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Audrai siaučiant
Bandyta nustatyti gaires ateičiai

Vytautas Meškauskas

Prezidentui Bushui ruo
šiantis išvykti į Maltą susiti
kimui su prezidentu Gorba
čiovu, kai kurie mūsų veiks
niai ragino jį palydėti tegra- 
momis, primenančiomis Lie
tuvos situaciją. Blogiausiu 
atveju mūsų prezidentas tu
rėtų įspėti sovietą, kad jėgos 
pavartojimas pakenktų san
tykiams su JAV. Nežinau 
kiek tokių telegramų ir laiš
kų buvo išsiųsta, tačiau jų 
įtaka priseina abejoti. Bush 
yra ne Lietuvos, bet JAV 
prezidentas, kurių interesai 
turėtų daugiausiai jam rū
pėti.

Prezidentui atvykus į 
Maltą, jos pakraščiuose pa
kilo tokia audra, kad prezi
dentui truko pusvalandį ma
žesniu laiveliu perplaukti 
tūkstanties jardų distanciją, 
skiriančią abejų super-vals 
tybių laivus. Susitikimo pla
nuotojai, atrodo, 60 mylių į 
valandą vėjų nebuvo numa
tę, nors kaip tik šiuo metu 
jie ten nėra retenybė.

Planuotojai daugiau suko 
sau galvą, spėdami kokio 
netikėtumo laukti iš Gorba
čiovo, kad prezidentą pa
ruošti tokiam atvejui. Jie 

Lietuvos Garbės Konsulas inž. V. Čekanauskas ir žmona, 
solistė Janina Čekanauskienė, 1989 m. lapkričio 12 d. savo re
zidencijoje surengė Los Angeles vyrų kvartetui pagerbimą. Sė
di iš kairės: solistė J. Čekanauskienė, konsulas V. Čekanaus
kas, pianistė R. Apeikytė. Stovi: R. Dapšys, A. Polikaitis, B. Se- 
liukas ir dr. E. Jarašūnas.

paruošę eilę pasiūlymų, ku
rie turėtų palikti iniciatyvą 
Busho rankose.

Gorbačiovas jokių savo 
pasiūlymų neatvežė. Jis 
juos pagarsino susitikimo 
išvakarėse. Pakeliui susiti
kęs su popiežium, Gorbačio
vas užbaigė komunizmo ko 
vą su religija, pripažinda
mas jos naudą ir pakviesda
mas popiežių į Sovietų Są
jungą. Tuo laiku Maskvos 
Aukščiausioji Taryba turėjo 
priimti atitinkamus įstatymi
nius nuostatus ir grąžinti le
galumą Ukrainos unitams, 
kurie pripažįsta popiežių sa
vo Bažnyčios galva. Abi 
pusės principiniai sutarė ir 
dėl diplomatinių santykių 
užmezgimo. Dėl tų susita
rimų ir pakvietimo apsilan
kyti įgyvendinimo, dar bus 
tariamasi. Iš viso popiežius 
su Gorbačiovu kalbėjosi 75 
minutes rusiškai.

Dar didesnį dėmesį sukė
lė įvykiai Rytų Vokietijoje 
ir Čekoslovakijoje. Abejų 
tų valstybių sovietų parinkti 
parlamentarai nutarė pakeis
ti savo konstitucijas, atimda
mi jų duotą kompartijoms

(Nukelta į 3 psl.)

Pirmasis sniegas Vilniuje... A. Sutkaus nuotr.

Istorinis mokslo ir kūrybos simpoziumas
D r. Antanas Butkus

Lapkričio 22-26 dieno
mis naujai besikuriančiam 
Pasaulio lietuvių centre Le- 
monte įvyko Šeštasis moks
lo ir kūrybos simpoziumas. 
Teisingai J. Žygas (Draugas 
XI. 17) rašė, kad tai bus ’isto 
rinis įvykis’. Iš tiesų jis toks 
ir buvo: savo apimtimi, da
lyvių skaičiumi ir meno bei 
mokslo žmonių skaičiumi iš 
Lietuvos. Jeigu ankstesniuo
se simpoziumuose vienas-ki- 
tas mokslininkas teatvykda- 
vo iš Lietuvos, tai tik neofi
cialiai, asmeniniai ir paskai
tininkų skaičiun jie nebuvo 
įtraukiami (savo svečio prof 
dr. V. Astrausko paskaitą 
'susikombinavau' paslap
čia).

Nepilnais duomenimis 
skaičiuojant, Simpoziume 
dalyvavo 110 mokslininkų- 
menininkų iš Lietuvos. Bu
vo net 80 atskirų sekcijų ir 
visose apsilankė ganėtinas 
skaičius klausytojų. Pasiro
do, kad ir čikagiškiai lietu
viai nepabūgo kelio į Le- 
montą. Matyt, Lietuvos 
mokslininkai juos suįdomi
no, nes ankstesniuose simpo 
ziumuose paskaitų tesiklau
sė, su mažom išimtim, tik 
patys sesijų programų daly
viai ir gal jų artimieji drau
gai.

Kaip minėjau, Simpoziu
me buvo apie 80 atskirų sek 
cijų, tad vienam (neakredi
tuotam) korespondentui ne

buvo įmanoma viską, kas 
vyko aprašyti. Teks pasiten 
kinti tik sava siaura patirti
mi ir paminėti tik tuos, su 
kuriais šiame simpoziume ir 
Vilniuje teko bendradarbiau 
ti, ir kurių darbai, mano su
pratimu, turės ilgalaikės 
reikšmės.

Prof. V. Kučinskas, Lietu 
vos medicinos genetikos 
centro vedėjas prie Vilniaus 
universiteto, skaitė praneši
mą apie genetinius procesus 
šiuolaikinėj Lietuvos popu
liacijoje. Pateikė duomenis 
apie paveldėjamų ligų papli 
timą Lietuvoje ir papasako
jo apie tai, kokie profilakti
niai būdai šioms ligoms ten 

(Nukelta į 6 psl.)
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SOVRITinĖ POLITIUg^^ ■ Iš kitos pusės
Svajonės ir tikrovė. _Rašytojas Justinas Marcinke

vičius rašo PERGALĖS ŽURNALO š.m. 8Nr.:

Gorbačiovo ūkinės problemos. - Kaip pertvarkyti pramone? -
Atsikratyti beverčiu rublių? - Jau galima pirkti butus, bet... 

_______  - Griežtas Lietuvos kompartijos pasmerkimas. _____

Didžiausias pavojus Gor
bačiovo pertvarkai glūdi 
fakte, kad nėra neskausmin
go kelio iš centralizuoto į 
laisvą ūkį. Be skausmo ne
padarysi jokios operacijos.

Palyginus JAV ir SSSR 
ūkius, į akis krinta visų pir
ma mažų įmonių trūkumas. 
JAV yra per penkis milijo
nus firmų su mažiau kaip 
penkiais šimtais darbininkų. 
Sovietijoje jų rasi tk kelias
dešimt tūkstančių. Viduti
nė jų įmonė neišsiverčia su 
tūkstančiu darbininkų. So
vietinėje sistemoje kiekvie
na įmonė yra linkusi pasiga- 
minti visą kas jai reikalinga, 
todėl ten save gerbianti įmo
nė turi turėti ir metalo liejyk
lą, ji pati jį ir apdirba, gami
nasi bent pusę jai reikalingų 
instrumentų. Visa tai kaš
tuoja du ar tris kartus dau
giau negu užsakyti įmonė
se, kurios specializuojasi tų 
dalykų gamyboje. Savaime 
aišku, kad viskuo save aprū
pinanti įmonė nori turėti ir 
visų galimų dalių ir medžia
gų atsargą. Tiesa, yra cen
trinis planas, bet geriau būti 
pasiruošusiam bėdos atveju. 
Tokiu būdu įmonės sutelkia 
dideles atsargas. Skaičiuoja
ma, kad sovietų įmonėse jų 
yra sutelkta net 400 bilijonų 
rublių vertės. Automobilių 
fabrikas Auto-Vaz turi net 6 
lėktuvus ir 2 helikopterius 
reikiamoms dalims ir žalia
voms pristatyti!

Be to, sovietų įmonės yra 
sukurtos visai negalvojant 
apie jų produkcijos pakeiti
mą. Amerikoje kas met pa
keičiama 5% įmonių darbo 
priemonių (mašinų), Japo
nijoje 10%, o Sovietijoje tik 
2%. Tai reiškia, kad vidu
tiniai sovietų įmonių maši
nos yra 25 metų senumo, 

Be žodžių... L’Express

nors naujoms investicijoms 
sunkioje pramonėje buvo 
skiriama net 150 bilijonų 
rublių į metus - daug dau
giau negu bet kur! Mat, 
įmonės yra įpareigotos išpil
dyti planą. Jos turi dirbti ir 
direktoriams patogiau staty
ti naujas įmones šalia senų, 
nors tai pabrangina gamy
bą. Statyba yra tokia lėta, 
kad ten reikia laukti 12 me
tų iki bus baigta kokia ga
mybos įmonė. Sunku, žino
ma, rasti užsieniečių, kurie 
norėtų investuoti į taip ilgai 
statomas įmones.

Gorbačiovas siekia pa- 
liuosuoti iš valstybės biuro
kratijos kontrolės bent pusę 
viso ūkio. Tai norima pada
ryti išnuomuojant žemę ir 
steigiant kooperatyvus, ku
riuos visi bara už per dide
les kainas ir blogą prekių 
kokybę. Nepaisant to, koo
peratyvai plečiasi. 1987 me
tais jie padarė 2 bilijonų rub
lių apyvartą, 1988 m. - 6 bi' 
lijonų. Šiais metais jau apie 
25 bilijonus ir kitais - gal 
50 bilijonų. Tie kooperaty
vai reikalingi, nes jie atstoja 
mažesnes firmas, kurios dir
ba pigiau negu didžiosios. 
Kitais metais norima mažiau 
pinigų skirti naujų įmonių 
statymui, verčiant senas įmo
nes pereiti į gyventojams rei
kalingų dalykų gamybą. 
Tai, žinoma, padidins bedar
bių skaičių. Jau dabar Azer- 
beidžane 28% gyventojų ne 
turi darbo, Kirgizijoje 16%.

Didžiausią pavojų tačiau 
sudaro pinigai. Šiuo metu 
sovietų piliečiai yra susitau
pę per 460 bilijonų rublių. 
Pinigai taupomi numaty
tiems pirkiniams, kuriems 
negali gauti paskolos, kaip 
kapitalistiniam pasaulyje. 
Tačiau dar daugiau rublių 

susirinko dėl to, kad nėra 
ką už juos pirkti. Daug ga- į 
lėtų padėti valiutos pakeiti
mas. Taip padarė V. Vokie • | 
tija. Pagal tą pavyzdį gy- 1 
ventojamas iki 10,000 rub-: 
lių būtų iškeista, sakykim, 
1:1. Už sekančius 10,000 ’ 
būtų keičiama vienas rublis f 
už du senus rublius ir pan., j 
nuskriaudžiant tuos, kurie jį 
turi prisirinkę daugiau tų į 
rublių, Kai kas tur būt visai » 
nekeis, nes bijos reikalavi- Į 
mo paaiškinti kaip jie juos Į 
surinko. Vyriausybė tačiau į 
bijo tokio drastiško žings
nio.

Visa tai išbandyti leng
viau būtų galima vienoje sri
tyje, kaip pvz. Lietuvoje ar 
Pabaltyje. Tam reikalinga 
nepriklausomybė ir sava va 
liūtą, bet tam priešinasi Mas- • 
kvos biurokratija, kurios su
valdyti Gorbačiovas negali 
ar nenori. Kas iš kitais me
tais prasidėsiančios ūkiškai- : 
tos’, jei maždaug 60% visos 
respublikos gamybos bus i 
parduodama kitom respubli-! 
kom. Tas pats ir su 30% i 
maisto gamybos?

Be to, pagal duotas leng
vatas dabar galima gaminti 
tai, kas gamintojui pelninga. 
Tai sukelia deficitą tų pre
kių, kurios reikalingos, bet 
nepelningos. Aišku, kad to 
kią problemą išrištų atitinka
mas kainų pakėlimas, bet to 
leisti vyriausybė nedrįsta.

•

Rublių skaičių apyvarto
je galėtų sumažinti ir valsty
bės bei savivaldybės turto iš 
pardavimas. Kaip praneša 
Lietuvos komunialinio ūkio 
ministras Jonas Razumas, 
jau keli šimtai žmonių įsigi
jo iš miestų vykdomųjų ko-

Kai man buvo pasiūlyta kalbėti deputatų suva
žiavime Maskvoje, supratau, kad kalbėti reikia apie 
demokratijos, tiesos ir teisybės likimų, nes būtent 
šie dalykai yra pirminiai, aktualiausi visoms tau
toms ir visiems žmonėms, jų niekada nebus per 
daug nei mano, nei mūsų gyvenime. Didžiausias 
demokratijos, tiesios ir teisingumo priešas yra auto
kratinis režimas, diktatūra, gyvenimas baimėje, jau
čiant nuolatini sunaikinimo ir išnykimo pavojų. 
Todėl ir ketinau kalbėti apie destalinizacijos proce
sų, nuo kurio prasidėjo pertvarka visoje šalyje, no
rėjau atkreipti visų dėmėsi, kad jau kuris laikas šis 
procesas sustojo, kad stalinizmas įvairiais pavida
lais įsitvirtino ir užsimaskavo valdančiojo aparato 
sistemoje, kad visų blogu žodžiu minimas 'stiprus 
centras'yra ne kas kita, kaip šiuolaikinė stalinizmo 
atmaina, kuri kaip velnias kryžiaus bijo decentrali
zacijos, visaip stabdo jų, iš paskutiniųjų priešinasi 
respublikų ūkiskaitai ir savarankiškumui, tautų 
laisvei ir nepriklausomybei, bundančios dvasios kū
rybinėms pastangoms.

Iškilus rašytojas dar norėjo pasakyti, kad destalini
zacijos procesas nepalietė tarpnacionalinių santykių 
sferos, kur susikaupė ypač daug blogio ir melo, smurto 
ir prievartos. Jis norėjo iškelti ir vieną, palyginti su ki
tais aukščiau pasakytais reikalais mažytę smulkmeną, 
kuri jau išsisprendė. Sąjūdis ir Respublikos vyriausybė 
kreipėsį į aukščiausias instancijas, kad įgalintų tremty
je mirusių palaikų atgabenimą į Lietuvą. Buvo tačiau 
paaiškinta, kad geležinkelis perkrautas, kad nėra vago
nų. Už tat jis žadėjęs aukščiausiam kongresui primin
ti, kad kai žmones trėmė, atsirado šimtai ir tūkstančiai 
tų vagonų. Marcinkevičius baigia:

Štai tie klausimai, tos temos, dėl kurių norėjau 
pasisakyti liaudies deputatų suvažiavime. Žodžio 
negavau, bet neįsižeidžiau, nes tokių kaip aš buvo 
keli šimtai. Noriu tik paaiškinti, kad oficialioje pa
raiškoje - pasisakymo 'užsakyme' - reikia nurodyti, 
apie kų ketini kalbėti. Vienas patyręs geras žmogus 
mane pamokė, kad niekada nereikia rašyti teisybės 
- rašyk, kad ruošiesi kalbėti, pavyzdžiui, apie socia
listinį lenktyniavimų arba civilinę gynybų, o gavęs 
žodį, kalbėk apie kų nori.

