žinomos, ar visai nežino
mos, bet visos žodiniai la
bai turtingos. Jei klausyto
jai būtų žinoję žodžius, jie 
būtų su malonumu (ir di
desniu pasitikėjimu) įsi
jungę į bendrą dainavimą. 
Tuo tarpu reikėjo pasiten
kinti tik niūniavimu ... 
šiose dainose, posmas po 
posmo, gaida buvo ta pati, 
tik žodžiai kito, todėl čia 
teksto žinojimas buvo bū
tinas. Vienintelė daina ku
rią klausytojai tuoj pat at
pažino ir į ją noriai įsijun
gė, buvo Maironio žodžiams 
pritaikyta „Oi, neverk, mo
tušėle ...” ši daina tapo 
vienu artimiausių šio vaka
ro bendradarbiavimo taškų 
tarp scenos ir salės.

Ypatingu jausmu gilu
mu išsiskyrė raudos (kiek 
panašios į gregorianišką 
giedojimą) su liaudišku pa
prastumu išraudotos sodria- 
balsės ir nemažų sugebėji
mų pasakotojos ir deklama- 
’torės Veronikos Pavilionie
nės.

Dainininkai dainas atliko 
taip kaip mūsų senasis kai
mas jas sukūrė: be sudėtin
gos harmonijos, natūraliais 
ir nuoširdžiais balsais, be 
riksmo, jausmus reiškiant 
santūriai, net ir dailiai at
kurtose juokingose, švelniai 
pašaipiose dainose. Kad lie
tuvių muzikinė tautosaka 
nesibaigia su devynioliktu 
šimtmečiu, buvo aišku iš to 
kad kai kurios dainos vaiz
davo netolimą (ir mums la
bai skausmingą praeitį. Vi
sa Lietuvos istorija, vieno
kiu ar kitokiu būdu, yra 
liaudies įrašyta mūsų tau
tosakoje. „Ratilio” tai pil
nai supranta. Nemąžiau 
įspūdingas buvo ir kai ku
rių ansambliečių sugebėji
mas valdyti kelis liaudies 
instrumentus, čia labai pla
čiai praeities duris atvėrė 
(tiems kurių amžius ir at
mintis tai leido) molinukai 
be kurių juk neapsiėjo joks 
vaikystės turgus ar atlaidai, 
kartu su meduoliais ir ries
tainiais. Kuris gi vaikas ne
norėjo papūsti gaidžiui „į 
uodegą”? čia ir gegutė ku
kavo ir pelėda ūkė ... šia
me kaimo muzikantų būry
je didelė ir labai maloni 
staigmena buvo muzikalios

Scena iš Ratilio koncerto...

ir mikliapirštės SMUIKI
NINKĖS (!) — dar iki šiol 
negirdėta-neregėta lietuviš
kos kaimo kapelos dalis. 
Valio!

Amerikoje, kur sceninė 
šypsena yra beveik privalo
ma, dainininkų veidai kart
kartėmis atrodė perdaug 
rimti. Dideliam žiūrovų pa
sitenkinimui, jie labai pra
šviesėjo šokiuose, greičiau
siai paties šokio judesio 
įtaigoje. O šokiai įvairavo 
nuo "rimtų", „atsargių”, 
„mandagių” — lyg jauni
mas būtų bešokąs senimui 
akylai stebint — iki šelmiš
kų, šėlstančių ir lengvai pa
junkančių kuriuose jaunys
tė sutraukė visus varžtus. 
Tiems patiems asmenims 
(nors ir jauniems) dainuoti 
ir šokti pakaitomis buvo 
tikrai nelengva. Todėl dau
giau žodinių įtarpų — ypač 
tarmiškų pasakojimų (že
maitiškas buvo puikus, bet 
pertrumpas) — butų labai 
pravertė. Į šokius buvo 
įtraukti (ar bandomi įtrauk
ti) ir žiūrovai. Šis gražus 
vilniečių mostas lengvai su
griovė tą nematomą sieną 
kuri kartais iškyla tarp sce
nos menininkų ir žiūrovų.

Keletas užuominų dėl sce
nos apipavidalinimo. Kaip 
jau išeivijoje įprasta, mūsų 
renginiuose scenos papuo
šimą stengiamasi padaryti 
kuo "simboliškesniu”. Sai
kinga simbolika yra geras 

Muz. Birutė Smetonienė laike priėmimo Clevelande „Rati
lio” ansambliečių, kalbasi su grupės vadovu prof. Rolandu Pa- 
vilioniu. V. Bacevičiaus nuotr.

dalykas, tačiau kartais to 
simbolizmo tiek daug, kad 
darosi „saldu, gardu, kaip 
devyni medūs”. Tokio sal
dumo galėjo būti mažiau ir 
čia: dailios tautinės juos
tos nuo lubų iki grindų (jų 
vienų ir dangaus žydrynės 
būtų pilnai pakakę), skren
dančių paukščių pulkas pa
dangėje, Kryžių Kalnas ... 
su aukuru priekyje.... ir... 
palmės (!) iš abiejų Kalno 
pusių — tikra botaniška re
tenybė! Visi šie simboliai 
labai rungtyniavo su meni
ninkais dėl scenos erdvės, 
ypač varžydami šokėjus, 
kurių skriejantys sijonai 
neišvengė nevėdylavę auku
ro liepsnos... Jei ši proga 
reikalavo ryškaus simbolio, 
tai geresnio už patį "Rati
lio” ir negalėjo būti — sim
bolio tos Lietuvos kurios 
mes visi siekiame, laukia
me, ilgimės ir ja guodžia
mės.

