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Santvarkos klaida
Privedė prie dabartinės košės 

Centro Amerikoje

Ar galite įsivaizduoti, 
kad kurį nors kraštą valdytų 
vyriausybė, neturinti parla
mento pasitikėjimo? Tai vi
sai nesunku, nes tokiame ... 
patys gyvename. Čia prezi
dentas gali valdyti toliau, net 
jei Kongrese neturi daugu
mos. Tai turi gerų pusių. At
siminkime Italiją, kuri po ka
ro pabaigos jau turėjo pus
šimtį vyriausybių! Tačiau to 
nepaisant, jos užsienio poli
tika buvo pastovesnė negu 
JAV, kur tęstinumui išlaikyti 
prezidentas renkamas 4 me
tams, 1/3 senato šešiems me
lams, o Atstovų Rūmai tik 2 
metams. Visa tai tam, kad 
kraštą apsaugojus nuo per 
greitų posūkių, užtikrinti sy
kį pradėtos politikos pastovu 
mą ir pan. Gal tai ir atrodė 
gudru prieš porą šimtų metų, 
nūdien tačiau toji santvarka 
neatitinka gyvenimo proble
moms.

Kaip tik dabar pergyve
name tos santvarkos netinka
mumo įrodymą. Pirmuose 
laikraščių puslapiuose pra
nešama apie padėtį Centro 
Amerikoje ir buvusių aukšto
kų pareigūnų patraukimą 
teisman už ... pastangas ap
saugoti savo valstybės inte
resus.

Sakoma, kad įstatymų 
reikia klausyti, o ne galvoti 
kaip juos apeiti. Tie, kurie 
taip sako, turi svarų argu
mentą. JAV be Kongreso 
formalaus karo paskelbimo 
įsivėlė į kautynes Vietname, 
kurios pasibaigė JAV-bėms 
nelaimingai. Ir jei niekas 
nebuvo patrauktas teisman, 
tai daugiausiai dėl to, kad 
prezidentas Johnsonas buvo 
demokratas, kaip ir Kong
reso dauguma. Kitas pavyz
dys yra - prezidento F.D. 
Roosevelto įvėlimas JAV- 
bių į II-jį pasaulinį karą. Ka 
dangi tuo atveju rezultatas 
buvo geras, dėl prasižengi
mų su įstatymais niekas ne
sisielojo.

Paskutiniuoju laiku pre
zidentais dažniau pasitaiky
davo respublikonai, o Kong
rese ir toliau turėdavo daugu
mą demokratai, ypač Atsto
vų Rūmuose. Norėdami at
gauti Baltuosius Rūmus, jie 
turi intereso prezidento admi-

Vytautas Meškauskas 

nistraciją sukompromituoti, 
dažnai nepagalvodami ar tai 
nepakenks valstybės reika
lams.

Kai prezidento Carterio 
(dem.) kadencijai baigiantis, 
Nikaragvoje nuverstą dikta
torių Samozą pakeitė komu
nistai, JAV-bės revoliucinei 
vyriausybei nutraukė pagal
bą, kurią tuč tuojau pradėjo 
smarkiau remti ... sovietai. 
Greitai po to Carterį pakeitęs 
Reaganas nutarė jokiu būdu 
neprileisti prie komunistų įsi 
tvirtinimo, ir remti norinčius 
jiems pasipriešinti. Tačiau 
tie, vadinami ’contras', dėl 
įvairių priežasčių nesugebė
jo į savo pusę patraukti pla
tesnes mases. Reagano ad
ministracija atsistojo prieš 
klausimą, ar nebūtų geriau 
palikti Nikaragvą ramybėje, 
ją saugojant tik nuo didesnių 
sovietų jėgų įvežimo. At
seit, pripažinti Nikaragvai 
Kubos statusą.

Dar ir dabar girdi demo
kratus aiškinant, kad komu
nistinis rėžimas Nikaragvo
je nesudaro jokio pavojaus 
JAV, juo labiau, kad jis il
gainiui negalėsiąs išsilaiky
ti, juk jau dabar Kuba sovie
tams esanti didelė našta! Be 
to, laikai pasikeitę - pati So
vietų a reikalinga ne ekspan
sijos užsieniuose, bet peres- 
troikos. O Centro Ameriko-

(Nukelta į 3 psl.)

T. Vedegienės marginti margučiai.

Otjafoniu

Dail. Edvardo Krasausko piešinys.

Sveikinimas Šv, Velykų proga
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM.

Mieli Broliai, Sesės,
Su džiaugsmingu Aleliu

ja švenčiame Velykas.
Velykos yra ne tik isto

rinio Kristaus prisikėlimo 
fakto minėjimas, bet ir gė
rio prieš blogį, tiesos prieš 
melą, gyvybės prieš mirtį 
pergalės šventė. Velykų pa
slaptimi yra pagrįstas vi
sas mūsų krikščioniškasis 
gyvenimas.

Pirmieji krikščionys sa
vo nesvyruojantį tikėjimą į 
Kristų išreikšdavo pasisvei
kinimo žodžiais: „Jis prisi
kėlė”.

Kristaus priešai pajėgė 
žmogaus prigimtį prisiėmu
sį Dievo Sūnų prikalti prie 
Kryžiaus, bet buvo ir yra 
bejėgiai išlaikyti Jį kape. 
Jie sugebėjo surasti Judą 
išdaviką ir papirkti kapą 
saugojusius kareivius: „Sa

kykite, kad jums bemie
gant, atėję Jo mokiniai nak
tį Jį pavogė” (Mt. 28, 12- 
13), tačiau jie nepajėgė su
stabdyti apaštalų liudijimo, 
jog Kristus, laisva valia pri
siėmęs kančią ir mirtį, tik
rai prisikėlė ir yra su mu
mis iki pasaulio pabaigos 
(Mt. 28, 18-20).