Kitų sykį aš taip ir padarysiu.

Iš tiesų eilėraščiu gali pradėti revoliuciją, valstybei 
pertvarkyti reikia jau politikų, ieškančių išeities, (vm)

mitetų butus, o prašymų jau 
esama per pusantro tūkstan
čio. Tai kaž kas panašaus į 
mūsų kondominiumų siste
mą. Viena šeima gali tapti 
tik vieno gyvenamojo na
mo ar buto, nedidesnio kaip 
130 kv. metrų ploto, savi
ninke. Didesnį gyvenamąjį 
plotą gali įsigyti daugiavai
kės šeimos ar privilegijuoti 
asmenys. Kainos nustato
mos pagal butų vertę. Trijų 
kambarių butas daugiabu
čiam name kainuoja 12-18 
tūkstančių rublių, 2 kamba
rių 7-11 tūkstančių. Per
kant reikia įmokėti pusę su
tartos sumos, o likusi dalis 
išmokama per 10 metų. 
Daugiavaikėm šeimom tuo
jau įnešti reikia tik 30%. 
Turint galvoje, kad rubliai 
vistiek anksčiau ar vėliau ne 
teks savo vertės, jų turin
tiems tai pelninga operaci
ja. Nupirktą butą jo savinin
kas gali parduoti, palikti sa
vo vaikams ir t.t. Savo gy
venamojo ploto savininkas 
turi sudaryti atitinkamą su
tartį su namo administracija 
dėl švaros ir kt. bendrų rei
kalų tvarkymo.

Butus ar namus kol kas 
gali pirkti tik dabar juose 
gyvenantieji.

Visasąjunginės komparti
jos politinis biuras vienbal
siai pasmerkė Lietuvos ko
munistų vadovybę už netei

sėtą ir nedemokratišką' ban
dymą sudaryti atskirą kom
partiją. Toji rezoliucija pir
miausiai buvo paskelbta Vii 
niuje. Joje sakoma, kad lie 
tuvių užmačios prieštarauja 
leninizmui ir bendram So
vietų Sąjungos komunistų 
frontui. Lietuvoje partiečiai 
esą skirstomi tautybėmis ir 
kai kas perėjo į socialistų ir 
net socialdemokratų pozici
jas, dėl ko iš partijos šalinasi 
žmonės. Smarkiai kritikuo
jamas pirmasis sekretorius
A. Brazauskas.

Beveik tuo pačiu metu 
Sovietijos Aukščiausia Ta
ryba, Gorbačiovui įsakmiai 
reikalaujant, priėmė ūkiskai
tos įstatymą, kuris, anot 
N.Y. Times korespondento
B. Keller, patenkina daugu
mą baltiečių ūkinių reikala
vimų. Jis tačiau nedavė jo
kių detalių. Matyt pats ne
susigaudo šiuo klausimu. 
Pagal jį, pabaltiečiai gavę 
sunkiosios pramonės įmo
nių, kurias iki šiol tvarkė tik 
Maskva, kontrolę. Daugu
ma Aukščiausios Tarybos 
narių nenorėjo duoti išimti
no statuso. Spėliojama, kad 
toji politbiuro rezoliucija, 
kaip ir paties Gorbačiovo 
straipsnis PRAVDOJE, ku
riame jis aiškina, kad komu 
nizmas liks sveikas ir gyvas, 
buvo skirtas partijos dešinio 
jo sparno nuraminimui 
išvykstant į Viduržemio jūrą,
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Žodis Kudirkai ir Varpui
Žvakė tyli ir susimąsčiu

si ir savo šviesa pereinanti 
simbolinėn prasmėn ir už 
žemės kelio ribų.

Dega ji prie Vinco Ku
dirkos lovos. Jos liepsna 
kartais sujuda, ir tamsūs še
šėliai perbėga išblyškusiu jo 
veidu. O jis vis rašo ir rašo. 
Skuba. Darbo tiek daug, o 
laiko tiek maža.

Žvakė kartais lyg išsigąs
ta ir sudreba. Gal žandarai? 
Gal reikia skubėti sudeginti 
žodžius, ką tik parašytus žai 
žaruojančia tėvynės meilės 
ugnimi?

Kambariu tyliai praeina 
Valerija. Jis žiūri į angeliš
ku gerumu ir rūpesčiu spin
duliuojantį jos veidą. Girdi 
ir jos žodžius:

- Rašyk. Kelkis ir rašyk 
Tu reikalingas savo tėvynei. 
I tave ji žiūri.

Ir jis atsako. Atsako ne 
žodžiais, o mintimis ir siela:

- Valerija, Valerija, bi
čiule mano. Tu šviesos an
gelu praskridai mano gyve
nimo kelio tamsą.

Ir vis rašo ir rašo. O kai 
kartais sustoja, prisimerkia 
ir žiūri į tolumas. Ir mato - 
jose dar vis tamsu. Ir dar 
visi tebemiega. Jokios švie
sos ...

Žvakė baigia degti. Ir 
jos liepsnos plazdėjime pasi 
girsta žodžiai:

MOlFVSydney. Australia. Morning Herald

Lietuva, tėvyne mūsų, 
tu didvyrių žeme!
Iš praeities tavo sūnūs
te stiprybę semia.
Kokia tyla. Ir koks gilus 

susikaupimas. Klauso jis ir 
mato - šių žodžių šviesoje 
atsiveria milžinkapių angos, 
o iš susimąsčiusių piliakal
nių iškyla legenda ir susijun 
gia su istorijos kelio žings
nių aidais, ir atsiskleidžia 
tautos dvasia.

Sutemos pamažu sklais
tosi. Tačiau vidurnakčiai 
dar nepraėję. Jų gūdumoje 
- šiurpūs ir juodi kalto dū
žiai. Ir nuo nulūžusio ąžuo 
lo paminklo byra žodžiai:

Tegul meilė Lietuvos 
tamsumus prašalina, 
Ir šviesa ir tiesa 
mūs žingsnius telydi.

Audrai siaučiant...
(Atkelta iš 1 psl.) 

primatą. Vokietijoje atsista
tydino partijos CK ir polit- 
biuras, Čekoslovakijoje su
daryta ekspertų vyriausybė, 
pasikviečiant! dalį jų iš ne 
kompartijos narių. Net ita
lų komunistai - gana galin
ga partija, - Gorbačiovui 
pravažiuojant nutarė pakeis
ti savo vardą į socialistų! 
Savo kalbose Gorbačiovas 
kelis sykius pabrėžė esąs už 
tautų apsisprendimo teisę. 
Net jautrų Vokietijos susi-
jungimo klausimą spręs ne 
jis, bet istorija ...

Žodžiu, Gorbačiovas į 
Maltą atvyko dovanomis ne
šinas. Tuo tarpu Bush, ku
ris pradžioje į Rytų Europos 
įvykius žiūrėjo su simpati
ja, bet nieko nedarydamas, 
jautė vis didesnį savo visuo
menės spaudimą įjuos smar- 

\ kiau reaguoti.
Tradiciniai visi JAV-So- 

vietijos galvų susitikimai, 
pasibaigus teritorijų pasida
linimų laikotarpiui Jaltoje, 
buvo skirti apsiginklavimo 
apribojimo sutarimų pasira
šymui. Maltoje nebuvo ko 
pasirašyti. Pasitarimai tuo 
reikalu jau seniai vyksta, ta
čiau Amerikos viešoji nuo
monė verčia administraciją, 
politinei būklei pasikeitus, 
pradėti mažinti karinį biu
džetą. Juk sunku prileisti, 
kad sovietai ruoštųsi šiuo 
metu staigiai užpulti Vakarų 
Europą iš Lenkijos, Čekos
lovakijos, Vengrijos ar Rytų 
Vokietijos. Amerikos politi
kai labai laukia vadinamų 
'taikos dividendų', galimų iš 
laidas karo reikalams suma
žinus.

Tačiau jų šviesa jau nebe 
užgęsta. Ji su vis garsėjan
čiais "Varpo" aidais - Kel
kite, kelkite, kelkite - susi
lieja su "Aušros" spindulių 
žaižaravimu ir giliai ir neiš
dildomai įsirėžia į tautos sic 
los gelmes.

V. Kavaliūnas

Dėl viso to Bushas pasiū
lė pavesti besiderančius dėl 
tol. distancijos raketų apri
bojimo paruošti tokią sutartį 
numatytam sekančiam susi
tikimui su Gorbačiovu kitų 
metų birželio antroje pusėje 
Washingtone. Taip pat turė
tų būti paskubinti pasikalbę 
jimai dėl konvencionalinių 
ginklų sumažinimo taip, 
kad jį galėtų pasirašyti 23 
dėl to besiderančios valsty
bės kitų metų pabaigoje. 
Gorbačiovas iš savo pusės, 
dar prieš susitikimą su Bush 
kalbėdamas Romoje, siūlė 
sekantiems metams sušaukti 
ir Helsinkio akto pildymo 
priežiūros konferenciją Hel
sinkyje, nors toji turėjo susi 
rinkti tik po poros metų.

Ūkinėje srityje Bushas pa 
siūlė tuojau pradėti derybas 
dėl prekybos sutarties, žadė 
damas suspenduoti vadina
mą Jacksono-Vaniko priedą 
prie prekybos įstatymo, ku
ris draudžia sovietams duoti 
didžiausio palankumo klau
zulės statusą, iki sovietai ne
leis laisvos emigracijos iš sa
vo krašto. Tą priedą gali at
šaukti tik Kongresas, bet 
prezidentas gali suspenduoti 
jo veikimą jau dabar vie
niems metams. To priedo 
suspendavimas nedaug padi
dintų bendrą sovietų-ameri 
kiečių prekybos apyvartą, 
bet sovietams jis labai rūpi 
prestižo sumetimais.

JAV taip pat pažadėjo pa
laikyti sovietų prašymą pri
imti juos į GATT - the Ge- 
ncral Agrccmcnt on Tariff 
and Trade - instituciją. Pra
dėti derybas dėl invcstacijos 
apsaugos sutarties, kuria bū' 
tų teikiama garantijos JAV 
įmonėms Sovietijoje. Taip 
pat padidinti bendravimą 
biznio ir finansų srityse.

Gorbačiovas, atrodo, tais 
pasiūlymais buvo labai pa
tenkintas. Jis paneigė gink
lų siuntimą Kubai ir Nika
ragvai.

Ar pasimatyme buvo iški
lęs Lietuvos klausimas? Pa
klaustas, ar buvo kalba apie 
atvejį, kad sovietai turėtų 
griežčiau reaguoti, Valsty
bės Sekretorius J. Baker pa
reiškė, kad sovietai jam jau 
seniau pažadėję nesigriebti 
jėgos, o prezidentūros štabo 
v-kas Scnunu paprastai atsa 
kė, kad tas klausimas nebu
vo iškilęs.

Pats prezidentas Bushas 
pirmadienį spaudos konfe
rencijoje Briuselyje pareiš
kė, kad Gorbačiovas jam 
išdėstė savo pažiūrą į Pa
baltijį.

Kalbant ta tema reikia pa 
stebėti, kad Sovietijoje vy
ko įdomūs reiškiniai. Kaip 
žinia, Sovietijos Aukščiau
sia Taryba visai neseniai ga
lutinai priskyrė Kalnų Karu 
bach sritį Azcrbaidžiano res 
publikai. Prasidėjus ten ne
ramumams, beveik metus tą 

sritį, kurios gyventojų dau
guma yra armėnai, valdė tie 
siogiai Maskva. Po to Ar
mėnijos Aukš. Taryba priė
mė įstatymą, tą sritį priski
riantį Armėnijai. Kaip pra
neša Rcutcrio agentūra gruo
džio 2 d., į ginčą įsikišo Ru
sijos respublika ir prašo 
azerbaidžianų nutraukti Ar
mėnijos boikotą, nes šiuo 
metu net 40,000 prikrautų 
vagonų negali būti pristatyti 
Armėnijai. Tai pirmas atsiti
kimas, kad atskira tarybinė 
respublika, o ne visasąjun
ginė institucija kišasi į kitų 
respublikų ginčus.

į PARAMA DIRVAI |
Atnaujindami prenu

meratą ir kitomis progo
mis Dirvai aukojo:

V. Bagdonas - 
testamentinis palikimas .. 100.00

Dr. A. Pustclnikas, Oak Lawn .. 15.00
R. Valaitis, Brecksville .............. 10.00
U. Grindus, Cleveland ............. 25.00
B. Klovas, Bevcrly Shorcs ........  25.00
E. DidŽballS, Watcrbury ............ 5.00
SLA Vykdomoji Taryba .....  50.00
K. Ramašauskas, Livonia .......  15.00
V. Rėklys, Walnut Creak ........... 5.00
J. Mikalavičius, North Heavcn .. 15.00
J. Kartanas, Omaha ..................  5.00
A. Garka, Ormond Beach .......... 10.00
V. Gcrdvilis, Wcllington ............ 5.00
J. Stelmokas, Lansdowne ........... 10.00
J. Augaityte, Philadelphia .......... 5.00
Dr. V. Dubinskas, Chicago .....  25.00
P. Emdzclis, Rivcnon ............... 25.00
N. Cerekas, Warren ................ 5.00
G. Balabata, JunoBeach ............ 5.00
J. Plaskus, Oakland .................... 5.00
A. Mackevičienė, Jamaica .....  25.00
U. Juodvalkis, Providcnce ....... 10.00
J. Kazėnas, Cleveland .............. 10.00
K. Karalis, Jacksonville ............. 10.00
Br. Mozūras, VilleSt. įkūreni ... 5.00
A. Dragas i us, Toronto ...............10.00
P. Dalinis, St. Petersburg .......... 10.00
B. Paulionis, Cleveland ........... 10.00
S. Mačienė, Cleveland .............  5.00
S. Butrimas, Cleveland .............. 5.00
^M. Ambroze, Mt Airy ............ 25.00
A. Jankus, Rochester ................ 25.00
L. Radivickas Ann Arbor ........... 10.00
K. Miškinis, Rochester ..............  2.00
Dr. O. Mironaitė, Chicago ......  25.00
A. MilŪnas, Downcrs Grove ...... 5.00
R. Jauniškis, Port Salonga ........  25.00
B. Juškus, Downers Grove ........ 15.00
J. Jurkūnas, Bevcrly Shorcs .....  25.00
K. Puskunigis, Chicago .......... 20.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

FORKLIFT 
MECHANICS

Established dealership looking 
for experienced Mechanic.

Knowledge of 
hydraulies, electrical system 

and engines 
required. 

We are looking for people 
who want to grow with us 

vvhile 
earning a competitive wage 
and enjoying good benefits. 