Koncertas buvo oficialiai 
užbaigtas su pakilimu ben
drai sugiedotu Lietuvos 
himnu, o po to pasikeista 
progai tinkamomis dovano
mis ir jautriais padėkos žo
džiais. Tampriai visus ri
šantis momentas buvo 
iš Lietuvos atvežtas juo
dos duonos kepalo pasidali
nimas su žiūrovais — lyg 
savotiška komunija. Didelė 
minia žiūrovų į namus 
skirstėsi labai pakilioje nuo
taikoje.

Nuoširdi padėka priklau
so jauniesiems akademi
kams — lietuviškos muzi
kos pasišventėliams — at- 
vykusiems iš giedrėjančios 
Lietuvos pasidalinti su mu
mis vis greičiau nykstan
čiais lietuviškosios tautosa
kos turtais, parodyti ištiki
mybę liaudies menui ir įro- 
dyti tokios ištikimybės bū
tinumą lietuvybės išlikimui. 
Miela, kad „Ratilio” taip at
sidėjusiai rūpinasi mūsų 
dainų, šokių ir muzikos iš
likimu ir svarba lietuviška
me gyvenime ir jų skleidi
mu pasaulyje. Toks pasi
šventimas yra ne tik įspū
dingas ir sveikintinas, bet 
gerbtinas, brangintinas ir 
besąlyginiai remtinas. Šiuo 
vakaru „Ratilio” atvežė 
daug dvasinio maisto jau 
pradedančioms silpti lietu
vybės šaknims Amerikoje. 
Tvirtai tikime, kad tas 
maistas paskatins naujas, 
gausias ir stiprias išeivijos 
lietuvybės atžalas. Dar kar
tą ačiū Vilniaus Universite
to Folkloriniam Ansambliui 
už šią lietuviškos sąmonės 
prošaistę, o "Čiurlionio" an
sambliui už nepabūgimą šį 
koncertą surengti. Daugiau 
panašių viešnagių!

ATTENTION -
GOVERNMENT SEIZED VEHICLES 

from $100. Fords, Mercedes, Corvettes, 
Chevys. Surplus Buyers Guide. 

Call 1-602-838-8885 Ext. A 1753
(16-18)

SHELBY 
ENTERPRISES INC.

We are a fast paced manufacturer 
specializing in steel tube fabricating 
We are looking for several mature 
ąualified dedicated individuals with 
experience in the following areas:

• MACHINE Set-Up and Repair
• TOOL ROOM
• QUALTTY INSPECITON

1-st & 2nd Shift
We offer an attractive compensa- 
tion package including competitive 
wages, full benefits, uniforms and 
more.

Send resume 
including salary history to:
SHELBY ENTERPRISES 

P.O. BOX 313 
ROMEO, MI 48065

(15-19)
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DETROIT
VRATILIO” KONCERTAS

Nekantriai lauktas Vil
niaus universiteto folklori
nio ansamblio "Ratilio" 
koncertas Detroite įvyko 
balandžio 16 d., sekmadie? 
nį, Dievo Apvaizdos lietu
vių parapijos Kultūros Cen
tre. Kaip retai šiuo metu, 
salė buvo perpildyta anks- 
tyvesniosios ir pokarinės iš
eivijos trijų kartų atsto
vais.

Detroitiečiai dėkingi Lie
tuviškų Melodijų radijo va
landėlės vedėjui inž. Algiui 
Zaparackui, turėjusiam drą
sos imtis milžiniško darbo 
ansamblį atsikviečiant. Pa
dėka priklauso ir mūsų jau
nimui: ateitinikams, skau
tams ir Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos nariams, sudariu
siems "Ratilio" ansamblio 
^priėmimo komitetą. Negali
ma pamiršti ir mūsų anks
ty vesniosios išeivijos sukur
tos, ir vis tebegyvuojan
čios, lietuvių verslininkų ir 
profesijonalų Vaizbos Bū
to — Lithuanian Chamber 
of Commerce organizacijos, 
kurios atstovu priėmimo 
komitete buvo ilgametis De
troito prekybininkas, lietu
vis patrijotas Klemas Pa- 
tockis (Clem Patocki).