Ši Didžiosios Savaitės ir 
Velykų ryto drama karto
jasi žmonijos gyvenime iki 
pat mūsų dienų. Kartais net 
atrodo, kad blogis, melas ir 
mirtis laimi. Bet dviejų 
tūkstančių metų krikščio
nybės istorija liudija, kad 
tai yra normalus ideologi
nės kovos procesas, turįs 
atovaizdį net gamtoje. Kaip 
po kiekvienos gyvybę apma
rinusios šaltos žiemos atei
na naują gyvybę nešantis 
pavasaris, taip ir po kiek

vieno tariamo krikščiony
bės sunaikinimo ji atbunda 
su nauju gyvastingumu.

1941 m. sausio 12 d. So
vietų valdžia uždarė pasku
tinę kunigų seminariją Lie
tuvoje. N. S. Pozdniakovas 
atvykusiam su skundu vys
kupui V. Brizgiui patarė 
pradėti galvoti apie naujos 
profesijos įsigijimą, nes 
greit neturėsiąs ko veikti: 
”Kas buvo pasiekta Rusijo
je per 20 metų, Lietuvoje 
bus atlikta dviejų-trijų me
tų laikotarpy” (Liet. Ar
chyvas, p. 61).

Po 45 metų okupacijos, 
minint mūsų tautos krikšto 
sukaktį, Lietuvos vyskupai 
reiškė džiaugsmą, kad „dau
gėja subrendusių ir jaunų 
žmonių, aiškiai ir gražiai iš
pažįstančių savo tikėjimą.” 
(Jub. laiškas). O Konstan
tinas Kharchov, Sovietų re
liginių reikalų komiteto pir
mininkas, pripažino, kad 
po 70 metų ateistų pastan
gų tarp 10-20 nuošimčių vi
si? Sovietų Sąjungos piliečių 
yra tikį žmonės ir kad pa
gal oficialią statistiką 1986 
metais buvo pakrikštyta 
774,747 ir su Bažnytinėmis 
apeigomis palaidota 1,179,- 
051 (Nauka į religiya No. 
11, 1987).

Uzbekijos komunistų par
tijos dienraštis „Pravda 
Vostoka” faktais konstata
vęs religinį atgimimą, ypač 
jaunimo tarpe, susirūpinęs 
klausia: „šiandien jaunave
džiai iš santuokos biuro ei
na tiesiai į bažnyčią. Rytoj 
krikštys savo vaikus, o kas 
atsitiks poryt ?’ (Draugas 
1986. V. 24).

(Nukelta į 3 psl.)



* ■» -.v

Nr. 13 — 2 DIRVA 1988 m. kovo 31 d.

SflVfilTinĖ POUTIU^^

'Pravda' bara armėnas. - Salvadore laimėjo dešinieji.
- Amerikiečių kapitalistai apmoka sovietų propaganda 

_________  šiame krašte. - Paliaubos Nikaragvoje.-------------
Kaip galima buvo tikė

tis, Maskva apsisprendė ne
patenkinti armėnų pageida
vimo prie jų respublikos pri
jungti jų apgyventą Nagomo 
-Karabak sritį, 1923 m. Sta
lino priskirtą kaimyniniam 
Azerbaidžianui. Kaip žinia 
armėnai nutraukė to reikalau - 
jančias demonstracijas vie
nam mėnesiui, t..y. iki kovo 
26 dienos. Iki šiol sovietų 
spauda, televizija bei radijas 
apie tai nieko nepranešė. Ko
vo 21 d. toji tyla buvo Mask
voje nutraukta, PRAVDAI 
pavadinus armėnų reikalavi
mą ’nesocialistiniu'. Oficia
lus TASS pranešimas armė
nų reikalavimo ir demonstra
cijų organizatorius pavadino 
išdavikais, kurie nori pasi
naudoti perestroikos sunku
mais ir sukurstyti liaudies 
jausmus, sulaikyti socialisti
nės visuomenės susiforma
vimą.

PRAVDA išvedžiojo, 
kad reikalavimas pertvarkyti 
sienas padrąsins kitas mažu
mas kelti savo pageidavi
mus, kas tik gali pakenkti 
broliškų tautų vienybei ir jų 
ūkiui. Pravda tačiau sutiko, 
kad armėnų dauguma Nago- 
mo-Kabrabako rajone buvo 
ūkiškai ir kultūriniai skriau
džiama.

Anot to maskvinio laik
raščio, demonstracijos sulai
kė gamybą 60-je Armėnijos 
įmonių. Ji taip pat patvirti
no, kad armėnų reikalavimai 
iššaukė pogromą Azerbai- 
džiano mieste Sumgait, kur 
žuvo 32 žmonės ir buvo su
žeisti 197 (armėnai mano, 
kad žuvo daug daugiau). 
Pravda taip pat kritikavo Ar
mėnijos kompartijos parei
gūnus, pritariusius demons
tracijoms tam, kad nukreiptų 
dėmesį nuo jų pačių trūku
mų.

Tas Pravdos straipsnis 
buvo pasirašytas trijų auto
rių. Sekančią dieną vienas iš 
pasirašiusiųjų - nuolatinis 
Pravdos korespondentas Ar
mėnijoje, Juri Arakelyan - 
pareiškė, kad jis po tuo 
straipsniu nepasirašė.

"Dėdami mano pavar
dę po negarbinga komunis
tų partijos medžiaga, jūs 
mane įžeidėt prieš visų 
kraštą" - parašė tas kores
pondentas PRAVDOS re
daktoriui Viktor.G. Afana- 
sev'ui. - "Esu priversta pra
šyti atleidimo už tai ne tik 
armėnų tautos, bet ir visų 
garbingų žmonių mūsų 
krašte."