Call
(313) 584-4550 

Ask for Service Manger 
BROCKMAN FORKLIFT 

15800 Tireman St.Detroit, MI 48228 
(43-45)

CNC MACHINISTS & 
LATHE OPERATORS

A very Aggresive, Growing, 
High Tech Company East of Pittsburgh 

seeks skilled
CNC Machining Center &

CNC Lathe Operators.
To work 2nd & 3rd shifts 

on statė of the art eęuipment doing elose 
tolerance work.

Sent resume to:
Attn: Human Resource Dept. 

LEYBOLD VACUUM PRODUCTS INC.
5700 Mellon Road
Export, PA 15632

An Equal Opportunity Employer M/F/HA/ 
(41-48)
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LIETUVOS KLAUSIMAS JAV UŽSIENIO 
SANTYKIŲ TARYBOJE

‘Lietuvoje...
Vitalius Zaikauskas

Sąjūdžio seimo tarybos 
nariai - pirmininkas Vytau
tas Landsbergis, Lietuvos 
Žaliųjų Partijos pirmininkas 
Zigmas Vaišvila ir ekono
mistas Antanas Buračas - 
lapkričio 20 d. kalbėjo JAV 
Užsienio Santykių Tarybos 
(Council on Foreign Rela
tions) nariams, praneša Lie
tuvių Informacijos Centras. 
Simpoziumas vyko už užda
rų durų, be spaudos atstovų 
ir pašaliečių, kad būtų gali
ma kuo atviriau pasikeisti 
žiniomis.

Užsienio reikalų ta
rybą sudaro Amerikos vie
šąją nuomonę formuojan
tys žmonės, kaip Zbigniew 
Brzezinski, Jeanne Kirkpat- 
rick, Henry Kissinger, bei 
kiti buvę ir busimieji vyriau
sybės nariai, diplomatai, biz
nieriai, leidėjai, žurnalistai, 
profesoriai. Tai intelektua
linis ir politinis elitas, kurio 
klausosi Baltieji rūmai, Vals
tybės departamentas ir JAV 
Kongresas. Tarybos leidžia 
mas žurnalas Foreign Af- 
fairs vis dažniau užsimena 
ir apie Pabaltijo klausimą.

Pokalbiui susirinko apie 
60 asmenų - tai gausus bū

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

Geriausia dovana švenčių proga 
giminėms ir draugams Lietuvoje 

pasiųsti knygas!
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai .................. $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas .........  $ 35.00

Anksčiau užsisakiusiems - $33.50
U ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai .................. $150.00
L-J VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai .............................  $ 35.00

0 Signataro PETRO KLIMO ”Iš mano atsiminimų.”..... $ 13.00
[J Prez. A. SMETONOS raštai ’Tasakyta parašyta”.....$ 11.00

ši skelbimą iškirpti ir pageidaujamas knygas pažymėti. 
Kaina U S dol.

J. KAPOČIUS,
P.O.Box 752, COTUIT, Mass. 02635 

Tel. (508) 428-6991

Vardas, Pavardė

Adresas

rys, atsižvelgiant, kad susi
tikta labai nepopuliariu la i - 
ku, pirmadienio rytą. Daly
vavo įtakingų laikraščių, 
kaip The New York Times 
ir The New York Review of 
Books, fundacijų, Wall 
Street firmų ir akademinio 
pasaulio atstovai.

Svečiai iš Vilniaus prabi
lo individualiai į susirinku
sius. Landsbergis politinę 
padėtį apžvelgė racionaliai ir 
diplomatiškai, iškeldamas 
konstitucinius konfliktus su 
Maskva. Jis pridūrė, kad 
tas konfliktas tik prasidėjo 
ir kad jisai didės Lietuvai 
laikantis pirmenybės princi
po suvereninėm respublikų 
teisėm. Pasak Landsbergio, 
Maksva prie KGB dabar 
įsteigė naują skyrių apginti 
sovietų konstituciją.

Vaišvila su radikaliu polė - 
kiu ir jaunatviška energija 
palietė ekologines proble
mas, skirdamas daugiausia 
dėmesio ateinantiems rinki
mams. Šis klausimas itin do
mino klausytojus, kurie pa
kartotinai teiravosi apie tary 
binės armijos dalinių vaid
menį numatytuose vasario 
24 d. rinkimuose į Lietuvos 

Aukščiausiąją Tarybą. Vaiš 
vila komentavo, kad bus 
ypač kebli situacija, kadan
gi tiems kareiviams bus lei
džiama balsuoti. Jo žinio
mis, šiuo metu Demokratų 
Partija, su Sąjūdžio pritari
mu, Lietuvoje skleidžia peti
ciją, reikalaujančią referen
dumo šiuo klausimu - t.y. 
ar leisti ar neleisti kareiviam 
rinkimuose balsuoti. Pasku
tinėmis žiniomis, surinkta 
apie 100,000 parašų. Pagal 
naujai priimtą Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos refe
rendumo įstatymą, referen
dumui pravesti reikia bent- 
300,000 parašų.

Buračas visa tai apiben
drino teoriškai, aptardamas 
rūpimus Baltijos rinkos, eko - 
nominius klausimus.

Pokalbio metu kartojosi 
pagrindinis klausimas: Ar 
jūs tikrai manote, kad galė
site atsiskirti nuo Tarybų Są 
jungos? Juk tada ir kitos 
respublikos paseks jūsų pa
vyzdžiu. Ir Sąjunga su
grius.

Visi trys prelegentai pa
brėžė, kad galutinis tikslas 
yra nepriklausomos Lietu
vos valstybės atstatymas. 
Landsbergis taip aiškino 
klausytojams: Jūs turite pa
sirinkimą. Ar norite tikros 
Europos tautų bendrijos, ar 
norite išlaikyti Imperiją 
kaip muziejaus eksponatą?

Po šio susitikimo, inter
viu su prelegentais padarė 
Business Wcek ir Washing- Į 
ton Post korespondentai.

Lietuvių simpoziumą su Į 
Council on Foreign Rela- į 
tions išrūpino Lietuvių In- j 
formacijos Centras. (LIC)

KELIONĖ LAIVU IŠ LOS 
ANGELES Į MEKSIKĄ

Ateinančių metų kovo 3- 
10 dienomis organizuojama 
lietuvių grupės kelionė, laivu 
iš Los Angeles į Meksiką.

Prie grupės galimą prisi
jungti iš visų miestų. Dau
giau informacijų apie šią ke
lionę teikia Vida Jonušienė, 
Amber Travel Service, Tel. 
(708) 448-7420.

ATTENTION
EASY VVORK • EXCELLENT PAY! 
Assemble produets at home. 

Details.
(1) 602-838-8885 Ext. W-1753 

(44-6)

ATTENTION
EARN MONEY TYPING AT HOME! 

32,000/yr income potential 
Details.

(1) 602 - 838 - 8885 Ext. T-l 753 
(44-6)

ATTENTION - HIRING! 
Government jobs - you r area. 

Many immediate openings 
vvithout vvaiting list or tęst. 

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

(44-6)

* Organizacinis parašų rin
kimo komitetas referendu
mui (dėl SSSR armijos kariš
kių ir kareivių dalyvavimo 
rinkimuose) jau surinkta 165 
tūkstančiai parašų.

* Išėjo pirmasis poligrafi
niu būdu spausdintas Lietu
vos Demokratų partijos lai
kraštis "Vasario 16". Leidžia 
mas Kaune, 100 tūkst. egz. 
tiražu. Vyr. redaktorius Ja
roslavas Banevičius.

* Įkurtas Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos 
Kauno skyrius. Priimta de
klaracija, kurioje pažymima, 
kad Krikščionių demokratų 
partija dalyvaus tik tuose dau
giašaliuose susitikimuose, ku 
riuos remia Sąjūdis.

* Tautininkų partija susiti
ko su Šiaulių sąjunga. Aptar
ti bendri veiklos klausimai.

* LPS grupių įgaliotinių 
susirinkimas pradėjo sudaryti 
Sąjūdžio remiamų kandidatų 
sąrašą. Dabar tame sąraše 28 
kandidatai.

* Lietuvos SSR liaudies 
švietimo ministerija, sutarusi 
su Lietuvos Vyskupų Konfe
deracija, įvedė tikybos dėsty
mą Respublikos mokyklose. 
Tikybos dėstytojus skiria 
Vyskupų konferencija. Ji 
sprendžia visus tikybos mo
kymo turinio bei kadrų klau
simus.

* Prasidėjo chorų atrankos 
konkursai į 1990 metų Tauti
nę Dainų Šventę.

* Lietuvos Žalieji rengia 
ilgalaikę akciją prieš tolesnį 
naujų žemių melioravimą. 
Numatoma įkurti’ Melioraci
jos nusikaltimų muziejų.

Parengė Vitalius Zaikauskas 
"Atgimimas"

Lenkijoje platinami tokie atvirukai, kuriuose Vilnius priskir
tas Lenkijai...

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, 
PATAISYTI AR PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, 

KREIPKITĖS Į
| LATVIAN ROOFING

Cleveland telef. (216) 521-2182 
DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvar
kome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, 
dedame po stogu kablius kontroliavimui ledo užsi

kimšimo. Taip pat atliekam dailidės darbus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Oh.

* Numatoma atkurti Lietu
vių katalikų mokslo akade
miją. Organizavimo proble
mos bus aptartos Lietuvos ka
talikų mokslininkų konferen
cijoje, kurią numatoma su
šaukti 1990 m. sausio 13 d.

* Vilniuje numatoma įkur
ti pirmąjį Lietuvoje psichote
rapijos centrą.

* Petro Vaičiūno širmo
sioms gimimo metinėms 
(1990 m. liepos 11 d.) numa
toma išleisti rinktinius raštus 
ir Jonavoje pastatyti biustą 
bei kt.

*LPS Šiaulių tarybos na
rys Žilvinas Radvilas buvo 
iškviestas pas Šiaulių proku
rorą Z. Airysą. Dėl SSSR 
okupacinės armijos karinių 
bilietų grąžinimo akcijos. 
Neaišku ar buvo kviestas 
kaip liudininkas, ar kaip kalti 
namasis. Sąjūdžio spaudos 
atstovų neįsileista.

* Ateitininkų Federacijos 
pirmininku išrinktas Kun. Ro 
bertas Grigas.

* Socialdemokratų parti
jos suvažiavimo metu gruo
džio 3, buvo sušaukta Lietu
vos Socialdemokratinio jauni 
mo Sąjungos Konferencija, 
kuri priėmė savo statutą. Or
ganizacijos tikslas - socialde 
mokratinių judėjimų konteks 
te auklėti ir ruošti jaunimą 
kandidatais į Lietuvos Sočiai 
demokratų partiją. Socialde
mokratų partijos pirmininku 
išrinktas Kazimieras Antana
vičius.
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Kariuomenės 70-metis Bostone su Clevelando Vyrų Oktetu Stasys Santvaras

Atkuriama valstybė turėjo 
atkurti ir savo kariuomenę, 
nes 1919 m. iš karto atsirado 
net trys Lietuvos nepriklauso - 
mybės priešai - rusai bolševi
kai, lenkai ir bermontininkai. 
Jauna, pradžioj tik iš savano
rių sudaryta mūsų kariuome
nė, ne uniformuota, o savais 
drabužiais apsirengusi, netgi 
nepakankamai sunkiai gin
kluota, toji kariauna pajėgė 
su tais trim priešais susidaro- 
ti - bolševikus iš Lietuvos iš
vijo, bermontininkus nugalė
jo Radviliškio laukuose, būtų 
įžengusi ir į Vilnių, jeigu ano 
meto galingi santarvininkai 
nebūtų stoję lenkų pusėn. 
Taigi šiemet gerbiama nepr. 
Lietuvos kariuomenė, sulau
kusi 70 metų atkūrimo sukak
tuvių, mūsų dėmesio ir pa
garbos yra tikrai nusipelniu
si.

Bostone kariuomenės 70 
metų sukaktį minėjom lapkri
čio 18 ir 19 d. Pagrindinis 
minėjimas, kurį surengė Bos
tono ramovėnai ir šauliai, įvy
ko XI. 18 d. 6 vai. vakare So. 
Bostono Lietuvių piliečių 
d-jos III a. salėje. Čia vienu 
kitu komentaru minėjimo ren 
gėjam patalkino Petras Višči
nis. Grakščiai ir gražia liet, 
kalba vakaro programai vado
vavo Reda Veitaitė. Minėji
mo kalbą pasakė dabartinis 
"Kario" redaktorius Balys 
Raugas, į Bostoną atvykęs iš 
New Jersey. Metinę progra
mą atliko Clevelando Lietu
vių vyrų oktetas, kuriam pas
taruoju metu vadovauja Rai
mundas Kavaliauskas. Nors 
minėjimas nebuvo labai stip
riai garsinamas, į jį susirinko 

Clevelando vyrų oktetas su sol. Irena Grigaliūnaitė ir vadovu Raimundu Kavaliausku.

turbūt apie pustrečio šimto 
Bostono ir jo apylinkių lietu
vių kas dabar jau nėra labai 
dažnas įvykis.

Minėjimo prelegentas B. 
Raugas atvežė mum rūpestin 
gai ir stilingai paruoštą pas
kaitą. Jis taikliai parinktu žo 
džiu pažvelgė į nepr. Lietu
vos kariuomenės žygius, į ka
riuomenės ir žurnalo "Kario" 
70 metų sukaktis, pagarbiai 
paminėjo visus to leidinio re
daktorius, stabtelėjo ties 
1939-40 m. įvykiais, kada 
tik Respublikos prezidentas 
Ant. Smetona ir Krašto apsau 
gos ministras gen. A. Mustei 
kis (kiek aš prisimenu, prie 
jų buvo prisijungęs ir Švieti
mo ministras K. Jokantas) 
Sovietų Rusijos ultimatumo 
priimti nesutiko ir sakė, kad 
sovietam reikia pasipriešinti 
ginklu, o visi kiti ministrai ir 
gen. St. Raštikis grubiam ulti
matumui savo galvas nulen
kė; prelegentas savo nuomo
nes įterpė ir apie dabartinius 
įvykius Lietuvoje, tarė, kad 
jie teikia daug vilčių lietuvių 
tautos išsilaisvinimui, kad ir 
mes toje tautos kovoje turi
me dalyvauti, būti apdairūs, 
veiklūs ir vieningi. Už išraiš
kiai paskaitytą paskaitą "Ka
rio" redaktoriui Baliui Rau
gui mes šiltai ir ilgai paplo- 
jom.