Padėka jiems už įdėta 
triūsą ir puikią kultūrinę 
atgaivą Detroito, jo apylin
kių ir kaimyninio Windsoro 
lietuviams. Ta proga buvo 
išleistas ir kuklus leidinėlis, 
kuriame mūsų organizaci
jos gavo progą pasveikinti 
mielus svečius iš paverg-

CHEMISTS
Seeking degreed chemist to 

process & supervisor process 
of reactive chemicals at our 
So Carolina hazardous waste 
t r e a m e n t facility. N e e d 
strong technical skiIls, ability 
to anticipate problems, fa- 
miliarity wlth chemical reac- 
tivies, chemical tradenames, 
8. hazard class. Requires 5+ 
years experience In the treat- 
ing or manufacturing & face 
management of highly reac
tive chemicals. For confiden- 
tial consideration please 
send your resume to: 

Nancy Opitz 
Aqua-Tech, Ine 

140 South Park St
Port VVashington, Wl 53074

EOE M/F

STRUCTURAL STEEL 
DETAILER & ESTIMATORS
ARE YOU TLRED OF THE COLD?

Qualico Steel an established structural steel 
fabrication company located near Dothan AL 
(90 miles from Gulf Coast) is presently accep-

nimum of 3 years experience reųuired. Good 
Salary & Benefits. Send resume and sample 
of woric to Mr. W.R. Thomas.

QUALICO STEEL CO., INC
P.O. BOX 149

Webb, AL 36376
(15-25)

Train to be a Professional
•SECRETARY 

•EXECUTIVESEC. 
•WORD PROCESSOR

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

THE HART SCHOOL 
a Dtv. of AC.T. Corp.

Nafl. hdqtra, 4899 N. Fad. Hwy. 
Pompano Bch. FL

Skautininke Julija Taorienė sega Tėvynės dukros žymenį 
Livijai Juodišiūtei-Pollack Šv. Jurgio sueigoje Clevelande.

V. Bacevičiaus nuotr.

tos, bet laisvėjančios tėvų 
žemės.

Pradedant programą, į 
sceną, gražia vorele ir su 
skambia daina įžygiavo an
samblio dainininkai, muzi
kantai, pasakoriai ir šokė
jai, kuriuos, su saikiu hu
moru, pristatė publikai an
samblio vadovė Zita Kelmic- 
kaitė, o po jos prabilo ang
liškai kalbantis ansamblie
tis Audronis Braukyla.

Programa, užtrukusi ar
ti dviejų valandų, pradėta 
liaudies instrumentų muzi
ka, o po to, paskaitomis, se
kė dainos šokiai ir humoris
tiniai monologai.

Giliausią įspūdį paliko 
koncerto dalis, palietusi 
tragiškuosius išvežimus ir 
tremtį Sibire. Ji pradėta 
mūsų žinomo poeto — Sibi
ro tremtinio Antano Miški
nio eilėraščiu. Ją lydėjo 
audringi plojimai ir graudi 
ašara, nuriedėjusi daugelio 
skruostais, prisiminus tuos 
nelemtingus teroro ir žmo
gaus paniekinimo dešimt
mečius. Publikos nuotaikos 
kilo, kai baigiamojoje pro
gramos dalyje, įsijungus 
moderniesiems muzikos in
strumentams sekė vaikinų 
ir merginų skambios sutar
tines, humoristinės dekla
macijos ir trankūs šokiai, 
kurių sūkurin buvo pakvies
ti ir arčiau scenos sėdį žiū
rovai ir žiūrovės. Progra- 
rnos pabaigoje prie mikro
fono vėl atsirandą iškalbin
goji vadovė ir padėkojusi 
svečiams už nuoširdų pro
gramos priėmimą ir jai pra
bilus apie Sąjūdį, publika 
spontaniškai pakilo ir ploji
mų audra bei garsiais valia
vimais, pagerbė jį. Po to 
scenon iškviečiamas, vado
vės žodžiais tariant, rengi
nio "gaspadorius", mūsų 
atveju, Algis Zaparackas, 
kuris savo žodyje pareiškė 
padėką svečiams už puikią 
programą ir scenon iškvie
tė "Ratilio" ansamblio vy
riausią vadovą Vilniaus uni
versiteto prorektorių Rolan
dą Pavilionį. Pasigęsta jo 
žodžio. Ir pagaliau, gėlėmis 
a p d o vanoti ansambliečiai 
galingais balsais užtraukė 
Tautos himną, kuriam pri
tarė ir publika. Patrijotinės 
nuotaikos poveikyje, mes 
per juos pajutome Tėvynės 
artumą.

DIRVA

Sekančią dieną, balandžio 
17-tą, Vilniaus universite
to ‘ folklorinis ansamblis 
"Ratilio" sėkmingai gastro
liavo Michigan Centrai Uni- 
vertitete, kurio rektoriumi 
(prezidentu) yra lietuvis 
dr. Edvardas Jakubauskas.

A. Misiūnas

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir ( 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

SMAKE MONEY $

SEWING OPERATORS 
WANTED

Daytime dress and party dresa.
Full time work. 718-234-0286.

(12-18)

ATTENTION - 
GOVERNMENT HOMES 

From $1 (U - repair). Repossessions. 
Delinųuent tax property.