Tas pareiškimas buvo 
perskaitytas spaudos konfe

rencijoj Maskvoje armėnų 
veikėjo Peruir Airikyan, ku
riam Armėnijoje buvo atim
tas pasas, tačiau jis sugebėjo 
į Maskvą atvykti nelegaliai 
ir čia, tuojau po koferenci- 
jos, buvo suimtas. Apie tai, 
žinoma, nebuvo nieko pra
nešta sovietų spaudoje, ta
čiau tą faktą patvirtino užsie 
nio reikalų ministerijos pra
nešėjas Gennadi I. Geramo- 
siv užsienio koresponden
tams.

Kovo 22 d. ISVESTIJA 
pranešė iš Armėnijos sos
tinės Erevan, kad šeštadienį 
ir sekmadienį ten įvykusios 
demonstracijos, kuriose daly
vavo 700 žmonių. Įvairūs 
oratoriai pareiškę, kad kovo 
26 d. bus lemiama diena, 
kad artėjama prie katastrofos 
ir - 'mes turime kovoti iki 
mirties'. Jaunas ekonomistas 
Igor Muradyan, kuris vado
vauja Karabako armėnų ben
druomenei, pasiuntė telegra
mą Gorbačiovui, ragindamas 
jį atvirai išnagrinėti proble
mą ir padaryti teisingą spren ■ 
dimą, nes negalima esą tikė
tis taikos Kaukaze, jei 'vie
na tauta tyčiojasi iš kitos, 
kuriai nelieka nieko kito 
kaip veikti".

Baku laikraštis Bakinski 
Raboči paskelbė pasikalbėji
mą su sovietų prokuroru, ku 
ris pripažino, kad Sumgait'e 
buvo pogromai, didelis sąmy
šis ir padaryti 'pasibaisėtini 
nusikaltimai’. Įdomu, kad 
pirmą kartą Sovietijos istori
joje Kremlius skaitėsi ne su 
lokaline partijos organizaci
ja, bet su per demonstraciją 
išrinktu 'organizaciniu komi
tetu', sutrumpintai Orgkom, 
kurių du atstovus - rašytoją 
ir poetę priėmė pats Gorba
čiovas. Armėnams padėjo ir 
visasąjunginis disidentas, 
Maskvoje gyvenąs rašytojas 
Sergei Grogaryants, kuris 
ten leidžia magaziną GLAS- 
NOST. Tiesa, ne spausdin
tą, bet perrašinėjamą maši
nėle.

Paskutiniomis žiniomis, 
kovo 23 d. Sovietijos Aukš
čiausios Tarybos prezidiu
mas pasmerkė nepriklauso
mų organizacijų kreipimąsį į 
jį dėl sienų pakeitimo. Į Ar
mėnija pasiųsta daug kariuo
menės. Žinomi kultūrininkai 
- rašytojai, mokslininkai, 
artistai - kas pusvalandį krei
pėsi į armėnus per televiziją 
ir radiją, ragindami išlaikyti 
rimtį ir įspėdami, kad naujos 
demonstracijos gali turėti ne
numatomų pasėkų'.

Jur Arakelyan, Pravdos 
korespondentas Armėnijoje, 

kuris atšaukė savo parašą po 
straipsniu tame laikraštyje, 
gavo širdies smūgį ir yra 
ligoninėje.

• ••

Užpereitą sekmadienį 
seimo ir savivaldybių rinki
mus Salvadore laimėjo deši
nioji Nationalist Respubli- 
can Alliance partija, sutrum
pintai vadinama ARENA. 
Prezidentu ir toliau palieka 
krikdemas Jose Napoleon 
Duarte, tačiau parlamentas 
ten turi didesnes teises negu 
JAV Kongresas. Balsavo 
maždaug 60% visų turinčių 
teisę. Laimėjusios partijos 
vadas, majoras Robert d'Au- 
buisson per rinkiminę pro
pagandą prezidentą Duarte 
išvadino 'komunistu', o tas 
majorui primetė arkivyskupo 
Amulfo Romcro nužudymą, 
tačiau po rinkimų abu žadėjo 
bendrauti.

• ••

Sovietų užsienio reikalų 
ministeris Ševcrdnadzc susi
tarė Washingtone, kad prezi
dentas Reaganas lankysis 
Maskvoje gegužės 29 - birže
lio 2 dienomis, kur - tarp kit
ko - pasakys kalbą sovietų 
tautai'.

Tuo tarpu šiame krašte 
Ed Tumer Broadcasting Sys- 
tem užpereitą sekmadienį, pir 
madienį ir antradienį rodė fil
mą 'Portrait of the Soviet 
Uniori. Žinoma, portretai pa 
prastai nutraukiami gražiau
sioje pozoje. Iš tikro, sovietų 
kaimiečiai ten vaikščioja pa
sipuošę, apsikabinėję meda
liais ir labai dažnai valgo ant 
staltiesėm uždengtų stalų. Vi
si gedi kritusių antrajam pa
sauliniame kare. Kiek žmo
nių nužudė ir ištrėmė Sibiran 
Stalinas, neužsimenama nė 
žodžiu. Stengiamasi pabėžti 
Sovietijos daugiatautiškumą, 
parodant vaizdus iš atskirų 
respublikų, kur žmonės išlai
ko savo tautiškumą senais 
liaudies- šokiais. Iš Lietuvos 
rodomos vestuvės Kauno 
'vestuvių rūmuose' - buv. Ro
tušėje, bei vienas vaizdas iš 
Kauno Laisvės Alėjos, keli 
vaizdai iš Vilniaus ir ten įvy-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebins savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ Iš kitos pusės
Tęsiant prasidėjusią kampaniją suniekinti Vasario 

16 d. akto reikšmę istorijos mokslų kandidatas Povilas 
Vitkauskas ŠVYTURYJE surado kitą mūsų nepriklauso
mybės pradžią:

”... dar 1913 metais V. Leninas savo ... darbe 
Kritinės pastabos nacionaliniu klausimu’... pa
neigė Vokietijos revoliucinės socialdemokratės R. 
Liuksemberg pažiūras ir įrodė, kad Lietuvą turi
galimybę sukurti savo nacionalinę valstybę.” 