Kaip minėta, renginio me
ninę programą atliko Cleve
lando Lietuvių vyrų oktetas, 
neseniai grįžęs iš Lietuvos, 
kur beveik visuose didesniuo 
se miestuose buvo surengti 
jo koncertai. Minimą oktetą 
sudaro: Algis Gylys ir Min
daugas Motiejūnas - pirmi te 

norai, Jonas Muliolis ir Gytis 
Motiejūnas - antri tenorai, 
Raimondas Butkus ir Mečys 
Aukštuolis - baritonai, Ro
mas Zylė ir Valdas Žiedonis 
- bosai. Kas nors iš tolo se
kame ok. Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą, negalime nematy
ti ir negirdėti, kad toje žiau
rioje ir baisioje nelaisvėje, 
nors persekiojama, nors ir 
prievartaujama, mūsų tauta 
yra pasiekusi nuostabių kultu 
rinių pergalių. Ten yra į 
aukštą meninį lygį pakelta 
chorinio ir aplamai vokalinio 
dainavimo kultūra, lietuvių 
chorai (Vyrų choras Varpas, 
Konservatorijos studentų cho 
ras ir kt. ) tarptautinės chorų 
varžybose jau yra laimėję pir 
mąsias vietas. Taigi dainos 
ir dainavimo mylėtojų sambū 
riam, kokius mes išeivijoje 
dar pajėgiame išlaikyti, Lietu 
voje dabar nėra lengva klau
sytojus nustebinti. Apie Cle
velando Lietuvių vyrų oktetą 
ten gražiai atsiliepta, nestigo 
okteto vyram klausytojų, plo
jimų ir svetingų priėmimų, 
bet jie patys turbūt stipriai 
jautė, kad, šiuo metu Lietu
voj dainuojant, reikia stipriai 
pasitempti.

Bostone Clevelando vyrų 
oktetas dainavo kompozito
rių V. Kuprevičiaus, J. Tallat 
-Kelpšos, E. Balsio, F. 
Loews, M. Petrausko, A. Bra 
žinsko, V. Gorino, J. Gaižaus 
ko, B. Dvariono, R. Babicko, 
A. Mikulskio, M. Noviko, G. 
Posfordo, St. Šimkaus, S. 
Rombergo, J. Švedo, J. Pau
lausko ir kt. dainas. Daugiau 
šia tai buvo kariniai maršai, 
patriotinės ir liaudies dainos,

Clevelando vyrų oktetas su sol. I. Grigaliūnaitė Trakuose.

viena kita estradinė daina, to
kio pat pobūdžio buvo ir trys 
ar keturi bisai. Tik čia reikia 
įterpti pastabą: St. Šimkaus 
kūrinys "Kur bakūžė samano
ta" nėra harmonizuota liau
dies daina, kaip programoje 
įrašyta, o jo sukurta originali 
daina (jos teksto, versto iš 
lenkų kalbos, autorius yra 
poetas Pranas Vaičaitis).

Kaip gi tie Clevelando vy
rai dainavo? Visų pirma ma
loni staigmena buvo tai, kad 
oktetas yra regimai atjaunė
jęs. Kai prieš keletą metų 
Bostone lankėsi tas pats okte 
tas, dar Ryto Babicko vado
vaujamas, tai iš ano, jei ne
klystu, liko tik du vyrai - pir
mas tenoras Algis Gylys ir 
baritonas Mečys Aukštuolis, 
kiti šeši yra stiprūs ir dar jau
ni vyrai. Jaunas, stiprus, jau
trus yra ir dabartinis okteto 
vadovas Raimundas Kava
liauskas, parodęs itin ryškų 
okteto vyrų muzikavimą. 
Clevelando vyrai yra gerai 
pasiruošę, dainuoja nesvyruo
dami nei ritmuose, nei intona 
cijose, jų balsai dailių tem
brų, išlyginti, jie gerai jaučia 
melodijų ir tekstų mintį, pa
žįsta ne tik fortissimo įtam
pas, bet ir žymiai subtilesnį 
dainavimą - piano ir mezzo- 
forte, dainuoja darniai, niuan
suotai, su įsijautimu į dainą 
ir net su šposo užuominom. 
Visa tai rodo, kad Clevelan
do Lietuvių vyrų oktetas, 
kaip saviveiklinis sambūris, 
ir Lietuvoje negalėjo daryti 
primityvaus ir mėgėjinio dai
navimo įspūdžių. Bostone 
mes okteto vyram karštai ir 
nuoširdžiai plojom, išprašėm 
kelių papildomų dainų.

Okteto solistė Irena Griga
liūnaitė - tai lyg balta paukš
tė juodvarnių būry, tikra jų 
puošmena. Ji ir baltą dailią 
suknaitę vilkėjo, iš tikro atro

dė kaip balta paukštė juodų 
smokingų giraitėje. Su okte
tu I. Grigaliūnaitė padainavo 
komp. A. Bražinsko "Vakaro 
dainą", G. Posfordo "Kur tu, 
mylima", St. Šimkaus "Kur 
bakūžė samanota", S. Rom
bergo "Tik jam vienam" ir 
dar vieną bisą. Mūsų gana 
kurčios, blogos akustikos sa
lėje I. Grigaliūnaitės lyrinis 
sopranas skambėjo lakiai ir 
giedrai.

Lapkričio 19 d. 10:15 vai. 
ryto So. Bostono Lietuvių 
parapijos šv. Petro bažnyčio
je buvo laikomos šv. mišios 
už Lietuvą ir kritusius kovoje 
už lietuvių tautos laisvę. Šv. 
mišias atnašavo klebonas 
kun. A. Kontautas ir buvęs 
klebonas kun. A. Baltrušiū- 
nas. Kun. A. Kontautas paša 
kė turiningą ir progai pritai
kytą pamokslą. Šv. mišių me 
tu giedojo Clevelando Liet, 
vyrų oktetas ir solistė I. Gri
galiūnaitė. So. Bostono liet, 
bažnyčia turi puikią akustiką, 
tai čia mūsų svečių giedoji
mas suskambėjo dar ryškes
nėm ir patrauklesnėm spal
vom.

Lietuvos kariuomenės 70 
metų sukaktį, kaip jau prasi
tarta, surengė Lietuvių karių 
veteranų ramovės Bostono 
sk. valdyba, kurios pirminin
kas šiuo metu yra Jurgis Ja-

(Nukelta į 6 psl.)
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Istorinis simpoziumas..
(Atkelta iš 1 psl.) 

yra taikomi. Aptarė geneti
nės pagalbos tobulinimo bū
dus Lietuvos gyventojams. 
Pabrėžė, kaip vieną iš svar
biausių lietuvių tautos savi
monės aspektų - jos geneti
nės charakteristikos tyrimų 
svarbą, arba - kad pasaulis 
sužinotų kokiomis genetinė
mis savybėmis pasižymi lie
tuvių tauta.

Šioje sesijoje paskaitas 
dar skaitė prof. Juozas Ku
lys, Lietuvos mokslų Akade
mijos Biochemijos instituto 
direktorius, ir prof. Arvy
das Janulaitis, "Fermentų" 
tyrimo instituto direktorius. 
Prof. Janulaičio darbas "Fer 
mento" institute turi labai 
daug praktinės reikšmės Lie
tuvos ūkiui ir mokslui, nes 
čia yra įdiegiami įvairūs fer
mentai. Šių produktų pa
klausa yra didelė ne tik Ry
tų Europoje, bet taip pat ir 
Japonijoje, bei kitur užsie
niuose.

Kauno medicinos fakul
teto Perinatologijos labora
torijos vedėjas kalbėjo apie 
"Rizikos faktorius", k.a. cho
lesterolį, riebalus, rūkymą, 
širdies kraujagyslių paken
kimui.

Architektai Baravykas ir
K. Pempė pateikė meniškai 
paruoštą darbų parodą apie 
Lietuvos vietovaizdžius ir 
surišo ją su lietuvio architek
to savaimingais darbais.

Algirdas Venalis ir Danu
tė Macevičienė, Vilniaus ek
sperimentinės ir klinikinės

Oktetas...
(Atkelta iš 5 psl.) 

šinskas; ramovėnam talkino, 
bendrai su ramovėnais minėji
mą rengė Bostono Vanagai
čio šaulių kuopos valdyba, 
pirmininkaujama St. Augo- 
nio. Abu rengėjai gali būti 
patenkinti - minėjimas visais 
atžvilgiais buvo gražus, sėk
mingas ir turtingas.

Po minėjimo programos 
šauniosios Bostono moterys 
gausų minėjimo dalyvių pul
ką skaniai pavaišino - jom 
visom ačiū už tas vaišes. 
Grojo neblogas šokių orkest
ras, tai kas norėjo, dar galėjo 
ir patrepsėti. 

medicinos mokslinio tyrimo 
instituto bendradarbiai, pa
teikė savo darbų rezultatus 
apie jų naują vaistą "Polivi- 
nyl Pirolidoną" (PVP). Šis, 
3500 molekulinio svorio 
15% tirpalas suleidžiamas į 
artrozės apimtą sąnarį, kuris 
ten veikia kaip natūralūs są
nario tepalas ir palengvina 
sąnarių judesį. Šio tirpalo 
veiklos prailginimus Institu
to bendradarbiai išbandė 
PVP lipozonine forma eks
perimentiniam gyvulyje. 
Gauti geri rezultatai ir tiki
mas, kad jie pasitvirtins kli
nikinėje praktikoje.

Labai gausus buvo che
mijos skyrius, apėmęs bran
duolinę, polimerinę chemiją 
ir ekologiją. Skyriui vado
vavo dr. A. Damušis. Šalia 
paskaitininkų iš JAV, daly
vavo Kauno ir Vilniaus uni
versitetų mokslininkai ir J. 
Kriaučiūnas iš Australijos. 
Ekologijos sekcijoje kalbėjo 
dr. Valdas Adamkus.

Bendruose posėdžiuose 
kalbėjo Lietuvos persitvar
kymo Sąjūdžio tarybos pir
mininkas Vytautas Lands
bergis, Tarybos narys Ro
mualdas Ozolas, dr. Alek
sandras Štromas ir kiti. S u - 
važiavimą sveikino visų lie
tuviškų veiksnių atstovai. 
Labai prasmingą žodį pasa
kė ministeris Stasys Lozorai
tis. Invokaciją sukalbėjo 
vysk. P. Baltakis. Posėdžių 
salę nuostabiai gražiai išpuo 
šė dail. M. Stankūnienės 
naujausieji darbai. Buvo iš
statyta 18 didelio formato 
paveikslai.

Literatūros ir muzikos va
karo programą išpildė poe
tas Bernardas Brazdžionis, 
pianistė Landsbergienė ir so
listė Regina Miciūtė.

Šalia oficialios Simpoziu
mo programos buvo pasitar
ta kaip konkrečiai prisidėti 
prie Lietuvos išsilaisvinimo 
pastangų jos kultūrinio bei 
ekonominio gerbūvio pakė
limo. Ypatingai iškeltas lie
tuvių moksininkų stažuotės 
klausimas Vakarų valstybė
se. Pabrėžta, kad lietuviai 
mokslininkai, norį į čia at
vykti, turi gerai pasiruošti 
anglų kalbos vartojime ir 
taip pat specialybėje. Pav.

Mapping Europe's future
■ j. ■■■
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Ateities Europa
Londoniškis THE ECO- 

NOMIST bandė išsiaiškinti 
kaip futurologai - ateities 
spėliotojai - įsivaizduoja Eu 
ropą po dešimties metų. Ap 
lamai imant, jie tikisi, kad 
visos Europos valstybės tam 
priau bendradarbiaus negu 
dabar, bet ne visos lygiai at
sisakys nuo savo suverenu
mo. Tampriausią branduolį 
sudarys Jungtinė Vokietija, 
Prancūzija, Italija ir gal Ibe- 
rijos pusiasalis - Ispanija ir 
Portugalija. Jį sups Euro
pos politinės ir ūkinės ben
druomenės nariai, pasilaikę 
daugiau sau teisių: D. Brita
nija, Norvegija, Danija, 
Graikija, Austrija. Išorinį 
ratą sudarys su Europos 
Bendruomene santykiaujan
čios šalys: Švedija, Suomija, 
Lenkija, Čekoslovakija, 

medicinoje, išlaikius mini
malius egzaminus, galima 
lengvai gauti darbą ligoni
nėse, kur gerai atlyginama 
ir tuo pačiu pasitobulinama 
savoj specialybėje.

Užmegstas ryšys, graži 
bendrdarbiavimo pradžia ir 
asmeninės pažintys, neabejo 
tinai daug prisidės prie tar
pusavio tautinių, kultūrinių 
ir politinių problemų tinka
mesnio sprendimo. Šie 
klausmai ypač bus reikšmin 
gi mūsų jaunesniosioms kar 
toms abejose Atlanto -Balti
jos pusėse.

Dr. Antanas Butkus 

Vengrija, Jugoslavija ir Pa- 
baltės valstybės. Nuošaliai 
liks Rumunija, Bulgarija, Al 
banija ir milžiniška 'balta dė 
mė' - Sovietija. Dėl jos futu 
rologai nesutaria. "Cordon 
sanitaire" - nuo Suomijos 
iki Jugoslavijos ir amerikie
čių pasitraukimas iš Euro
pos turėtų patenkinti sovie
tų saugumo interesus, tačiau 
Gorbačiovas pats pareiškė 
intereso dalyvauti 'Europos 
namuose’. Rusija tačiau yra 
per daug aziatiška, ir iš viso 
per didelė, kad būtų lygia
teisis bet kokios santarvės 
narys. Žodžiu ateityje dau
giau kalbėsime ne apie vo
kiečių, bet rusų klausimus.

LIC proveržiai 
plačiojoj spaudoje

Šiomis dienomis spaudoje 
ir televizijoje pasirodė eilė 
straipsnių ir reportažų apie 
Lietuvą, kuriuos paruošti tal
kino Lietuvių Informacijos 
Centras.

Per vakarines žinias CBS 
televizijos tikslas per JAV- 
-bes paleido kelių minučių 
reportažą apie Lietuvos Kata - 
likų Bažnyčią. Tai buvo da
lis serijos "Dievas ir Gorba
čiovas", besiruošiant Popie
žiaus Jono Pauliaus II ir Gor
bačiovo susitikimui. Reporta 
že rodė Lietuvos ateitininkų 
suvažiavimo ištraukas bei po 
kalbius su J. E. kardinolu 
Vincentu Sladkevičium, bu
vusiu sąžinės kaliniu kun. Si
gitu Tamkevičium. Lietuvo
je besilankančiu At-kų Fede
racijos vadu iš Chicagos, Juo
zu Polikaičiu. Atmintiną pas- 
tabą apie dabartinę Lietuvos 
tikinčiųjų būklę padarė kardi
nolas, angliškai tardamas: 
"Esame represuoti, bet nenu
galėti."

CBS korespondentas 
Mark Katkow susiekė su LIC 
prieš vykdamas į Lietuvą. 
LIC vadovai kun. Kazimie
ras Pugevičius ir Gintė Darnu- 
šytė jį apšvietė apie numaty
tus jo viešnagės metu rengi
nius ir nurodė įvairius žinių 

šaltinius. Būdamas Vilniuje, 
Katkow aplankė ir Sąjūdžio 
informacinę agentūrą.