Call 1-602-838-8885 Ext. GH 1753
(16-18)

QW! /uperior/oving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 

Zuperio! /bving/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

(Taupa
Litftuanian Credit Union 

Lietuvių Tjredito kooperatyvas 

767 Lašt 185tH Street

Cfevetand, Ohio 44119

(216) 481-6677

įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

JAKUBS AND SON
-&

Laidojimo (staiga
Delio E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir

Barbare Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119
Tel. (216] 531-1770

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

liams pastatyti.
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PARENGIMAI1

I.

KVIEČIA Į KUNIGYSTĖS 
SUKAKTIES ŠVENTĘ

I

d

Sukaktuvininkas kun.
Balys Ivanauskas

Su dėkingumu Visagaliui 
Dievui aš skelbiu sekmadie
nį, 1989 m. gegužės mėn. 7 
d„ 50 metų sukaktį nuo ma
no įšventinimo į Jūzaus 
Kristaus Kunigystę..

Jūs esate visi turėję svar
bų vaidmenį mano kunigys
tėje ir mano privačiame gy
venime. Aš kviečiu jus vi
sus dalintis džiaugsmu šio-, 
j e specialioje šventėje su 
manim ir mano šeima, daly
vaujant Padėkos Mišiose 
1989 m. gegužės mėn. 7 d. 
šv. Jurgio bažnyčioje, 6527 
Superior Avė., Cleveland, 
Ohio. šventė prasidės šven
tomis Mišiomis 10:30 vai. 
ryto. Po to seks priėmimas 
parapijos salėje.
Nuoširdžiai Jūsų Kristuje,

Kun. Balys C. Ivanauskas

MIRĖ STASYS MAČYS

Balandžio 29 dienos anks- 
styvą rytą mirė visuomeni
ninkas Stasys Mačys. Liga 
jį kankino apie šešerius mė- į lietuvių apylinkės miesto
nesiūs. Stasys Mačys gimė tarybos narį Michael Polen- 
1918 m. Skirkiškės kaime, sek.

A. A.

STASIUI MAČIUI

mirus, reiškiam© gilią užuojautą žmonai

STASEI ir šeimai.

L.K.V.S. Ramovės Centro
Valdyba

b

apskrityje. Tarnavošakių
Lietuvos kariuomenėje. Cle
velande aktyviai reiškėsi vi
suomeniniame darbe, prieš 
porą metų išrinktas į Balfo 
direktorių tarybą. Buvo 
LVS Ramovės skyriaus iž
dininkas, Žalgirio šaulių 
kuopos narys, SLA 14 kuo
pos valdybos narys. Ilgiau
siai ir stipriausiai Stasys 
darbavosi Lietuvių klube ir 
Lietuvių Namų bendrovėje. 
1960 m. jis drauge su kitais 
vienuolika direktorių pasi
rašė Lithuanian Village 
Ine. b-vės steigimo aktą, 
1967-69 buvo Lietuvių klu
bo ir namų bendrovės pir
mininkas.

Velionis po Velykų su 
bičiuliais susitiko Lietuvių 
klube ir išreiškė viltį su
laukti gegužės aštuntos, 
Stasio vardinių dienos. De
ja, liga jį pasigrobė trupu
tį anksčiau.

A. a. Stasys Mačys palai
dotas gegužės 2 d. Visų Sie
lų kapinėse. Vyro, tėvo, bro
lio ir senelio liūdi žmona 
Stasė, duktė Aurelija su 
šeima, sūnūs Nerijus ir Gi
mus su šeimomis, brolis 
Jurgis Clevelande, sesuo 
Ona Talandienė Detroite, 
Lietuvoje brolis Juozas ir 
seserys Julė ir Joana.

Visiems velionio artimie
siems Dirva reiškia gilią 
užuojautą.

• Miesto taryba gavo 
prašymą paskelbti Cleve
lando ir Volgogrado (buvu
sio Stalingrado) miestų 
brolystės rezoliuciją. Meras 
George Voinovich priešina
si brolystės rezoliucijos pa
skelbimui ir prašo visas 
tautybių organizacijas bei 
pavienius asmenis rašyti 
protesto laiškus miesto ta
rybos pirmininkui George 
Forbes, City Hali, 601 Lake- 
side, Cleveland, Ohio 44114. 
Prašom taip pat kreiptis ir

DIRVA

Skautininkių draugovės vakaronės paskaitininkei dr. Aldo
nai Malcanaitei-Grinai Vilija Klimienė sega gėlę. Šalia stovi 
-vakaro pravedė j a Laimutė

SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVĖS 

KULTŪRINĖ POPIETĖ

Kultūrinės popietės, kų? 
rįas Clevelando skautinin- 
kės jau eilė metų rengia, 
visuomenės ir skautijos yra 
mėgiamos' ir vertinamos. 
Jos ne tik paskatina iš. kuL 
tūrinio apkiautimo vaduo
tis, bet ir duoda progą skau
tiškam būry pabendrauti ir 
pasivaišinti draugiškoj ir 
šiltoj nuotaikoj. Tose popie
tėse būdavo paminimi iški
lūs lietuviai, pristatomos 
naujos knygos, svarstomi 
kultūriniai, politiniai ir 
šiaip aktualūs klausimai.