žodžiu, viskas turi prasidėti su Leninu, kad būtų ir 
dabartinei Sovietijos valdžiai ’košer’. Tą pareigą atlikus 
jau lengviau įrodinėti, kad Vasario 16 d. aktas praktiškai 
dar nieko nereiškė, nes kraštą valdė vokiečių okupacinė 
valdžia. Todėl nepriklausomybės pradžia reikia skaityti 
nuo tų pačių metų gruodžio 16 d., kada bolševikai pasiskel
bė steigią raudonąją Lietuvą, nors ir ji negalėjo įsikurti 
ne tik dėl vokiečių, bet ir pačių lietuvių pasipriešinimo. 
Faktina Lietuvos nepriklausomybės data Vitkauskas lai
ko 1919 m. balandžio 4 d. kada:

”Lietuvos buržuazinės tarybos politika ėmė keis
tis — pradėta siekti sukurti savarankišką valsty
bę. šis siekimas ir kova dėl jo įgyvendinimo buvo 
nukreipta prieš Tarybinę respubliką, prieš vokie
čių okupacinę valdžią ir gruodžio 11 d. pareiškimą 
(kuriuo siekiama glaudesnių ryšių su Vokietija 
— vm), prieš bermontininkus, prieš kolčiakinin- 
kus, prieš buržuazinės* dvarininkinės Lenkijos 
aneksinius planus, militaristinius siekimus ir 
veiksmus. Lietuvos buržuazinės tarybos siekimai 
pradėti įgyvendinti liepos mėn., kada vyriausybė 
išleido manifestą”.

”Ne vasario 16 d. aktas iškėlė savarankiškos 
Lietuvos valstybės sukūrimo uždavinį, o 1919 m. 
balandžio 4 d. laikinoji konstitucija ir liepos 26 d. 
manifestas, kuris patikslino šiuos uždavinius.”

Dėl datų galima gančytis, bet iš kitos pusės žiūrint 
— gaila laiko. Tegul Lietuvos nepriklausomybė prasideda 
nuo Lenino ginčo su Liuksembergaite! Svarbu, kad prie 
jos artėtumėm ir dabar. Prie to laiko, kada ne viską rei
kės pradėti su Lenino citata ... , .

kusio roko muzikos festiva
lio.

Tokį sovietų progagan- 
dinį filmą, sukirptą Londone, 
logiškai turėtų palydėti sovic 
tų įmonių reklamos, ar iš vi
so ją turėtų dykai rodyti jų 
kultūros ministerija. Labai 
nustembi pamatęs, kad tą gry 
ną propagandą lydi didžiųjų 
JAV firmų- kaip Chrysler ir 
Ford - reklamos. Net N.Y. 
Times tą filmą iškritikavo, ją 
pavadindamas 'Russia, 
through Rose-colored 
Lenses'.

Vatikanas pranešė, kad 
Sovietijos stačiatikių pakvies - 
tas popiežius pasiųs savo de
legaciją į 1000 metų krikš
čionijos Rusijoje minėjimą 
šią vasarą. Jei popiežius va
žiuotų, jis asmeniškai nebuvo 
pakviestas, jis norėtų ta pro
ga aplankyt Ukrainos ir Lie
tuvos katalikus, pareiškė Va
tikano pareigūnas.

Po trijų dienų derybų, 
Nikaragvos vyriausybės ir 
contras Įgaliotiniai kovo 23 d 
pasirašė paliaubų sutartį 
dviem mėnesiams. Per tą lai 
ką turėtų būti susitarta dėl 
contrų nusiginklavimo ir įsi
jungimo į politinį procesą. 
Kartu turi būti grąžinta Nika
ragvoje spaudos ir susirinki
mų laisvė ir pradėta paleisti 
politinius kalinius, kurių 
esama apie 7,000.

TRAIN ^k 
S TO BE A 

professional\ 
f -SECRETARY U 
' -SEC./RECEPTIONIST Į 

•EXECtmVE SECRETARY
Start Locally, Full tlme/part 

time. Leam word processing 
and related secretarlal skills.

Home Study and Resldent 
Training. Natl. headquarters, 
4699 N.Fed Hvvy, LHP,FL.
•FINANCIAL AID AVAILABLE 

-JOB PLACEMENT ASSISTANCE

.1-800-327-7728.
k THE H ARTSCHOOL J(Accredfted Member
^k NHSC)
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turini ir kalbą redakcija neatsako.
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Velykinę pergalę švenčiant
DTL TOMAS ŽIŪRAITIS, O. P.

Penktasis ir žymiausias- 
senosios Romos teisinis pa- 
tikėtinis, i m p e r atoriaus 
vardu valdęs Judėją, buvo. 
(Poncijus) Pilotas, 
žinomas Jupiterio ir Marso 
garbintojas. Jam buvo leis
ta, kiek žinome, turėti 3000 
kareivių. Gyveno jis Sa- 
marijos šiaurės vakarų pa
kraštyje, imperatoriaus Au
gusto garbei atstatytame 
mieste, vardu Cezarėja. Pi
lotas su žmona Prokula gy
veno Cezarėjoje, Erodo 
Didžiojo statytuose rūmuo
se, toliau čia nesileidžiant.