Prieš Maltos susitikimą, 
MacNeil-Lehrer News Hour 
pramatė paleisti reportažą 
apie Pabaltijo klausimą, LIC 
kviečiant, šios programos ko
respondentai atvyko iš Wash- 
ingtono į New Yorką atlikti 
interviu su prof. Vytautu 
Lansbergiu Lietuvių Informa
cijos Centre. MacNeil-Leh
rer redakcijai prašant, LIC pa 
rūpino papildomą informaci
ją rašomam skriptui.

Lansbergiui atvykus į 
Washingtoną po Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo, jis turė
jo pusantros valandos pokal
bį su Washingtono Post dien
raščio leidėja Katherine Gra
liam, jos įpėdiniu sūnum Do 
nald ir kitais pagrindiniais 
skyrių redaktoriais. Pokalbį 
suorganizavo LIC Washing- 
tono skyriaus vedėjas Vikto
ras Nakas. Jis taip pat išrūpi
no Lansbergiui susitikimą su 
Associated Press redakciniu 
štabu.

Vienas iš pagrindinių 
New Yorko dienraščių 
"Newsday" paskyrė centrinį 
puslapį temai: "Ar Maltoje 
turėtų būti keliami sunkūs 
klausimai?" "Ne" argumen
tuoja savo rašinyje sovietų 
Mokslo Akademijos narys 
Lev Semelko, o "taip" sako 
Lietuvos Žaliųjų Partijos va
das ir Sąjūdžio seimo tarybos 
narys Zigmas Vaišvila. Vaiš 
vila teigia, kad Vakarai turė
tų remti Lietuvos demokrati
nius, taikingus ėjimus į nepri 
klausomybę ir kad yra atėjęs 
laikas atitaisyti neteisybę pa
darytą Pabaltijo tautoms 
prieš 45 metus, kai jos buvo 
sovietų okupuotos. Vaišvila 
viliasi, kad prez. Bushas pasi 
naudos proga tai padaryti 
Maltoje. Pasimatymas su 
"Newsday" redakcija buvo iš 
rūpintas LIC Iniciatyva. Po 
turiningo pokalbio su Vaiš
vila, redaktoriai užsakė veda
mąjį, kurį išvertė ir redagavo 
LIC bendradarbė Rasa Raz
gaitienė.

World Monitor TV (Dis- 
covery televizijos tinklo) in
terviu su Vaišvila taip pat su
organizavo LIC. Iš to išplau
kė kvietimas Vaišvilai parašy
ti straipsnį sekantiems me
tams Los Angeles Times 
dienraščiui ir jo globaliniams 
afilialams.

(LIC)
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Lietuvius prie Michigano ežero
aplankius Jurgis Janušaitis

Po ilgokos pertraukos te
ko viešėti Chicagoje. Lankė
me savo šeimos narius ir 
daug, daug mielų draugų, su 
kuriais beveik keturiasdešimt 
metų drauge buvo dirbta, gy
venta, krutėta visuomeninės 
ir kultūrinės veiklos baruose. 
Tad ir po ilgesnės pertraukos 
visada miela sugrįžti į senus 
lizdus ir pasižvalgyti po lietu ■ 
vių sostinę Chicagą bei pake
liauti ir po tolimesnes apylin
kes, kur laiko sąvartoje sau 
lizdus susuko nemaža lietu
vių, "pabėgusių" iš Chicagos.

Tokių mielų žmonių, spau • 
dos bičiulių, kaip žurnalistai 
Antanas Juodvalkis, Juozas 
Žygas, Vytautas Kasniūnas, 
Juozas Šlajus ir draugų dėka 
turėjome progos daug kur bu
voti, daug ką pamatyti, pajus
ti Chicagos lietuviškojo gyve
nimo pulsą.

Žurnalistas Vytautas ir Ie
vutė Kasniūnai pasitraukę į 
pensiją, paliko Chicagą ir pa
suko Beverly Shores link. 
Berods prieš 12 metų įsigijo 
erdvų žemės sklypą ir pasista 
tė gražius namus. Vieta labai 
rami. Apsupta kalnelių, ku
rie puikuojasi ošiančiom pu
šim ir augalotais medžiais. į 
jų sodybą veda tarytum kai
mo kelelis. Čia atvykusius 
pasitinka aikštelėje skulpt. 
Jurgio Daugvilos suprojek
tuotas lietuviškas kryžius, 
nuo kurio susirūpinęs žvelgia 
Kristus. Čia, kaip pats šeimi 
ninkas sako, yra ramybės ir 
susikaupimo vieta. Dažnai 
vakare, vėlai, o gal ir vidur
naktį jis garsiai meldžiasi į 
Kristų, kad Jis laimintų šei
mą ir visą lietuviškąją išeivi

ją, kuri rūpinasi tėvynės liki
mu.

Prie Ievutės paruoštų vai
šių, prisidėjus kaimynui 
skulpt. Jurgiui Daugvilai, bė
game lietuviškojo gyvenimo 
takais. O jų tiek daug, įvai
rūs. Vytautas malonaus bū
do, ramus, moka atskleisti 
daug gyvenimo tikrovės, lie
tuviškojo gyvenimo negero
vių ir tarytum šauklys jis 
kviečia visus su meile ir pa
garba į lietuviškojo gyveni
mo darbų frontą. Jis žurnalis
tas, aktyvus visuomenin- 
kas,SLA pareigūnas, Balfo di
dysis ramstis, Tautinės sąjun
gos ir korp. Neo Lithuania ak
tyvus narys. O kiek jo straip 
snių glūdi neprikl. Lietuvos 
spaudos archyvuose ir kiek 
čia. Jis ne tik pats juda, bet 
ir kitus ragina. Iš pokalbio 
paaiškėjo, kad balandžio 
mėn. tyliai, savo šeimoje, at
šventė ir savo deimantinę am
žiaus sukaktį, o mes, jo kole
gos, pro ją praėjome tyliai.

Aplankome ir skulpt. Jur
gį Daugvilą. Irgi gražiame 
gamtos prieglobstyje susukęs 
lizdelį. Darbštus vyras. Čia 
pat jo dirbtuvėlė. Dar keletas 
likę jo darbų, koplystulpių, 
Meniški darbai. I juos žvel
giant junti, kiek sielos skulp
torius į šiuos darbus yra įdė
jęs. Tarytum gyvi. Tarytum 
rūpintojėlis susimąstęs išsa
ko dabartinius mūsų tautos 
rūpesčius ir nešąs kiekvie
nam praeiviui ramumą ir vil
tį. Skulpt. Jurgio Daugvilos 
kryžių Beverly Shores nema
ža. Jais pasipuošę daugelis 
lietuvių sodybų. Ir praeiviui, 
kad ir svetimtaučiui, visada

Žurnalistas Vytautas Kasniūnas, skulptorius Jurgis Daugvi- 
la ir šio straipsnio autorius žurn. Jurgis Janušaitis, Kasniūnų so
dyboje, Beverly Shores, Ind.

primena toli, prie Baltijos li
kusią, kovojančią Lietuvą. 
Tai graži Beverly Shores lie
tuvių tradicija, savas sodybas 
padabinti meniškais, lietuviš
kais kryžiais.

Kolega Vytautas aprodė 
beveik visą Beverly Shores 
apylinkę. O kiek daug čia įsi 
kūrusių, sakyčiau, pačių 
darbščiausių, aktyviausių 
visuomeninkų, kultūrininkų, 
organizacijų vadovų. Prava
žiuojant bandžiau susižymėti 
jų sodybas. Štai keletas jų: 
Inž. E ir D. Bartkai, inž. K. ir
E. Pociai, inž. J. ir V. Jurkū
nai, dr. G ir V. Balukai, sol.
J. ir N. Vazneliai, skulpt. J. ir 
A. Daugvilos, M. ir P. Ru- 
liai, J. ir O. Kavaliūnai, dr.
K. ir M. Ambrozaičiai, Mic
kevičiai ir kit. Atleiskite, jei
gu kai ką būsiu praleidęs, o 
susižymėjau tik dalį tų darbš
čiųjų ir lietuviškąjį gyvenimą 
judinančių pavardes. Apie 
kiekvieną jų būtų galima pa
rašyti daug ir suminėti jų na
šius darbus. Ir suminėtųjų 
tarpe yra aktyvūs visuome- 
ninkai, dideli BALFO veik
los ramsčiai, dailininkai, li
tuanistinių mokyklų darbuo
tojai, solistai, dideli, nuošir
dūs lietuviškųjų darbų rėmė
jai.

Gyvenant už tūkstančio 
mylių dažnai spaudoje tenka 
skaityti apie čia gyvenančius 
ir dirbančius lietuvius. Žiū
rėk, BALFO vajaus metu ši 
graži kolonija sukioja stam
bias sumas. O kai ateina ne
prikl. šventės minėjimas, taip 
pat aukotos sumos stebina, 
net pralenkiama didesnės lie
tuvių kolonijos. Taigi Bever
ly Shores nuostabaus grožio . 
kampelis. Sakoma, kad da
bar nuosavybės čia labai bran - 
gios, žemė taip pat. Gyventi 
čia ramu. Nepertoliausia Chi * 
caga. Kultūrinius renginius 
lankyti nesudaro didelio var
go. Tad sveikintina, kad lie
tuvių nemažas skaičius čia 
surado sau prieglobstį, gra
žiai įsikūrę ir užsitikrino sau 
gražią, ramią ateitį. Tuo la
biau tenka džiaugtis, kad šio 
telkinio lietuviai ir toliau lie
ka didieji lietuviškosios veik
los ramsčiai daugelyje sričių.

Šis telkinys, kaip pastebi
ma, turi ir savąją veiklą, ruo

Vytautas Kasniūnas su Veronika Janušaitiene savo sody
boje, prie skulpt. Jurgio Daugvilos suprojektuoto kryžiaus.

šia įvairius švenčių, sukakčių 
minėjimus. Kiekvieną mene 
sį susirenka dvasinei atgai
vai, meldžiamasi, tėvams jė
zuitams talkinant.

Sandūnuose taip pat randa
ma lietuvių. Tik čia jau įs
teigtas nacionalinis parkas. 
Ir prieš daugelį metų skambė
jęs vardas kiek mažiau bemi
nimas.

Po malonios viešnagės Ie
vutės ir Vytauto Kasniūnų na
muose, po "ekskursijos" po 
Beverly Shores, skubėjome į 
išgarsėjusią Union Pier, į mie
lų Viktutės ir Algirdo Karai- 
čių "Gintaro" vasarvietę.

DETROIT
DLOC 

SUSIRINKIMAS 
Detrotio Lietuvių Organi 

zacijų Centro atstovų susirin 
kimas įvyko lapkričio 26 d. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
mokyklos klasėje. Devy
nioms organizacijoms atsto
vavo 11 atstovų. Praneši
mus padarė: valdybos pirm, 
adv. Kęstutis Miškinis, ižd. 
Antanas Vaitėnas, revizijos 
komisijos - Antanas Sukaus 
kas.

Išrinkta nauja valdyba: 
adv. Kęstutis Miškinis, dr. 
Algis Barauskas, Bernardas

FLORIDOJE PERKANT 
AR PARDUODANT 

namus Fort Lauderdale ir At
lanto apylinkėse, kreipkitės 
pas EDMUNDĄ ČEPĄ. 
Dienos metu ar vakarais - 
skambinkite

(305) 943 - 0946 
Century 21, Choice Realty

• FLORIDOJE, ST. PE
TERSBURG, parduodamas 
arba išnuomojamas vienos 
šeimos namas: 3 mieg., salio- 
nas, 2 vonios, valgomasis, 
saulės kambarys, didelis kie
mas su vaismedžiais, ant nuo - 
šalinės gatvės. $64,500 Tel. 
(617) 269-1601 (45-46)

Brizgys, Antanas Vaitėnas, 
Česys Šadeika, Ona Šadei- 
kienė, Algis Vaitiekaitis ir 
Petras Pagojus. Į revizijos 
komisiją - Stasys Šimoliū- 
nas, Vincas Tamošiūnas ir 
Antanas Sukauskas.

Valdybos posėdis įvyks 
gruodžio 17 d. 12 vai. Die
vo Apvaizdos parapijos mo 
kyklos klasėje, kuriame bus 
aptarti Vasario 16 minėjimo 
reikalai. Susirinkimą pra
vedė adv. Kęstutis Miškinis, 
sekretoriavo Bernardas Briz 
gys. A. Grinius

Artėjant Kalėdų Šventėms, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Pildomoji Taryba sveikina 
DIRVOS leidėjus, redakciją ir visą personalą, 
linkėdama malonių KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir lai
mingų NAUJŲJŲ METŲ.

Povilas P. Dargis
SLA Prezidentas

Genovaitė Meiliūnienė
SLA Sekretorė

JOURNEYMAN
OR 1 st CLASS SKILLED 
MACHINISTS 
Mušt have experience 

in vvorking vvith Die Cast Dies or 
Plastic Injection Molds 

on Milling Machines & Lathes.
Steady work. Apply or call 

Personnel
YODER INDUSTRIES 

2520 Needmore Rd. 
Dayton, Ohio 45415 

513- 278-5769
(44-5) ___
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Vytauto Beliajaus
Vytautas Beliajus 1944 m. 

Alabamoje pradėjo leisti žur
nalą, Viltimi pavadinęs, ang
liškai - Hope. Paskirtis -pro
paguoti liaudies šokius ir tau
tosaką, bendrauti ir draugauti 
su liaudies meno mėgėjais. 
Žurnalas ir dabar tebeeina iš 
Denver, Colorado. Kaip pats 
leidėjas ir redaktorius aiški
na, jis žurnalui tokį vardą pa
rinko turėdamas vilties, kad 
baigsis karas ir kad baigsis jį 
dažnokai sunkių ligų vargini
mas.

Žurnalo turinys labai įvai
rus: rašoma apie įvairių tau
tų šokius, papročius, audi
nius, valgius ir kt. Spauda - 
anglų kalba. Beliajus yra ne 
tik pats mokęsis šokio meno 
ir studijavęs įvairių tautų šo
kius, bet yra ir mokytojas. 
Du šimtai su viršum aukštųjų 
mokyklų bei visuomeninių or
ganizacijų yra buvusios pasi- 
kvietusios jį svečiu šokių me-

Vytautas Beliajus šokių mokytojas San Luis Obispo, Ca.

1989 M. KELIONES Į LIETUVĄ
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

BALTIC 
TOURS

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei!

Baltic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

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

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 

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

.TUUIIHIIIIHIIIIUilHIUIIIIIHHIIIIIIIIIIHIilIlIliHIlilHHHIHHIIIIIIIIHIMilIlIlIlIlIlIHIlIHIlIlir

'Vilčiai' 45 metai
no mokytoju, folkloro dėsty
toju.

Vilties žurnalo prenumera
torių dauguma yra ne lietu
viai. Skaitytojų esama Euro
poj, Japonijoj, Hong Kongo, 
Izraelyje ir kt. Tačiau vargu 
buvo kada nors žurnalo nu
meris, kuriame nebūtų rašo
ma apie lietuvių veiklą ir 
apie Lietuvos problemas da
bartinėje okupacijoje. Ne tik 
lietuvių šokių ar dainų šven
tės žurnale aprašomos, pami
nima įvairi visuomeninė veik
la, bet nepraleidžia redakto
rius Beliajus nepaminėjęs ir 
žymesnių lietuvių iškeliavi
mą amžinybėn, nekrologus 
baigdamas dviem žodžiais: 
"Amžiną atilsį".