šiais metais Skautininkių 
Draugovė suruošė savo po
pietę balandžio 23 d. 4 vai. 
p. p. Lietuvių Namuose. Jos 
tikslas buvo pristatyti vi
suomenei ir skautijai savo 
profesijoje stiprių rezultatų 
pasiekusią buvusią Cleve
lando gyventoją ir skautijos 
narę dr. Aldoną Malcanai- 
tę-Grinienę. Dr. Grinienė 
yra psichologė su privačia 
klinikine praktika Pitts- 
burghe, taip pat konsultan
tė korporacijoms ir ligoni
nėms vadovavimo klausi
mais.

Turėjus progos šią žiemą 
praleisti tris savaites Lie
tuvoje, ji grįžo namo su la
bai stipriu krašto budimo, 
atgimimo, kėlimosi įspū
džiu. Popietė davė jai pro
gos tais įspūdžiais su klau
sytojais pasidalinti.

Ne mažiau svarbi buvo 
pastanga paminėti „Varpo” 
laikraščio sukaktį, kuri da
bartinių įvykių šviesoje ta
po ypač aktuali, dėl to Lie
tuvos ir išeivijos iškilmin
gai švenčiama.

Prelegentė kalbėjo tema 
„Varpo” šimtmetis ir da
bar”. Savo kalboje ji per
žvelgė lietuvių tautos būk
lę, atvedusią iki prieš 100 
metų vykusio budimo ir kė
limosi ir pravedė paralelę 
su šiandien Lietuvoje vyks
tančiais įvykiais. Šalia visą 
tautą liečiančių rūpesčių ji 
trumpai užgriebė ir specifi
niai moterų problemas, ap
gailestaudama faktą, kad 
moterys Lietuvoje taip už
gožtos profesiniais ir buiti
niais reikalais, kad joms ne
lieka nei laiko, nei energi-

Švarcaitė -Kormos.
V. Bacevičiaus nuotr.

jos visuomeniniams dar- 
darbams. Dėl to Sąjūdyje 
moterų taip mažai.

Paskaita buvo papildyta 
prelegentės atsakymais į 
dalyvių klausimus.

Stalelius apsėdę dalyviai 
ilgokai šnekučiavosi, kol iš
sėmė įdomesnes paskaitoje 
paliestas ir nepaliestas min
tis ir ištuštino skautininkių 
susineštas užkandas ir at
sigėrimus. (Oši)

• Clevelando meras 
George Voinovich oficialiai 
paskelbė, kad jis yra kandi
datas į Ohio gubernatoriaus 
vietą. Rinkimai įvyks 1990 
metų rudenį.

George Voinovich buvo 
meru dešimt metų, ilgiau
siai iš visų miesto merų. 
Nauji rinkimai įvyksią šį 
rudenį, bet jis atsisakė kan
didatuoti sekančiam ketve- 
rių metų terminui.

• Tautybių tarybos cent
ras (Na'tionalities Services 
Center), kurio egzekutyvi
nių direktorium yra Algis 
Rukšėnas, metinį pobūvį 
rengia Lietuvių namų salė
je gegužės 12, penktadienį, 
6 vai. 30 min. vak. Bilieto 
kaina asmeniui $12.00. Pa
grindiniu kalbėtoju bus šio 
centro naujasis vadovas Al
gis Rukšėnas. Gražu būtų, 
kad lietuviai taip pat gau
siai dalyvautų ir tuo būdu 
paremtų Algį Rukšėną, ku
ris į šią vietą buvo paskir
tas kaip geriausias iš še
šiasdešimties amerikiečių 
kandidatų. Dėl rezervacijų 
prašom skambinit telef. 
781-4560 darbo valandomis.

• LB Clevelando Apylin
kės metinis susirinkimas 
įvyks gegužės 28 d. 11:45 
vai. ryto Dievo Motinos pa
rapijos svetainėje.

Be įvairių pranešimų, bus 
renkama dalis valdybos, 
kontrolės komisija ir atsto
vai į apygardos suvažiavi
mą.

• Išnuomojamas gražus,
1 didelio miegamojo butas, 
su vėsintuvu ir virtuvės 
Įrengimais. Dėl garažo at
skirai susitarti. ”No child- 
ren, no pets”. Lake Shore 
Blvd. ir East 185 Stret apy
linkėje. Nuoma 325 dolerių 
mėn. Tel. 338-3205.