Prieš pačias Velykas Pi
lotas su tam tikru savo ka
reivių daliniu nuvyko j Je
ruzalę tvarkai palaikyti. 
Net ir Erodo Didžiojo sū
nus — Erdodas Antipas at
vyko Į Jeruzalę Velykų 
švenčių proga. Jis tikėjo 
Kristaus nekaltumu . .. Pi
lotą į Jeruzalę atvedė ne tik 
tvarkos palaikymas, bet ir 
anų laikų romėniška tradi
cija, Įpareigojanti romėnus 
kiekviena proga gerbti ar 
bent garbingai toleruoti 
nukariautų žydų re
ligiją, susijusią su jų tauti
niu sąmoningumu, jo puo
selėjimu. Ir tikrąjį Dievą — 
Jahvę senovės žydai garbi
no (dauguma jų ir šiandien 
garbina) kaip savo tau
tos Dievą. Romėnai, gerb
dami nukariautų žydų reli
giją, privalėjo gerbti ir jų 
patriotizmą. Tai nukariau
tų Palestinos žydų privile
gijos.

Tarp tų privilegijuotų 
Palestinoje gi buvo gerai ži
nomas Galilietis, bet Jam 
nepripažinta jokių privile
gijų. Dar daugiau! Senovės 
žydų Didžioji Taryba (Di
dysis Sinedriumas) su savo 
įvairaus laipsnio kunigais 
ir seniūnais pasmerkė Gali- 
lietį — Kristų net kryžiaus 
mirtimi, šiam pasmerkimui 
pritarė, kaip matysime, su
klaidinta ir sukurstyta mi
nia. Neužtenka pasmerkti, 
reikia ir nubausti, sakykim, 
kriminalistą kryžiaus mir
timi. Tik romėnai, o ne žy
dai, tai galėjo padaryti. Se
nasis Įstatymas žydams lei
do tam tikrus nusidėjėlius 

pasmerktus mirti, a k- 
m e n i m i s užmušti (plg. 
Kun. kng. 20, 16; Pak. Įst. 
22, 20-21 ir 25).

Todėl kaltintojai ir krei
pėsi į Pilotą, reikalaudami, 
kad jis Pasmerktąjį nubaus
tų, leisdamas savo karei
viams Jį nukryžiuoti, lai
kantis, suprantama, romė
niškų papročių. Pagal tuos 
papročius, p a s m erktasis 
pirmiau būdavo nuplaka
mas, o po to — nukryžiuo
jamas. Romėniško metodo 
nuplakimas kirčių neskai
čiuodavo, o žydiškas nupla
kimas turėjo ribotis 39 kir
čiais, t. y. „keturiasdešimt 
be vieno kirčio” (2 Kor. 11, 
24). Kitaip sakant, kaltin
tojams su savo Didžiąja Ta
ryba Pilotas buvo reikalin
gas dar ir dėl to, kad žiau
riausiai nuplaktas Kristus 
mirtų ant kryžiaus.

Kai Pilotas kaltintojų pa
klausė, kartodamas iš es
mės tą patį klausimą, ką 
jis turi daryti su Jėzumi, 
kuris yra vadinamas Mesi
ju, tada aukštieji žydų ku
nigai, seniūnai ir jų sukurs
tyta minia šaukė: ”Ant 
kryžiaus jį V’ Pilotas, nieko 
n e 1 a imėjęs, nusimazgojo 
rankas minios akivaizdoje 
ir tarė: „Aš esu nekaltas 
dėl šio teisiojo kraujo. Jūs 
žinokitės! ”Mat. 27, 25). O 
visi žmonės — sukurstyta 
minia šaukė: ”Jo kraujas 
tekrinta ant mūsų ir mūsų 
vaikų (Mat. 27, 25).

Tuomet Pilotas atidavė 
Jėzų (savo kareiviams) nu
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REMKIME TAUTOS FONDĄ
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO 
pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 
savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI remia ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padeda skleisti 
informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių mo
kesčių, IRS Cert. No. 51-0172223.

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P. O. Box 21073
Woodhaven, N. Y. 11421I 
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kryžiuoti tarp dviejų plė
šikų. Ištaręs paskutinį žo
dį nuo kryžiaus — Atlikta 
ir, nuleidęs galvą, Išganyto
jas mirė... O jau trečią 
dieną Jis prisikėlė iš nu
mirusių, kad ir mes prisi
keltume, t. y. būtume iš nu
mirusių prikelti „paskuti
ne dieną, įnirusiems kelian
tis” (Jon. 11, 23). Tai Die
vo ir žmogaus kryžiaus mir
timi apreikštas Atlikta vir
to velykinės pergalės ir jos 
šventės Aleliuja!

Sveikinimas...
(Atkelta iš 1 psi.)

Atsakymą į „Pravda Vas- 
toka’„ pateikia ortodoksų 
kunigas disidentas Di- 
mitrijus Dudko: „Religiją 
galima nustumti į gyveni
mo užkampį, bet tam tikru 
momentu žmogus vėl grįžta 
prie Dievo, gyvybės šalti
nio ...”

„Jauni žmonės, kurie vi
suomet yra jautrūs bet ko
kiam aktualiam gyvenimo 
procesui, pradėjo domėtis 
religija, kuri respektuoja 
gyvenimą, ir to niekas ne
pajėgs sustabdyti. Kada 
ateina pavasaris, nesvarbu, 
kaip giliai yra įšalus žemė, 
pavasaris neiš vengiamai 
ateis. Religinis pavasaris 
čia (Sovietų Sąjungoje) 
jau prasidėjo” („Our 
Hope”).

Kristaus asmeniniame 
gyvenime Didįjį Penktadie
nį nuo Velykų ryto skyrė 
trys dienos. Koks metų 
skaičius mūsų tautos Di
džiajai Savaitei težino tik 
vienas Dievas. Tačiau reli
ginis atgimimas, besireiš
kiąs okupuotoje Lietuvoje 
ir visoje Sovietų Sąjungo
je, mums teikia daug gra
žių vilčių.

Linkėdamas visiems džiu
gių ir viltingų Kristaus Pri
sikėlimo švenčių, prašau ne
užmiršti Lietuvos tikinčių
jų prašymo malda ir atgai
la pagreitinti Lietuvos pri
sikėlimą.