Toks anglų kalba spausdi
namas Beliajaus žurnalas ir 
plačiai svetimtaučių skaito
mas labai vertingai iškelia 
viešumon lietuvių džiaugs
mus ir nuliūdimus. Viltis -

Kazys Dūlys, VVenetta Grybas-Childs ir Vytautas Beliajus 
1939 metais.

vieno žmogaus kūdikis, išau
gintas į labai stiprų tautų paži
nimo, bendravimo ir draugiš
kumo ugdymo žurnalą. Už 
savo veiklą Vytautas Belia
jus yra gavęs daug pagerbi
mo dovanėlių, atžymėjimo 
raštų, bet likimas lėmė jam 
dažnai keisti gyvenamąją vie • 
tą, tad savo veiklos muzie
jaus nė nesudarė. Ir praeitą 
rugsėjį Denver Pilietybės die
nos bankete (The citizenship 
Day) Beliajus pagerbtas kaip 
Vilties leidėjas ir redaktorius, 
titulu "American B y Choice" 
pridedant: "In recognition for 
autstanding, voluntary, inva- 
luable devotion". Kolorado 
gubernatorius ir Denver bur
mistras atsiuntė Beliajui pa
gerbimo ženklus, o Ameri
kos legionieriai įteikė vėliavą 
su aru koto viršūnėj.

Vilties 45 metų sukaktu
vės spalio 13 ir 14 dienomis 
atžymėtos Denver mieste pla - 
čia dviejų dienų programa: 
įvairių tautų šokiai ir kt. Be 
abejo, kol V. Beliajus pasie
kė šitokio aukšto lygio liau
dies šokių mene, pats jaunas 
būdamas lavinosi baleto stu
dijose, šokdavo Chicagos lie
tuvių parengimuose, paruoš
davo programas. Jis yra para 
šęs ir knygų apie šokius ir iš
spausdinęs apsakymų. Prieš 
keletą metų Rūta Skiriūtė tu
rėjo ilgoką pasikalbėjimą su 
V. Beliajum ir išspausdino 
Lietuvių dienų žurnale. Yra 
daugybė įdomių Beliajaus pa 
sipasakojimų apie veiklą, o 
paklaustas, katra buvo jo įdo
miausia ir mėgiamiausia šo
kių partnerė, Beliajus trum
pai aiškiai atšakė: Weneta 
Grybas-Childs, anais laikais 
gyvenusi Chicagoje, o dabar 
Kalifornijoje.

Su Kalifornijos lietuviais 
ir svetimtaučiais Beliajaus ry 
šiai nuolatiniai. Buvo laikas 
kai apie trečdalis Vilties pre
numeratorių buvo kalifomie- 
čiai. Apie metus laiko ir Vil
tis buvo spausdinama Los 

Angeles leidžiamo Lietuvių 
žurnalo spaustuvėje. Daug 
kartų Beliajus dalyvavo čia 
Onos Razutienės vadovauto 
Spindulio šokių šventėse, o 
Vilties žurnalo 25 metų su
kaktuvėse Los Angeles lietu
viai buvo surengę šv. Kazi
miero parapijos salėje Belia
jui pagerbti vakarą.

Dvidešimt metų nuo to 
praėjo, Viltis vis pilna gerų 
vilčių, apstu straipsnių ir foto 
vaizdų. Sveikinimai ir linkė
jimai Vytautui Beliajui ir to
liau tokį vertingą žurnalą leis 
ti ir redaguoti, o būtų gera, 
kad ir lietuviai skirtų daugiau 
dėmesio Vytauto Beliajaus 
veiklai ir paremtų Vilties lei
dimą jei ne kultūros darbuoto 
jams skiriamomis premijo
mis, tai nors prenumerato
mis. Adresas:
Viltis, P.O. Box 1226, 
Denver, Co. 80201.

Kazys Januta

v v v v v v v
DIRECTOROF 

NURSING
In small geriatric facility. 
Position available for full- 
time Director Of Nursing. 
Oualified person mušt be a re- 
sponsible and motivated per
son who enioys supervisory 
responsibilities and patient 
care and contact. Pleasant 
vvorking environment with 
excellent benefits and com- 
petitive salary. Send resume 
with salary requirement to:

RHEEMS NURSING CENTER
Administrator

P.O. Box8 • Rheems, PA 17570 
(717) 367-1831

(44-S)

V V V V V V V
Sisters of The Immaculate Conception 
of the Blessed Virgin Mary (Lithuanian) 

Putnam, CT 06260 - Tel. 203 - 928 - 7955

For GOD 
and CH URCH 
through 
MARY!

Will you respond to this call?
Founded by Blessed George 

Matulaitis to serve the poor — 
young and old. This Community 
continues to serve Cnrist and His
Church where the need is greatest.

— («’5|

JOURNEYMEN
TOOL / DIE MAKERS

& MACHINISTS
Be able to sėt up vvork from 

blue prints & olose tolerance. 
Growing tool and die company 
in new, clean plant needs tool 
and die maker - wire E.D.M. 
experienced in programming 
and operations; Tool and Die 
Maker - Lead Man experienced 
in large automotive progressive 
dies; and Machinists. Full com
pany paid benefits, first shift with 
overtime. Call

CONDOR TOOL & DIE 
at (216) 671-6000 for appt. 

4541 Puritas Industrial Parkvvay, 
Cleveland, Ohio 44135

(45-46)

OPPORTUNITY 
for REGISTERED NURSE 

weekends for a 102 bed skilled nursing facility. 
7 AM-3PM shift. Salary commen-surate with 
experience. Apply call or write to: Administrator 

St. Anthony's Nursing Center 
31830 Ryan, VVarren, Ml 48092 

(313)-977-7724
(45-47)

JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS

W&S TURRET LATHE 
OPERATORS 

MUŠT DO OWN SĖT UPS. 
OVERTIME

STEADY VVORK & BENEFITS 
NOVA MACHINE 

PRODUCTS 
18685 Sheldon Road

Middleburgh Hts., Ohio 44130 
216-267-3200

(41-50)

MACHINE REPAIRE - NIGHTS 
5 yrs. exp. required.

Both mechanical & electrical 
NC machine exp. a plūs. 

Duties will require vvork on 
machine tools, 

eranes, tow motors and 
light building maintenance. 

Mušt be self starter 
and vvork well alone. 

Also needed: 
Experienced 

GEAR CUTTERS - NIGHTS. 
Experienced Engine Lathe 

MACHINISTS - NIGHTS.
Experienced 

Horizontai Boring Mill 
OPERATORS - NIGHTS.

Excellent benefit package. Sala 
ry compensated with experience 

Send resume to 
HORSBURGH & SCOTT CO. 

5114 HamiltonAve. 
Cleveland, Ohio 44114 

(45-47)

SOUTH ■■■■■■■■■■■■ 
BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL - EASTERN 
OZARKS, CHEROKEE VILLAGE, ARKANSAS: 
is reeruiting RNs for medical / surgical floor, ICU 
and surgery. Also needed X-RAY technicians. 
Both are full-time positions in all areas currently 
available with excellent fringe benefits. Health 
and dental insurance, free life insurance, paid 
holidays, education assistance, and more Hospi
tal JCAH-accredited, beautiful area, economical 
housing, excellent school system. Call: Ted 
Spurlock at (501) 257-4101 or send resume to

BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL 
EASTERN OZARKS 
122 S. ALLEGHENY 

HARDY, ARKANSAS 72542
(42-45)

BRIDGEPORT
Min. 5 years exp. Manufacture indexable 
eutting tools, tool holders, boring bars, 
milling eutters, etc. Mušt have own tools 
and be able to own sėt ups with minimai 
supervision. Company offers competitive 
wages and full benefits including 401 K. 
Plymouth area, Mich. (313) 454 - 0505 
(43-47)

' OPPORTUNITY FOR.
SCREVV MACHINE OPERATORS
Be able to sėt up. Brown & Sharpe 

Experienced only Blue Cross, 
Vacation & Pension Plan 

MOODY MACHINE PRODUCTS, INC. 
141 Carolina Avė. • Providence , Rl 029005 

Tel. (401) 941-5130
(40 -53)
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Kur Rytai susitinka 
su vakarais... pi

Henrikas S tąsąs

Čia buvo pastatytas šv. Pi
lypo atminimui martyriju- 
mas, kurio griuvėsių dar ma
toma. Manoma, kad čia turė
tų būti ir jo sūnaus kapas.

Kitą pastatų kompleksą už 
ėmė romėnų maudyklės, ku
rios turėjo tris skyrius su įvai
riais įrengimais. Didžioji 
maudyklės patalpa buvo mar
muro išklota ir skirta pačiam 
imperatoriui. Čia užsiliku- 
sios kai kurių skulptūrų dalys 
ir skulptūros tikriausiai buvo 
sukurtos garsios skulptorių 
mokyklos Afrodizijoj, kuri 
tada buvo išgarsėjusi plasti
niu menu ir romėnai siųsda
vo ten savo jaunus talentus 
mokytis ir tobulintis skulptū
ros mene.

Kadangi Afrodizija nuo 
Pamukale tik už 30 - 40 km., 
tad vieną popietę nutarėm Af
roditės miestą aplankyti. Pro 
Hierapolio griuvėsius kelias 
leidosi į Maeander slėnį, ku
ris puošėsi čia taip retai sutin
kama žaluma ir dvelkė pievų 
kvapu. Aplink išsibarstę kai
mai su fygų plantacijom, o to
lumoje stūksojo žalsvi kal
nai. Netrukus privažiavom 
kalnus ir autobusas vingiuotu 
keliu, tarp žaliuojančių pušų 
ir miško krūmokšnių kilo vis 
aukščiau, kol kelias vėl prade 
jo leistis į pakalnę. Besilei
džiant žemyn kitoj pusėj kal
no jau pastebėjome eiles kolo 
nų ir aukštų topolių. Netru
kus pasiekėm Afroditės mies 
to griuvėsius, kur prie įėjimo 
į antikinį miestą stovėjo gra
žus muziejaus pastatas. Ap
linka čia nepaprasta, platus 
slėnis su milžiniška buvusio 
miesto teritorija, dabar saulės 
nudeginta žaluma ir plačiais 
griuvėsių laukais. Du charak 
teringi aspektai žymūs šiame 
lauke: nepaprasto grožio 
marmuras, vietomis net mels 
vas ir aukšti topoliai, kurie 

lyg aidu atsiliepia į grakščias 
kolonas. Ir nenuostabu, kad 
čia tiek grožio buvo įamžinta 
į marmurą, nes Afroditė gi 
buvo grožio, meilės, gyvybės 
ir Olimpo deivė. Afrodizija 
paskutiniu laiku tapo turistų 
atrakcijos centru.

Bizantijos laikų rašytojas 
sako, kad šis miestas anks
čiau buvo vadinamas Nikoe, 
pagal legendarinį Babilonijos 
karalių Nikos. Tik vėliau glo
bojamas Romos imperatorių 
tapo žymiausiu Afroditės kul
to centru. Imperatoriui Au
gustui miestas taip patikęs, 
kad jis jį pasirinko iš visų Ma 
žosios Azijos vietovių savo 
asmeniška nuosavybe. Ta
čiau nežiūrint šio miesto gar
so ir jo meninių vertybių, 
gamta jo nepasigailėjo ir vie
nas žemės drebėjimas po kito 
jį naikino. Labiausiai Afrodi
zija nukentėjo 7 ir 13 amž. ir 
taip palengva visai pranyko 
iš istorinės scenos. Tik 1905 
metais vedant geležinkelį iš 
Anatolijos į Bagdadą prancū
zų inžinierius pastebėjo čia 
kai kurias antikines liekanas 
ir miestą tuomet pradėjo atka 
sinėti. Šiandien matome jau 
pilnai atkastą miestą: dalį 
miesto sienų, vartų, teatrą, 
stadijoną, propilėjas, daugy
bę kolonų ir skulptūrų...

Nepaprastai įspūdingas 
teatras, kuris talpino 5000 
žiūrovų. Vėliau Antonijaus 
jis buvo modifikuotas ir nau
dojamas gladijatorių žaidy
nėm. Prieš sceną stovi 14 do 
rėnų stiliaus kolonų, už kurių 
matosi buvusių patalpų ir ko
ridorių sienos. Pietiniame 
teatro sparne buvusios mau
dyklės su daugybę nišų.

Afroditės šventykla čia bu 
vo pradėta statyti Sulos valdy
mo metu ir užbaigta Augusto 
laikmetyje. Šventyklą puošia 
eilė jonėnų stiliaus kolonų.

Graikų teatro griuvėsiai Afrodizijoje. H. Staso nuotr.

Siena, kuri supo šventyklą li
kusi iš Hadriano valdymo lai
kotarpio. Tačiau ši romėnų 
šventovė 5 šimtm. bizantie- 
čių buvo paversta bazilika. 
Po bazilikos centrine nava vė
liau buvo atkasti senosios Af
roditės šventyklos pamatai, 
todėl manoma, kad ši šventy
kla jau buvo pradėta prieš ro
mėnus, būtent helenistiniame 
laikotarpyje. Dalį šventyklos 
rastų statulų dabar saugoja 
Afrodizijos muziejus. Netoli 
buvusios šventyklos yra ir di - 
dysis stadijonas, kuris kaip 
milžiniškas krateris iš tolo 
matomas saulės išdegintoj 
aukštumoj. Stadijono ilgis 
virš 700 pėdų. Gerai užsiliku 
sios granite iškaltos sėdimos 
vietos tarp kurių dabar į sau
lę veržiasi žolė ir raudonžie- 
dės aguonėlės. Stadijonas tal
pino 30,000 žiūrovų. Rytinė 
stadijono dalis buvo atskirta 
siena už kurios vyko cirko 
programos.

Diena buvo gana karšta, o 
aplink stadijoną augo tik vie
nas medis, tad trumpai apžiū
rėję šią vietą grįžome atgal 
prie Afroditės šventyklos, ku 
rios šone buvo odeonas, - 
koncertų salė. Virš odeono 
stovėjusios kolonos dabar vi
sos nugriuvusios. Orkestras 
čia sėdėdavo puslankiu ant 

devynių paaukštinimų. Vi
sur daug marmuro, sienos, ar
kos, kolonos ir net kai kurios 
kėdės. 4-5 šimtm. po Kr. 
odeono salę naudojo konfe
rencijom ir mokyklom.