Nr. 18 — 11

• GEGUŽĖS 7, kun. klebono 
Balio Ivanausko 50 m. kunigystės 
jubiliejus - iškilmingas pagerbimas 
Šv. Jurgio parapijoje.
• GEGUŽĖS 20-21, LKVS 
RAMOVĖS skyrių suvažiavimas 
Clevelande.
• BIRŽELIO 4, DLK Birutės 
Clevelando skyriaus gegužinė.
• BIRŽELIO 10, Lietuvos tele
vizijos ir radio dainininkų ir instru
mentalistų ansamblio "Armonika" 
koncertas D. M. parapijos salėje. 
Rengia LB Clevelando ap. valdyba.
• BIRŽELIO 11, Birželio mi
nėjimas. Ruošia Estų Taryba, Lat
vių Sąjunga ir Amerikos Lietuvių 
Taryba.
• BIRŽELIO 23-25, Susivieji- 
nimo Lietuvių Amerikoje Seimas 
Clevelande.
• LIEPOS 2, ALT S-gos Cle
velando skyriaus gegužinė.
• LIEPOS 16,12 vai. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė prie ežero, 
Canterbury Rd.
• LIEPOS 30, 12 vai. Ramo
vės Clevelando skyriaus gegužinė 
prie ežero, Canterbury Rd.
• RUGSĖJO 3, Prezidento 

mirties

Tautos 
pokylis

Tautos 
Tautos

Antano Smetonos 45 m. 
paminėjimas

• RUGSĖJO 9 D. 
šventė — abiturientų 
Lietuvių namuose.

• RUGSĖJO 10 D., 
šventės minėjimas ir
Fondo popietė Lietuvių Na
muose.
• RUGSĖJO 30, Pabaltiečių 
vakaras.
• LAPKRIČIO 11, Lietuvių 
Namų metinis balius.
• LAPKRIČIO 12, Kultūrinė 
Popietė - prelegentė prof. dr. Mari
ja Gimbutienė. Rengia Skautinin
kių Draugovė Lietuvių Namų salėje
• LAPKRIČIO 25, Kariuome
nės šventės minėjimas Lietuvių Na
muose. Rengia Ramovės Clevelan
do skyrius.
• GRUODŽIO 31, Naujųjų 
Metų sutikimas Lietuvių Namuose. 
1990 m.
• VASARIO 25, Lietuvių Na 
mų ir klubo narių metinis susirinki
mas
• KOVO 4, 'Taupos" kredito 
kooperatyvo narių metinis susirin
kimas

• Norintieji keliauti į 
Lietuvą draugę su Cleve
lando vyrų oktetu šį rude
nį rugsėjo 14-15 d. d. kvie
čiami iki š. m. gegužės 5 
d. užsiregistruoti, skambi
nant Ingridai Bublienei į 
jos įstaigą (216) 486-8G9&

Šį rudenį, dėl Lietuvoje 
vykstančių festivalių, vieš
bučiai bus perpildyti, tad 
jau dabar reikia rezervuoti 
kambarius.

• Vladas Bacevičius pra
šo patikslinti žinutę, tilpu
sią Dirvoje praeitame nu- 
mety, kad jis Ratilio an
sambliui padarė ne 500, bet 
200 nuotraukų ir jam dar 
iki deimantinio amžiaus 
trūksta kelerių metų.

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



DIRVA
PAVERGTŲ TAUTŲ 

KONFERENCIJA 
PARYŽIUJE

š. m. kovo 30 d. "Dirvo
je” buvo paskelbtas straips
nis "Kova už tautų teises 
ir laisvę". Jame buvo pa
teikta plati informacija apie 
gegužės 9-10 d. d. Paryžiu
je j vyksiančią konferenciją, 
kurią rengia Sovietų Sąjun
gos pavergtų kraštų atsto
vai.

Tame straipsnyje buvo 
glaustai atpasakota konfe
rencijos programa. Joje bus 
atstovaujama ir Lietuva.

Visi lietuviai, kuriems 
galimybės leis tomis dieno
mis būti Paryžiuje, kviečia
mi toje konferencijoje da
lyvauti.

Konferencijos adresas 
toks: Conference on the 
Democratic Alternative in 
the Soviet Bloc — La Mai- 
son de la Chimie, 28 Rue 
Saint Dominiųue, Paris.

Konferencijos pradžia — 
gegužės mėn. 9 d. 10 vai.

Vytautas Skuodis
• Dirvos novelės konkur

sui, kurio terminas baigia
si š. m. birželio 15 d., gau
tas pirmas rankraštis "At
plėšta motinystė", žiupsne
lis prisiminimų iš tremti
nio gyvenimo 1941-1956 m., 
pasirašytas A. V. B.

Premija 700 dol. skiriama 
iš a. a. Simo Kašelionio pa
likimo, kurį tvarko Korp! 
Neo-Lithuania.

Jury komisija sudaryta 
Šios sudėties: Marija Tūbe- 
lytė - Kuhlmanienė, Birutė 
Sidzikauskienė ir Zigmas 
Raulinaitis.

PADĖKA
A. A.

INŽ. JUOZAS VAIČJURGIS
Mirė 1989 m. vasario 1 dieną Bostone. Palaidotas 

Forest Hills kapinėse.
Dėkojame visiems suteikusiems velioniui paskutinį 

patarnavimą ir palydėjusiems į Amžino poilsio vietą.
Dėkojame vienuoliui pasionistui tėvui Klemensui 

Kasinskui už maldas laidotuvių namuose, už atnašautas 
gedulingas Mišias ir už religines apeigas kapinėse. Dė
kojame sol. Ben. Povilaičiui už giedojimą ir prof. Jer. 
Kačinskui už palydėjimą vargonais gedulingų Mišių 
metu.