Nuoširdžiai Jūsų
Vysk. Paulius A. Baltakis, 

OFM.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

zi
I
z

S

i

SANTVARKOS KLAIDA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

je Costa Rica prezidentas 
Arias pasiūlė taikos planą, 
kuriam iš principo pritaru
sios visos to rajono valsty
bės ir jo iniciatorius gavo 
Nobelio taikos premiją.

Reaganas iš pat pradžių 
nemanė, kad C. Ameriką ga
lima palikti Dievo valiai. Jei 
Kongresas tam neduoda lė
šų, jų reikia paprašyti iš JAV 
draugingų, nafta turtingų, 
svetimų valstybių ir savo pi
liečių, kas neprieštarauja 
JAV įstatymams. Žinoma, 
tam neužtenka pinigų, rei
kia, kad kas nors prižiūrėtų 
jų sunaudojimą. Tas uždavi
nys atiteko prezidento Saugu 
mo tarybos štabo nariui pulk
lt. OI North. Tuo laiku, kai 
Kongresas visą pagalbą ’con 
trams' buvo nutraukęs, to
kios pareigos ne visai deri
nosi su tuo pagalbos nutrau
kimu. Padėtį komplikuoja 
faktas, kad prezidentas Rea- 
gans vis dėlto pasirašė įsta
tymą, kuris nutraukė bet ko
kią pagalbą contrams. Tie
sa, jis buvo ’prašmugeliuo- 
tas' kaip priedas prie biudže
to, bet taip daryti leistina.

Padėtį dar sukomplika
vo įkaitų grobimas Beirute, 
kurių oficialiai JAV negalė
jo 'išpirkti', tačiau kaip nors 
zonduoti dirvą jų išvadavi
mui reikėjo, kaip ir ieškoti 
kontaktų su Iranu, kai pasitai 
kė tam proga.

Tokie 'neoficialūs' kon
taktai ir derybos yra visų ir 
visados praktikuojami. Jei 
jie duoda gerų rezultatų, val
džia už tai pasiima kreditą. 
Jei nepasiseka - ta pati val
džia nusiplauna rankas. Par

Dvidešimt šeštasis 

Dirvos novelės 

konkursas
PREMIJA 600 DOLERIŲ skiriama iš 

a. a. SIMO KAŠELIONIO palikimo, kurį 

tvarko Korp! Neo-Lithuania.

Tema. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

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

Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1988 m. 

birželio 15 d.

Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa
sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo- 
tina paprasta balsų dauguma.

lamentarinėje santvarkoje 
viskas būtų išrišta minsterių 
kabineto atsistatydinimu.

Iš tikro ’contras' rėmi
mas, nors laiks nuo laiko 
prieš Kongreso valią, buvo 
labai naudingas. Jis privedė 
prie Arias taikos plano, su 
kuriuo Nikaragva niekados 
nesutiktų, jei nebūtų sukilė
lių. Tai įrodo ir faktas, kad 
sandinistai paskutinėm die
nom puolė contras bazes Hon 
duro pusėje, nors buvo sutarę 
pradėti derybas dėl paliaubų, 
kas išryškino jų užmačias. 
Jie nori ne taikos, bet perga
lės.

JAV tačiau teis tuos, ku
rie norėjo jų labui apeiti kai 
kurias įstatymines kliūtis, pa
statytas ne valstybės intere
sams apsaugoti, bet Kong
resui kovojant už vis dides
nes teises užsienio politikos 
laukuose.

Praktiška iš to išvada: 
priešiškom pažiūrom įsivyra
vus prezidentūroje ir Kong
rese, galima laukti tik nema
lonumų, jei ne blogiau...

MACHINE SHOP SUPERVISOR
Progressive manufacturing company 
in Northeastern North Carolina. You 
will be responsible for managing, 
scheduling shop work force. Maintain- 
ing material inventory, verifyting 
drawings, training personnel. Respon- 
sibilities will also include machining. 
assembly, and debugging of finai 
produets. $20-30,000 yr.
Resume in confidence to:

Thomas Williams, President 
Mid-Atlantic Machine Co.

P. O. Box 585, Edenton, NC 2 7932 
(13-14)

JEWELRY
MOLD MAKERS

Napier one of the leading manufac- 
turer of costume Jewelry is in search 
of an experienced mold maker in 
the white metai cast area. We offer 
competitive salary and a full range 
of company benefits.

For confidential interview
Call or apply to:

THE NAPIER CO.
3 Brayton Avė. 

Providence, R. I. 02903 
401-273-4830

(11-17)
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Nesutarimas Lietuvių Bendruomenėje
Sovietų Sąjunga poruo

ja vieną savųjų miestų su ki
tos valstybės miestu ir tą su
poravai ą išnaudoja komunis
tinei propagandai.

Jau keli metai dedamos 
pastangos suporuoti mūsų 
Vilnių su Madison, Wisc. 
Ten jau lankėsi eilė 'piršlių',

įskaitant Vilniaus miesto 
vykd. komiteto pirmininką ir 
pavaduotoją.

Kovo 23 d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose Chica
goje įvyko čikagiškių lie
tuvių susitikimas su inž. A. 
Čaplėnu, ALT Madisono 
skyriaus pirmininku. Jis nuo-

•••

sekliai papasakojo Madisono 
lietuvių pastangas užkirsti 
šių miestų, Vilniaus-Madi- 
son, suporavimą. Tas klau
simas buvęs svarstomas Ma
dison miesto tarybos posė
dyje. Jame du kalbėję mies 
to suporavimo šalininkai ir 
vienas opozicijoje. Ilgesnį

j ttortuiyte Or ay 
n.E.

e, WA 98105
505-1620

-1CE PKčilCĖMT ,
r,. e Strese-/1 c I us Merz

Suet* o. 981 o
, - 955-2C62

Sharcr.
Eayoral for the Sioter Sity Program
Office of the mayor
City-Cour.t-' Euildir.j
210 i'iar'.ir; Luther Kir.g, Jr. Boulevard
Madison, Vįisor.sin

Dear Hs McCcte:
I am v/riting to y,,u because I am concerned that the Sister 

0;ty pairing of Eadison and Vilnius is coming to a halt.