Nežiūrint, kad Afrodizija 
buvo daug kartų nukentėjus 
nuo žemės drebėjimo, mies
tui teko nukentėti ir nuo žmo 
gaus rankų. Mat čia gana 
sunkiai plito krikščionybė, 
žmonės dar porą šimtmečių 
nenustojo garbinti Afroditę. 
Tik 7 šimtm. čia jau įsigalėjo 
krikščionybė ir tada net mies 
to pavadinimas buvo pakeis
tas į Stavropolį, kas reiškia 
kryžiaus miestą. Visi pago
nių ženklai buvo naikinami, 
stovylų galvos nukertamos ir 
miestas buvo beveik sunaikin 
tas. Tad ir šiandien Afrodizi 
jos aplinka sudaro milžinišką 
kapinyną antikinio meno bu
vo surinkta ir patalpinta į čia 

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių
salionas

Norintiems įteikti lietuviškų suvenyrų 
savo giminėms ar draugams Šv. Kalėdų, 
Naujųjų Metų, įvairių jubiliejųar bet kuria 
kita proga - siūlome platų pasirinkimą.

naujai pastatytą muziejų. 
Muziejuje net 8 salės pripil
dytos skulptūrom ir kitais me 
no objektais. Salės suskirsty 
tos pagal saugomus meno ra
dinius. Šalia muziejaus yra 
sodas.

Gėrėjomės visą popietę an 
tikiniu menu. Kolonų ir topo 
lių šešėliams ilgėjant, paliko
me Afrodiziją ir grįžom į Pa- 
mukalę. Sekantį rytą vėl sė
dėjom autobuse ir tarp žydin
čių oleandrų besi vingiuojan
čiu keliu riedėjome toliau į 
Turkijos pietus. Esu jau mi
nėjęs, kad keliavimas po Tur 
kija surištas daugiau su kultū
rine patirtimi, negu pramoga. 
Tačiau po Afrodizijos nuta
rėm bent puse savaitės pra
mogauti. Tuo tikslu vykome 
prie Viduržemio jūros, kur 
tris dienas ir naktis praleido
me jachtoje.

(Bus daugiau)

Rūmų liekanos Efeze...

Galite įsigyti:

*

*

*

*

*

*

žymiausių išeivijos ir Lietuvos meni
ninkų paveikslų, grafikos darbų, me
džio drožinių;
Tautinių rūbų, juostų, gintaro, stiklo 
ir keramikos dirbinių su lietuviška 
ornamentika;
Tautinių vėliavų, Vyčių, įvairiausių 
lipdžių;
Knygų apie Lietuvą, anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;
audio ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika;
tinkančią. Lietuvos dažnumams video 
aparatūrą ir kitas elektronikos siste
mas žemomis kainomis.

Visą tai galima užsisakyti pagal katalogą 
kurį galite gauti atsiuntę 2 dol. čekį firmai 

BALTIC ASSOCIATES, LTD
P.O. Box 1406 GMF Boston, MA 02201 

Tel. (617) 269-4455 • Fax (617) 268-8376
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Karštas darbymetis
Lietuvos atgimimo trauki

nys važiuoja. Tiesa, ne visa
da vienodu greičiu... Tačiau 
važiuoja laisvėjimo kryptimi. 
Laiku nesėdai, ir likai stotelė
je... Ar Lietuvos laisvėjimas 
nesukurs iliuzijų, kad išeivi
jos misija atlikta ir nereikia 
skubėti į atgimimo traukinį?

Iš visuomeninių organiza
cijų veiklos ir privačios ini
ciatyvos matai, kad išeiviją 
tokių iliuzijų neturi. Jos misi
ja Lietuvos laisvėjimo proce
se neatlikta. Ji dalyvauja Lie 
tuvos atgimime. Lietuvoje 
dabar dažnai sutiksi Ameri
kos mokslininkus ir meninin
kus, kultūros darbuotojus ir 
komercinių sluoksnių atsto
vus.

Neseniai porą mėnesių 
Lietuvoje viešėjo "Baltic 
associates" firmos Bostone 
vadovas Gintaras Karosas. 
Tai ne pirma jo viešnagė tė
vų žemėje. Pirmą kartą Lietu - 
vą jis aplankė prieš šešetą me
tų. Pagal to meto griežtus so
vietinius reglamentus, Lietu
voje teko pabūti, deja, tik 
penketą dienų. Prasidėjęs at
gimimas Lietuvoje pakeitė jo 
kelionių tikslus. Rūpėjo ne 
tik pamatyti permainas, bet ir 
ieškoti galimybių padėti Lie
tuvai.

Idėja žadinti tautinę savi
monę išeivijoje ir ieškoti kon
taktų su Lietuva gimė jaunys
tėje, kai jis vadovavo "Jauni
mo informaciniam centrui". 
Šimtai tūkstančių mylių po 
Ameriką su jaunimo delega
cijomis, dalyvavimas tarptau
tinėse parodose su tautine 
simbolika. Lietuviškais me
no dirbiniais atkreipė pradėju
sių nutautėti lietuvių dėmesį, 
žadino neretai gerokai išblė
susius tautinius jausmus, ska
tino nepamiršti prosenių kal
bos ir papročių, priminė Lie
tuvos istoriją.

Jau visą dešimtmetį po 
Amerikos kontinento lietuvių 
bendruomenės keliauja fir
mos "Baltic associates" kata
logas, kuriame daugiau tūks- 
tanties pavadinimų gaminių 
lietuviška tematika. Dauge

Viešbučių vietos jau patvirtintos. Vietų skaičius ribotas. 
Viešnagės maršrutai Lietuvoje bus nuo 7, 11 ir 14 
dienų.

Norintieji šioje šventėje dalyvauti, galite rezervuoti sau 
vietą siųsdami $250.00 į BALTIC TOURS kelionių 
agentūrą.

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 
Newton, MA 02164 
Tel.: 617-965-8080
Fax: 617-332-7781

lis jų puošia dažno lietuvio 
namus, primena tėvų žemę.

Tai čia, Amerikoje... O 
kas Lietuvoje? Ar atgims 
Lietuva? Nelengvos mintys 
slėgė išeiviją.

-Nuo jaunystės sapnuoju 
Lietuvą, - prasitarė Gintaras 
Karosas, - visada tikėjau, 
kad atgims visi, kurie buvo 
mirę Lietuvai, kad prarasta 
Lietuvos laisvė bus atstaty
ta... Ir štai, Lietuva atgimsta. 
Praėjusių metų vasara... Šim
tą tūkstantiniuose žmonių su
sirinkimuose Vingio parke ir 
Gedimino aikštėje nedrąsiai 
pasirodo pirmosios trispal
vės, Vyčiai, kitokia (dar kuk
li) tautinė simbolika, gimusi 
Bostone "Baltic associates" 
firmoje.

įvykiai Lietuvoje vystosi 
nepaprastai greitai... Kaip 
niekada šiltas ir saulėtas 
1988-jų ruduo... Jo nepamirš 
nei vargęs Lietuvoje, nei ka
ro ir kitų negandų nublokštas 
už Atlanto, ar jau čia gimęs. 
Nepamirš to rudens... Tų die
nų, kai Gedimino kalne suple
vėsavo trispalvė ir džiaugs
mo ašaros riedėjo daugiatūks
tantinės minios skruostais... 
Nepamirš tų dienų, kai anks
tyvą rytą, tekant saulei, Lietu
vos kardinolas su vyskupais 
koncelebravo Šv. Mišias prie 
grąžintos Katedros, kai virš 
Vilniaus vėl iškilo jo amži
nas simbolis - Trys Kryžiai, 
kai laisvai po Lietuvos mies
tus ir kaimus suskambo dar 
nepamiršta "Lietuva, Tėvyne 
mūsų, tu didvyrių žeme..."

įsikūnija kiekvieno lietu
vio svajonė. Pildosi Gintaro 

viltys. Jaunystėje pradėta 
veikla įgyja prasmę, apie ką 
buvo mastoma ilgus metus. 
Jo firmos gaminiai reikalingi 
ir Lietuvai, jau besidabinan
čiai iš Bostono gautomis tris
palvėmis, Vyčiais ir kitokia 
tautine atributika.

Atgimimas Lietuvoje ir iš
eivijoje, didėjantis lietuviš
kos simbolikos poreikis skati 
na firmą plėsti veiklą. Bosto 
ne, prie Lietuvių Piliečių cen 
tro dabar karštas darbymetis.

LIETUVOS 
1990 M. DAINŲ 

IR ŠOKIŲ ŠVENTE
ĮVYKS LIEPOS 5-6 D.

BOSTONO LIETUVIAI

RETAS KONCERTAS
Lietuvių Fondo vykdo

mo piniginio vajaus pagrin
du, gruodžio 17 d. 3 vai. 
po pietų, So. Bostono Lietu 
vių Piliečių d-jos salėje ren
giamas koncertas, kurio 
programą atliks reti svečiai 
iš Lietuvos. Tai operos so
listas Vaclovas Daunoras, 
pianistas Robertas Bekonis 
ir Jaunimo teatro aktorius - 
komikas Algirdas Grašys. 
Koncertu vietoje rūpinasi 
Lietuvių Fondo įgaliotiniai: 
Kazys Bačanskas iš Dorches 
terio, dr. Eduardas Jansonas 
iš Cape Cod ir Petras Višči
nis iš Brocktono.

PASISEKĘS 
MINĖJIMAS

Lapkričio 18 d. Mairo
nio parke, Shrevvsburyje, 
įvyko Trakų rinktinės šau
lių valdybos posėdis, kuria
me priimta Šaulių Sąjungos 
veiklos 70-ties metų minėji
mo apyskaita ir svarstyti kiti 
aktualūs rinktinės reikalai. 
Pasirodo, kad minėjmas bu
vo sėkmingas ne tik progra
mos ir atsilankiusios publi
kos požiūriu, bet taip pat fi
nansiškai. Jis davė rinktinei 
virš 2,000 dolerių pelno, ku 
ris bus panaudotas įvairiems 
rinktinės reikalams.

NAUJI METAI 
BOSTONE

Naujųjų Metų sutikimas 
ruošiamas Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje, So. Bostone. 
Numatyta įdomi programa, 
atliekama Vilniaus Jaunimo 
Teatro aktorių, vakarienė ir 
šokiai.

Bilietai jau platiniami, 
skaičius ribotas. Stalus de
šimčiai asmenų ir pavienius 
bilietus prašome užsisakyti 
iš anksto, skambinant: Kos-

Čia išnuomotose patalpose 
baigiama įrengti didelė par
duotuvė, kuri labiau primena 
meno dirbinių saloną. Čia ir 
tautiniai rūbai, ir medžio dro
žiniai, nacionaliniai muzikos 
instrumentai ir įvairiausi gin
taro dirbiniai, audio ir video 
kasetės su naujausiais įrašais 
iš Lietuvos, knygos apie Lie
tuvą ir žemėlapiai, netgi lie
tuviško skilandžio, duonos ar 
sūrio gali paskanauti.

Gruodžio 2 d. atdaryta par
duotuvė. Gintaras ir jo talki
ninkai patvarkė kiekvieną pa
šalę, kad būtų gražiau, kad 
kiekviena prekė būtų geriau 
matoma, pasiekiama, kad 
naujame lietuviškame centre 
būtu jauku.

Kiekvienam šeimininkui 
gerai žinomi įkurtuvių rūpes
čiai. Ir Gintarui dabar jų per 
akis. Didžiausias jo rūpestis 
- įkurti bendrą firmą Lictuvo 
je-

Petras Visomis

fui Nenortui 825-1832, Vy
tautui Jurgėlai 268-1108, Bi 
rutei Banaitienei 871-1517, 
Česlovui Kiliuliui 851-1465 
Bilietai prie įėjimo nebus 
pardavinėjami. Automobi
lius bus galima statyti aikš
tėje prie banko.

Rengėjai: Lietuviškosios 
Skautybės Fondas.

LAISVĖS VARPAS
Vienintelė lietuvių greito 

viešo susižinojimo priemo
nė Bostono ir apylinkės lie
tuviams yra Laisvės Varpo 
lietuvių radijo programa, 
perduodama lietuvių ir an
glų kalba kiekvieną sekma
dienį 9:00-10:00 vai. ryto iš 
radijo stoties WCAV-FM 98 
Jos vedėju yra Petras Višči
nis, 173 Arthur St., Brock- 
ton, MA 02402, tel. (508)
586- 7209. Programos me
tu skubiais reikalais skam
binti į radijo stotį tel. (508)
587- 9898. Žinias galima 
perduoti Faxu, skambinant 
tel. (508) 586-7209. Tuo 
tarpu telefonas ir Fax yra 
toje pačioje telefono linijo
je, tad dėl žinių perdavimo 
Faxu reikia pirma paskam
binti telefonu, prašant, kad 
būtų įjungtas Fax.

RENGINIAI:

• GRUODŽIO 17 D. 3 v. 
po pietų, So. Bostono Lietu 
vių Piliečių d-jos salėje, Lie 
tuvių Fondo koncertas, ku
riame programą atliks ope
ros solistas Vaclovas Dauno 
ras, pianistas Roberas Beko
nis ir jaunimo teatro akto- 
rius-komikas Algirdas Gra
šys, svečiai iš Lietuvos.

• GRUODŽIO 31 D., So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos salėje, Lietuviškosios 
Skautybės Fondo rengiamas 
Naujų Metų sutikimas.

1990 METAIS:
• BALANDŽIO 22 D., 

Lantana restorane Randol- 
phe, metinis Šv. Petro lietu
vių parapijos So. Bostone 
banketas.

• GEGUŽĖS 6 D., Brock 
tone, kun. Alberto Abračins 
ko kunigystės 50 metų jubi
liejaus minėjimas.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,AT

Williom J. Jakubs Jr. ir

Barbora Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216] 531-7770

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

liams pastatyti.

• GEGUŽĖS 6 D., 2 vai. 
p.p. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje, komp. 
Jeronimo Kačinsko kūriniu 
koncertas, rengiamas LB 
Bostono apylinkės.

SEVVING MACH. OPERATORS
Fine leather briefcase mfg. in Berlin 
has openings for exp'd operators 

Union shop w/bnfts incl. hosp., 
10 paid holidays & vacation.

(609) 767 - 8702
(44-6)

PRESSMAN for 14 x 20
2-color Heidelberg and
2 color Davidson. Call 
Mike (609)783-0412

TOOL/DIE REPAIRMAN
Immedicte opening for a mold 
moker/mold repairman. Akron 
area. Mušt have 5 years exp. in 
plastics or die east field. Exce - 
lent wages and benefits. Coli 
216-644-3554, ext. 8.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• GRUODŽIO 16, Kalėdinė vai 
kų programa Dievo Motinos para
pijos salėje.

• GRUODŽIO 31, Naujųjų Me
tų sutikimas Lietuvių Namuose.

1990 m.
• SAUSIO 20, tautinės muzi

kos vokalinio ir instrumentalinio 
ansamblio “Vilnius” koncertas. Ren 
gia Kultūrinio darželio draugija.

• VASARIO 24, Pilėnų Tunto 
tradicinis 'Blynų Balius' Lietuvių 
Namuose.

• VASARIO 25, Lietuvių Na
mų ir klubo narių metinis susirin
kimas

• KOVO 4, "Taupos" kredito 
kooperatyvo narių metinis susirin
kimas

• BALANDŽIO 21 D. Grandi
nėlės parengimas Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje.