Dėkojame už įvairių organizacijų vardu jautrius 
atsisveikinimo žodžius — Jonui Vasiui, Jonui Vizbarui, 
Vaclovui Senutai, Kostui Nenortui ,Elenai Vasyliūnie- 
nei, Algiui Skabeikiui, Bruteniui Veitui, Viktorui Ku
biliui taip pat ir už pasakytą atsisveikinimo kalbą kapi
nėse. Dėkojame Aloyzui Astravui už atsisveikinimo iš
kilmių pravedimą ir visų organizacijų atstovams budė- 
jusiems prie velionio karsto.

Dėkojame visiems pareiškusiems mums užuojautą 
žodžiu, laiškais, spaudoje, už šv. Mišias, maldas, visiems 
prisiuntusiems gėlių, už pinigines aukas ir aukojusiems 
Juozo intencija Tautos fondui ir Skautybės fondui, už 
parašytus nekrologus spaudoje.

Dėkojame Petrui Viščiniui, "Laisvės Varpo” radijo 
valandos vedėjui, už iškilmingą velionio minėjimą per 
radiją.

Dėkojame laidotuvių direktoriui J. Casper už rū
pestingą patarnavimą.

Liūdinčios —
ŽMONA VALERIJA IR DUKTĖ 

BIRUTĖ ŠLEŽIENĖ

• Dr. Leonas Kriaučeliū
nas, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos valdybos 
pirmininkas, š. m. gegužės 
6 d. vyksta į šios sąjungos 
Bostono skyriaus narių su
sirinkimą.

• Muzikologė L. Tamu
lytė - Venclauskienė baigia 
ruošti knygą apie komp. VI. 
Jakubėną, kurioje tilps šio 
kompozitoriaus straipsniai, 
laiškai; bus duota jo gyve
nimo ir kūrybos apžvalga, 
o taip pat ir atsiminimai bei 
kt. Knyga turės apie 500 
puslapių. Ją išleis komp. VI. 
Jakubėno draugija.

• A. a. biochemijos dr. 
Kazio Martinkaus (1953- 
1984) prisiminimui yra 
įsteigtas 1985 m. jo tėvų, 
sesers ir artimųjų draugų 
stipendijos fondas, kuriuo 
gali pasinaudoti visi laisvo
jo pasaulio lietuviai studen
tai, siekiantys magistro ar
ba doktorato laipsnio iš 
griežtųjų mokslų.

Dėl daugiau informaci
jos ir gauti prašymų for
mų, rašyti šiuo adresu: 
Kristina Martinkus, Dr. Ka
zys Martinkus Memorial 
Scholarship Fund, 7120 So. 
Richmond, Chicago, Illinois 
60629, USA. Prašymų for- 
formos turi būti grąžintos 
iki 1989 m. gegužės 20 d.

ATTENTION - HIRING!
Government jobs - your area.

Many immediate openings 
vvithout waiting list or tęst. 

$17,840 - $69,485 
Call 1-602-838-8885 Ext. R 1753

(16-18)

Arts Club Theatre New Yorke, vadovų Arūno Čiuberkio ir estes Lindos Pakri kvie
čiamas, Juozas Daubėnas (centre) aktorius, režisierius, vertėjas ir kritikas, sutiko režisuoti 
Marie Barlow vienveiksmį ”A Limb of Snow”. Spektakliai vyks gegužės 4, 5, 12, 13, 19 ir 20 
dienomis Manhattene, Our Lady of Vilnius salėje. Rezervacijoms skambinkite (212) 673-5636.

DAYTONA BEACH

PO METŲ SKYRIUI 
SUSIRINKUS

Š. m. balandžio mėn. 19 
d. Palm Coast, ALT S-gos 
Daytona Beach apylinkių 
skyriaus pirmininko Vytau
to ir Stelos namuose įvyko 
šio skyriaus narių metinis 
susirinkimas. Susirinkime 
dalyvavo iš 28 narių — 24.

Pradedamas metinį susi
rinkimą skyriaus pirminin
kas Vytautas Abraitis pa
sveikino narius, susirinku
sius po metų, palinkėjo sėk
mingų sprendimų ir papra
šė tylos minute pagerbti 
praėjusiais metais amžijiy.- 
mėn išėjusius valdybos se
kretoriaus Jurgio Miežaičio 
ir skyriaus nario Andrie
jaus Bružėno šviesų atmi
nimą.

Skyrius veikia jau aštun
ti metai. Per tą laikotarpį 
skyrius neteko mirė net še
ši nariai: Adolfas Andrulis, 
Simas Kontrimas, Angelė 
Kašubienė, Antanas Rama
nauskas Andriejus Bružė- 
nas ir Jurgis Miežaitis. Tai 
didelis nuostolis skyriui, 
nes jie buvo aktyvūs, parei
gingi skyriaus nariai.

Susirinkimui vadovauti 
pakvietė pirmininku Kazi
mierą Karalių, o sekretore 
Jonę Karalienę.