9- CR-7 AR f
ar t Petrulis StrlcKland 

i .ės’ Gdlor
, |0, WA 90119

28J-4490

or*jr.0 G. Morkūnas

1'0.5 N.ė. I2th 
Be : .evue, WA 98007 
(2561 746-1272

oCMMITTEE.FOR
'CtlTlCAL ACTlON
Oa-.jte Mušt o I K Ls-Pank i s

Hrc’tora 0r I yo N.ė.
Seattle, 981 15
■206) >24-0285

j Šlekys
'’ Boacon Aver.ue S 
zeattie, WA 90144

2 š> 721-0745

The opposition that Madison has seen emanating from your 
small, local Lithuanian community is net at all representative 
of the national Lithuanian community. Your local Lithuanian 
representative, /Lgirdas Caplenas, speaks only for one conser- 
vative national organization, the Lithuanian-American Cour.cil. 
Even in your area, there are opinions at great variance vith his. 
;:-?gar 11 ars of the American city involved, sister city relationshi;. 
a-ffect all Lithuanians - ve are all one people, vhether behind *'.e 
- ron Curtain or not. I am sxtrememly concerned that the voice of 
one representative not be taken as the voice of the vider Lithu— 
ar.ian community.

As the leader of the Seattle chapter of a national organiza
tion, the Lithuaniai American Community of the U.S.A., Ine., I 
have been in s^eady nation-vide contact vith polic.y makers and 
rank and file members-of the Lithuanian community. Rarely have I 
encountered the vehemence of opposition to this project that Mr. 
Caplenas has displayed. In fact, the most freąuent reaction to 
the Mad ; son—Vilnius pairirg has been: "yes, r>f conrsp."

As a case in point: During a political cor.ference in V/ashing- 
ten D.C. lašt Cctober 25—25. one of the primary topies on the 
agenda v j : the ųuestion of expanding contacts vith Soviet-occupied 
’.-ihuon i, including the Sirter City relationship of your city. (Tr 
co.-.fere.-.ce was called by four Lithuanian national and international 
orgar.izations, the Lithuanian V/orld Community, Ine., the Lithuania.. 
.'n.crican C^cr.imity of the U.S.A., Ine., the Lithuanian Canadiąn 

■ nmur.rty, and tlye Lithuanian World Youth Community, and vas att-Jr- 
ded b;xĮ ’adėrs f rer t. e U.S., Canada, and ev?n Venezuela and Austi 
i ta.) 'T.e f<ū 1 ing r--.. ■'dėl irę vas adc.pted by majirit.y vote:

"The re'-aaints bemg imposed by the cccupying 
regime sn t ;e people of Lithuania regarding 
c-.ntactc v. th other oour.tries, and the resulting 
irr-lation i s harmful te the Lithuanian nation.

T-

An i;; per tar.t task of Lithuanians abroad is to 
part; .-i;ate m the efforts to break this isolation, 
taking full advantage of all euisting as veli a.s nevly- 
created possibilities and opportunities to expand ties 
vith c.itizens living in Lit' uania."

Tne intent of this guideline vas to serve as a directive to our leadership 
conceming future actions, including suppcrt for the Madison—Vilnius pairing.

The organizations vhich cor.vened tris conference represent main-stream 
thinking rather than the conservative hard-line opposition approach of the 
older generation. Thus, this vote alor.e is already a strong indication of 
national Lithuanian opinion.

Living in Seattle, a city paired vith Tashkent, I have been able to 
observe elosely the lively interchange of projects and people between tbese 
tvo cities. There is.a steady flov of aeademies arriving from Tashkent to 
the University of Washington, vith reciprocal visits to Tashkent. Art exhibits, 
mountain-climbing expeditions, even restaurant chefs are traveling in both 
directions. Facilitated by this sister city relationship, exchanges vith 
other parts u~ the U.S.S.R. are takir.g place vith variovs groups as veli, in
cluding high school students, artists, TV crevs filming intervievs. And, in 
1990» the Goodvill Gamės vili be held here in Seattle.

The Sister City relationship has been invaluable in erpanding our city1s 
international point of viev. Many citizens of Seattle have nov gained greater 
avareness of the realities of the Soviet Union, vhile a number of Soviet citizens 
have had their eyes opened to our vay of life.

Hovever, no cooperative program vith the Soviet Union can be fully divorced 
from the political arena. Thus, the illegal occupation of Lithuania vili alvays 
remain an ertremely sensitive issue. Tb.ose of us vho support your Sister City 
program do not viev this support as tantamount to recognition of the illegal 
incorporation of Lithuania into the U.S.S.R. Rather, ve see the program strietly 
as an extraordinary opportunity for some citizens of Vilnius to experience the 
freedom of the West - an experience that othervise vili be denied to them. And, 
for the citizens of Madison, this can provide an exposure to a city, vestern in 
character by Soviet standards, vith roots in ancient history.

From my sources of information, I hear that Lithuanians in Vilnius, vho 
are even vaguely avare of this program, are pleading in the strongest possible 
terms for this vindov of opportunity. It is my sincerest hope that Mayor 
Sensenbrenner and the City Council vili see beyond the short-sighted protest of 
those vho-.are.already on this side of the Iron Curtain and accept this pairing 
for the sake of the citizens of Madison ana of Vilnius, šuch a program c anno 1/ 
fail būt enrich the cultural and sočiai dimensions of both cities for generations 
to come.

Sincerely,

Lithuanian American Community of the US? 
Seattle Chapter

cc: Vytautas Janušonis, Representative of the Lithuanian American Community of t»e 
Algimantas Gečys, Ezecutive Director, Lithuanian American Community of the USA, 
Rosanne Royer, Chairman, Scattle-Tashkent Sister City Committee

žodį - išeinant iš lietuviško 
požiūrio, kad lietuviai nori ir 
turi bendrauti, bet ne per oku 
pantus - taręs inž. A. Čaplė- 
nas.