• BIRŽELIO 10, Birželio minė
jimas. Ruošia Pabaltiečių komitetas.

• RUGSĖJO 29, Pabaltiečių va
karas. Ruošia Pabaltiečių komitetas.

• SPALIO 6-7, Dirvos 75 metų 
sukakties minėjimas.

B. Edma
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eceveiMDe

• TAUTYBIŲ RADIJO 
sąjunga gruodžio 8 d., penk
tadienį, 7 v. v. Hofbrau 
House restorane rengia padė
kos vakarienę visiems, kurie 
padėjo tautybių radijo progra
moms sugrįžti į Clevelando 
viešąją radijo stotį WCPN- 
FM 90.3 . Vakarienėje bus 
pagerbti šen. Howard Metzen- 
bau, meras George Voino
vich, Roundtable egzekuty- 
vai ir kiti svarbūs asmenys.

Visų tautybių radijo prog
ramų rėmėjai kviečiami šioje 
vakarienėje dalyvauti. Bilie
tas asmeniui $20. Prašomi 
bilietus iš anksto įsigyti pas 
Tėvynės Garsų radijo vedėją 
J. Stempužį, tel. 382-9268.

LIETUVAITĖ 
LAIMĖJO STIPENDIJĄ 

JAV STUDIJOMS

Danutė Macevičienė, Vil
niaus Eksperimentinės ir Kli
nikinės Medicinos Tyrimo 
Instituto Farmakologijos sk. 
vedėja ir dr. Algirdas Vena- 
lis, to Instituto bendradarbis 
davė pranešimą Šeštajame 
Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziume, Chicagoje. Ta pro
ga D. Macevičienė susitiko 
Clevelande su savo dukra 
Jolanta, kuri šiuo metu stu
dijuoja Wellesley Collcge, 
Mass. Jolanta yra viena iš 
keturių Sovietų Sąjungos 
studentų, konkurso keliu ga

vusių stipendijas studijuoti 
JAV-se. Jolanta puikiai var 
toja anglų kalbą. (ab)

• DR. BRONIUS KAZĖ 
NAS š.m. gruodžio 10 d. 
3:30 vai. p.p., puošnioje Ed 
ward W. Powcrs auditorijo
je, Youngstown, diriguos 
Kalėdų šventišką "A Holi- 
day Pops" koncertą su sim
foniniu orkestru ir 150 miš
rių balsų choru.

Kalėdų koncertą globoja 
Youngstovvn Symphony 
Guild ir WKBN, FM 99

• TĖVYNĖS GARSŲ 
radijas gruodžio 3 d. trans
liavo montažą prisiminti 
Varpo šimto metų ir Vinco 
Kudirkos devynių dešimt
mečių mirties sukaktis. 
Montaže Juoze Krištolaitytė 
-Daugėlienė ir Juozas Gudai
tis skaitė Kudirkos biografi
nius momentus. Vilija Nas- 
vytytė-Klimienė ir Jūratė Ba 
lašaitytė skaitė Aurelijos Ba- 
lašaitienės vinjetę, surinkta 
iš Kudirkos raštų. Girdėjo
me jautrų rašytojo Vacio Ka- 
Valiūno žodį Vincui Kudir
kai. Montaže skambėjo Šo- 
pagos, Žilevičiaus, Šimkaus 
dainos. Kudirkos ir Varpo 
sukakčių pynė buvo užbaig 
ta Lietuvos himnu, kurio žo
džius ir muziką sukūrė ga
lingos dvasios tautos atgimi 
mo žadintojas.

A. A.

KĘSTUČIUI ZYLEI

mirus, jo seseriai DALIAI MOTIEJŪNIENEI, 
broliams ROMUI ir ALGIUI ZYLĖMS, reiš
kiame gilią užuojautą.

Clevelando Vyrų Oktetas

Mylimam broliui

A. A.

FELIKSUI NAVICKUI

mirus, didelį skausmą pergyvenančią jo seserį 
APOLONIJĄ STAŠKŪNIENĘ nuoširdžiai už
jaučiame.

Dalia ir Algis
A u g ū n a i

Janina ir Vacys
M i t k a i

kun. A. Bakausko kryžius

K

Šv. Kazimiero Lituanistinės Mokyklos
ALĖDINĖ EGLUTĖ

gruodžio 16 d., 6:30 vai. vakaro 
Dievo Motinos parapijos salėje

Kalėdinis Koncertas 
Vaišės
Meno / Tautodailės 

Loterijos traukimas

Laimėjimai:
Kun. A. Bukausko kryžius
Rimo Laniausko tapyba
Prano Neimano drožiniai
Nijolės Palubinskienės grafika
Linos Palubinskaitės gintaro/sidabro 

vėrinys
Maloniai kviečiame dalyvauti ...

Tėvų Komitetas

• KALĖDINĖ EGLUTĖ, 
ruošiama Šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos, įvyks 
gruodžio 16 d. 6:30 v.v. 
Dievo Motinos parapijos sa
lėje. Programoje Kalėdinis 
koncertas, vaišės ir meno / 
tautodailės loterijos trauki
mas. Tėvų komitetas malo
niai kviečia visus dalyvauti.

• TĖVYNĖS GARSŲ 
radijas mini keturiasdešimt 
metų darbo sukaktį. Paruoš 
ta apie 3000 programų, susi
krovė didelis archyvas, radi
jo progamoms ruošti paskir 
ta tūkstančiai darbo valandų

Paremkite Tėvynės Gar
sų radiją šios gražios sukak
ties ir ilgų metų kantraus ir 
kūrybingo darbo proga. 
Aukas siųskite: Tėvynės 
Garsai, 4249 Lambert Rd., 
Cleveland, Ohio 44121.

• SLA 14 KUOPOS 
valdyba gruodžio 3 d. meti
niame susirinkime išrinko 
naują valdybą. Kuopos pir
mininku išrinktas Zenonas 
Dučmanas, finansų sekreto
riaus pareigose liko darbštu
sis kuopos narys Povilas Šu - 
kis. Kiti valdybos nariai - 
vicepirm Eugenija Bernotie
nė, sek. Bronius Bernotas, 
ižd. Juozas Stempužis, iždo 
globėjos - Ona Jokubaitie- 
nė ir Kazė Vaičeliūnienė.

SLA 14 kuopa sąrašuose 
turi 102 narius, kurių 60 
jau yra išmokėję savo duok
les už draudimus, o 42 na
riai dar tebemoka. Kuopos 
veikla ribota, nes daug na-

Pr. Neimano drožiniai

rių yra vyresnio amžiaus ir 
veikloje nebepajėgia daly
vauti.

• PLB išleido penkių pa 
sakų vaizdajuostę vaikams 
- Raudonkepurė, Pagyrū
nas baravykas, Katinėlis ir 
gaidelis, Katė, Vėtyklė ir 
Karnų Pundelis. Pasakos at

liekamos rankinių lėlių pa
galba. Kaina 25 dol. Vaiz
dajuostes Clevelande plati
na Ingrida Civinskienė, tel. 
(216) 838-0652.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

‘Taupa
Lithuanian Credit LLnion 

Lietuvių ‘Kredito 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 Laivu Pirkimui, 
Namų Remontui (Home Equity), 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.

..................................................................................................................................................................................■IIHIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIiHHIIIIIIIim

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

(216) 486-2530

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

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas



DIRVA
GERBIAMAS IR 

MIELAS REDAKTORIAU,
Didžiųjų Švenčių proga 

nuoširdžiai sveikinu Jus ir 
reiškiu gilią padėką už Jūsų 
pasišventimą, redaguojant 
mūsų tautinės minties savait 
raštį "Dirva", kuris taip sėk
mingai puoselėja lietuvišką 
kultūrą ir solidarumą su lais 
vės ir nepriklausomybės šie 
kiančia tauta.

Maloniai prašau perduoti 
mano nuoširdžiausius sveiki 
nimus Jūsų mieliems bendra 
darbiams ir visiems Dirvos 
skaitytojams.

Džiugių šv. Kalėdų ir 
Dievo palaimos 1990 me
tuose!

Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM

ELTA PRANEŠA

1989 m. rugsėjo 13 die
ną Pravda paskelbė straipsnį

Ką dovanoti
■

Užprenumeruokite 
savo bičiuliui
DIRVA

c

ir jis prisimins 
Jus 52 kartus 
metuose!
Prenumerata 
metams 25 dol.
----------------------- IŠKIRPTI------------------ --------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103 

Siunčiu ............... dol. ir prašau siuntinėti DIRVĄ
kaip mano kalėdinę dovaną šiems asmenims;

Pavardė ir vardas...................................................................

Adresas ................... ......................................... ....... .............

Pavardė ir vardas..................................................................

Adresas ..................................................................................

Užsakytojas............................................................................

apie rugpjūčio 6 d. Gotlan
do saloje paskelbtą ten daly 
vavusių okupuotos Lietu
vos ir laivojo pasaulio veikė 
jų komunikatą. Komunika
tas ten perspausdintas netai
syklinga anglų kalba, o pas
kutinis sakinys apie visų lie
tuvių aukščiausią tikslą pa
liktas lietuviškai. Straipsny
je puolamas Justas Paleckis, 
Lietuvos Persitvarkymo Są
jūdžio atstovai, ir dr. Kazys 
Bobelis už tokio komunika
to pasirašymą. Ypatingai 
kaltinamas dr. Bobelis, kad 
jis sufalsifikavęs komunika
tą anglų kalba.

VLIKo pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis pareiškia, 
kad Gotlando saloje buvo 
bendrai pasirašytas okupuo 
tos Lietuvos bei išeivijos or
ganizacijų veikėjų ir Lietu
vos komunistų partijos ideo 
logijos skyriaus vedėjo Jus

to Paleckio komunikatas lie 
tuvių kalba. Jokio oficia
laus vertimo į bet kokia kitą 
kalbą nebuvo ir niekas to 
komunikato kita kalba nepa 
sirašė. Todėl visi kaltinimai 
VLIKo pirmininkui, kad jis 
sufalsifikavęs komunikatą 
anglų kalba neatitinka tikre
nybės. Komunikatą grei
čiausiai sufalsifikavo pati 
Pravda. (E. 19S9.XI.3V)

f VACLOVAS DAUNO
RAS, Vilniaus operos solis
tas, muzikas Robertas Bėkio - 
nis ir Vilniaus Jaunimo Te
atro aktorius Algirdas Gra
šys yra atvykę į Chicagą. 
Jie turės eilę koncertų Ame
rikoje, kuriuos organizuoja 
Lietuvių Fondas - gruodžio 
17 d. Bostone, sausio 7 d. 
Chicagoje ir sausio 14 dieną 
Detroite.

Jų koncertais - gruodžio
9 d. Ncw Yorke, gruodžio
10 d. Hartforde ir sausio 13 
d. Clevelande, rūpinasi 
Lietuvių Bendruomenė.

• JONAS DEKSNYS, 
Dambury, CT., Dirvai pa
remti atsiuntė 25 dol. Ačiū.

• BARBARAI IR DO
NATUI JANUTAMS, Ber 
keley, Calif., spalio 31 d. 
gimė dukrelė vardu Marce
lė May Janutaitė. Donatas 
Januta taip pat turi dvi kitas 
dukras: Daina Janutaitė, ku
ri yra baigus Berkelcy Kali
fornijos Universitetą ir dir
ba komercinėj srityje San 
Francisco mieste ir Viltis 
Janutaitė, studijuojanti me
ną Kalifornijos UCLA uni
versitete Los Angeles. Vi
sos trys Janutaitės yra žurna
listo Kazio Janutos ir rašy
tojos Petronėlės Orintaitės 
anūkės.

• PAUL ENDZELIS, 
Riverton, IL, atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 25 dol. Ačiū.

• ALDONA MACKEVI
ČIENĖ, Jamaica, NY, atnau 
jindama prenumeratą pridė
jo auką 25 dol. Ačiū.

• V. KAZLAUSKAS, 
Toronte, kaip kalėdinę do
vaną, užprenumeravo Dirvą 
Petrui ir Laimai Butėnams ir 
Petrui ir Gražinai Stauskams 
Sveikiname naujuosius skai 
tytojus ir dėkojame p. Kaz

Arts Club Theatre,, įsikūręs Aušros Vartų parapijos salėje, 
570 Broome St., New Yorke, vaidina Sauliaus Šaltenio veikalą 
angliškai "Scoot, Death! Scoot!" - adoptuotą Arūno čiuberkio ir 
režisuotą Rasos Allan Kazlas. Paskutinis spektaklis gruodžio 9 
d. Nuotraukoje iš kairės: rež . Rasa Allan Kazlas, aktoriai Julija 
Nasvytytė, Joseph Hilleyer, Paul Todaro ir Andrea Mead.

lauskui už Dirvos rėmimą. 
Linkime linksmų švenčių!

• ELEONORA MATU
LEVIČIENĖ, Worcestcr, 
Mass., atnaujindama Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
25 dol. Ačiū.

• BALYS KLOVAS, 
Beverly Shores, Ind. atnau
jindamas Dirvos prenume- 
ra tą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

• DR. V. DUBINSKAS, 
Chicago, III., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 25 dol. Ačiū.

• ŽURNALISTŲ SUVA
ŽIAVIMAS - Plenumas Vii 
niuje prasideda 1990 m. bir
želio 23 d., Joninių švente 
tą vakarą ir tęsis 3 dienas. 
Daugelis lieka Dainų šven
tei. Šiuo populiariu laiku 
bus sunku gauti ekskursinės 
kainos bilietus, todėl jau da
bar pasiteiraukite savo vieto

vėse, arba prisijunkite prie 
kalifomiečių. LŽS pirm. 
R.K. Vidžiūnienės tel. (805) 
259-7020. Visi laukiami.

• MARIUS IR JANET 
AMBROSE, Mt. Airy, Md., 
atnaujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

• DR. ONA MIRONAI- 
TĖ, Chicago, IL., atnaujin
dama Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• ANTHONY YANKUS 
Rochester, NY, atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• RŪTA JAUNIŠKIS, 
Fort Salonga, N Y, atnaujin
dama Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• INŽ. JONAS IR VIN 
CENTINA JURKŪNAI, 
Beverly Shores, Ind., atnau
jindami Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

• K. PUSKUNIGIS, Chi 
cago, IL., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 20 dol. Ačiū.

• ANTANAS BURKŪ- 
NAS, Webster, NY, atnaujin 
damas Dirvos prenumeratą 
rašo: “Širdingai dėkoju už 
tokį puikų laikraštį, kurį su 
malonumu nuo pradžios iki 
galo visada perskaitau. Lin 
kiu sėkmės sekančiuose me
tuose." Dėkojame už pastan 
gų vertinimą.

• K. VILKONIS, Angli
joje, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą ir pridėjęs au
ką rašo: "Puikus laikraštis ir 
gaunu reguliariai ir tvarkin
gai. Su geriausiais linkėji
mais!" Ačiū už linkėjimus 
ir auką.
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