Praėjusių metų metinio 
susirinkimo gerai parašytą, 
išsamų protokolą (protoko
lą parašė Birutė Dzenkaus- 
kienė) perskaitė Vacys 
Dzenkauskas ir jis susirin
kimo priimtas be pastabų.

Skyriaus pirmininkas Vy
tautas Abraitis aptarė pra
ėjusių metų skyriaus veik
lą. Svarbiausias darbas bu
vo — suruošti ALT S-gos 
seimą, kuris vyko 1988 
m. gegužės mėn. Daytona 
Beach, Tresuer Island gra
žiame viešbutyje. Seimas 
buvo suruoštas gerai. Daly
vių daug, programa gera. 

Padėkojo visiems skyriaus 
nariams už rūpestingą visų 
įsipareigojimų atlikimą, vi
som komisijom už atliktą 
darbą. Seimo metu skyriaus 
narės suruošė viešbutyje 
priešseiminį pobūvį, finan
suotą ALT S-gos pirminin
ko dr. Leono Kriaučeliūno. 
Buvo iškilmingos pamaldos, 
kurias atlaikė vyskupas 
Deksnys, giedojo Sietynas, 
vadovaujamas muziko A. 
Skridulio. Pirmininko Vy
tauto Abraičio ir Stellos so
dyboje įvyko poseiminė ge
gužinė. Visa tai pareikala
vo iš skyriaus narių didelio 
rūpesčio, ryžto, sumanumo, 
už ką ALT S-gos pirminin
kas dr. Leonas Kriaučeliū
nas raštu padėkojo (per
skaitė raštą). Seimas fi
nansiniai taip pat buvo pel
ningas ir, apmokėjus išlai
das, likutis 1411.23 dol. per
siųstas centrui.

Iždininkas Pranas Dami
jonaitis padarė išsamų pra
nešimą apie skyriaus finan
sinį stovį. Skyrius, saky
čiau, turtingas ir kasoje su
sirinkimo dieną buvo likę 
1188.86 dol., ką paliudijo ir 
kontrolės komisijos pirmi
ninkas Andrius Mironas, 
perskaitydamas trumpą ko
misijos aktą. Trumpus pra
nešimus padarė vicepirmi
ninkai Jurgis Janušaitis ir 
Kostas žolynas, po sekreto
riaus Jurgio Miežaičio mir
ties, ėjęs valdybos sekreto
riaus pareigas.

Po pranešimų, išskyrus 
vieną kitą paklausimą, di
desnių diskusijų nebuvo ir 
p r a n ešimus susirinkimas 
patvirtino.

Sunkumų nesudarė ir 
naujos valdybos bei kontro
lės komisijos rinkimai. Su
sirinkimas paprašė senąją 
valdybą pasilikti dar vieš
nami terminui, o jai suti
kus, į mirusio valdybos se
kretoriaus a. a. Jurgio Mie
žaičio vietą buvo išrinkta 
Marija šarauskienė.

Taigi naują skyriaus val
dybą sudaro: Vytautas Ab
raitis, Pranas Damijonaitis, 
Jurgis Janušaitis, Marija 
šarauskienė ir Kostas Žo
lynas.

Kontrolės komisijon iš
rinkti: Vacys Dzenkauskas, 
Stella Abraitienė ir Gedimi
nas Lapenas, kandidatė liko 
Natalija Subačienė.

Artimiausi skyriaus dar
bai — Tautos šventės mi
nėjimas. Susirinkimas pa
vedė valdybai rūpintis mi
nėjimo laiku, programa.

Susirinkimą baigiant pre
zidiumo pirmininkas susi
rinkimo dalyvių vardu pa
reiškė padėką valdybai ir 
kontrolės komisijai už atlik
tus darbus ir skyriaus gyvą 
veiklą.

Po susirinkimo šeiminin
kai — Stella ir Vytautas 
Abraičiai visus dalyvius pa
kvietė vaišėm, kurių metu 
buvo dar valandėlę pasida
linti ateities skyriaus veik
los rūpesčiais.

Jurgis Janušaitis

LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖS TORONTE
šios žaidynės vyks solida

rumo ženkle su Lietuvos 
Tautiniu Olimpiniu Komite
tu ir visais Lietuvos sporti
ninkais, kadangi š. m. gegu
žės 13 d. yra paskelbta 
Olimpine Diena Lietuvoje ir 
visame Pabaltyje.

Pagal preliminarinės re
gistracijos davinius, 39-se 
žaidynėse bus vykdomos 
šios sporto šakos: krepšinis, 
tinklinis, ledo ritulys, kėg- 
liavimas, raketbolas ir skva- 
šas. Skvašas vykdomas žai
dynėse pirmą kartą, kaip 
eksperimentinė šaka. Anks
čiau planuotos šachmatų, 
plaukimo ir stalo teniso pir
menybės nebuvo vykdomos 
dėl nepakankamo susidomė
jimo bei nepalankių aplin
kybių.

Varžybinio komiteto pir
mininkas yra Andrius Šilei
ka, tel. (416) 767-6520.
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