Madisono miesto tary
bos posėdis buvo perduotas 
iš vaizdajuostės. Taryba - 
13 balsų prieš 9 - priėmė nu
tarimą tęsti diskusijas šiuo 
klausimu toliau, poruotajam 
stengiantis diskusijas baigti 
priimant suporavimo nuosta
tus.

Suporavimo šalininkai, 
ypač jų advokatas, didžiau
siu argumentu laikė Inos Ber- 
tulytės-Bray, Lietuvių Ben
druomenės Seattle apylinkės 
pirmininkės, laišką Madiso
no merui (žiūr. foto kopiją), 
kuriame reiškiamas pritari
mas Vilniaus-Madison supo- 
ravimui. Juo labiau, kad 
Bray tai remia buvusios lie
tuvių politinės konferencijos 
nutarimu.

Tačiau Birutė Vindašie- 
nė, LB Vidurio Vakarų apy
gardos pirmininkė, šiame su 
sirinkime pareiškė, kad LB 
Krašto Valdyba esant tos pa
čios pažiūros kaip ir Ameri
kos Lietuvių Taryba ir apie 
tai praeitais metais buvusios 
painformuotos visos LB apy
linkės.

Vytautas Janušonis, LB 
Madisono apylinkės pirmi
ninkas esąs ir ALT skyriaus 
valdyboje.
Susitikimo dalyviai išreiškė 

padėką inž. A. Čaplėnui už 
gerą informaciją ir darniai 
vedamą opoziciją prieš supo
ravimą, ir sudėjo aukų Madi 
šono lietuvių pastangoms pa 
emti.

Susitikimą Chicagoje 
šaukė ir jį pravedė dr. L. 
Kriaučeliūnas, ALT valdy
bos visuomeninių reikalų ko 
misijos pirmininkas. (MV)

PASTABA: Ina Bertulytė- 
Bray kandidatuoja į JAV 
LB XII-ją Tarybą Vakarų 
apygardoje,

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
P. J. Nasvytis, Avon .... 25.00 
Dr. Š. Lazdinis, FPO 100.00 
V. Rastenis, Hot Springs 3.00 
P. Steikūnas, Chicago .. 8.00 
P. Račkauskas, Dorchester 5.00 
Lietuvių Fondas

Chicagoje .................1,000.00
H. Dūda, Oceanside .... 5.00
R. D. McFadden, Akron 5.00
V. Stuogis, Cleveland .... 10.00 
K. Marcinkevičius, Cleve. 5.00
VI. Plečkaitis,

Richmond Hts................10.00
Dr. E. Čeičienė, Parma 10.00 
V. Sutkus, Vokietija ... .100.00 
P. Babickas, Worcester 10.00 
J. Preibys, Detroit.........10.00
S. Karvelis, New Buffalo 5.00
J. Gvazdinskas,

New Buffalo.................10.00
D. Alseikienė, Burbank ... 5.00 
P. Mikšys, Juno Beach 5.00 
B. Mikėnas, Lemont .... 5.00 
V. Kutkus, Dearborn ... .20.00 
A. Burtavičius, Chicago 20.00 
A. Rimydis, Woodhaven 10.00
K. Černius, Chicago .... 5.00

X. Y„ Chicago ............. 15.00
M. Lūšys, Wdodhaven .. 3.00 
Lietuvos krikšto jubiliejaus 

komitetas
Philadelphijoje ..........25.00

V. Baipšys, Costa Mėsa 10.00
K. Žukauskas, 

Sunny Hills ............... 10.00
P. Janulaitis,

Rancho Palos ............ 5.00
J. Mačiulaitis, Redford 10.00 
J. Paskųs,

Pampano Beach ......... 5.00
V. Senkus,

New Baltimore ......... 3.00
I. Meilienė, Chicago .... 5.00 
Dr. E. Armanienė,

Baltimore .................... 50.00
J. Maziliauskas, Toronto 2.00
V. Janušauskas, Langueul 1.50
V. Dovydaitis,

San elemente .............30.00
Kun. A. Babonas, Detroit 10.00
T. Baltikauskas, Baltimore 5.00
J. Čyvas, Cleveland .... 5.00 
Dr. V. Maurutis,

Chesterland ................ 5.00
W. Žiogas, Orefield .... 10.00 
M. Trainy-Trainiauskas,

Cleveland ................... 10.00
A. Barčas,

Downers Grove .........20.00
J. Kaspariūnas,

St. Petersburg ............ 10.00
B. Januškienė, Windsor 15.00
V. Rack, Eastlake ........  3.00
M. Rumbaitis, Ponce Inlet 20.00
M. Butkus, Mission Viejo 5.00
Pr. Kaspariūnas, Largo 10.00 
J. Šulaitis,

La Grange Park ..........10.00
A. Bražėnas, Royal Oak 5.00 
P. Čečkus. Dearborn .... 10.00 
Shalins Funeral Home

Woodhaven ................ 50.00
Br. Škirpienė, Washington 5.00
J. Mikaila, Seminole .. 15.00
L. Keženius, Willowick 5.00
J.. Glebus, Cleveland .... 10.00
A. Sederavičienė, Omaha 10.00
A. Verbylienė, Cleveland 10.00
J. Žvynys, St. Petersburg 15.00
Dr. E. Jarašūnas,

Santa Monica ............. 10.00
P. Nikols, Boston............  3.00
V. Janulis, Cicero ......... 5.00
J. Bevins. Sarasota .... 5.00 
S. Mankus, Chicago .... 20.00 
I. V. Alantai, Redford .. 20.00 
V. Jurgėla, Boston......... 5.00
B. Žiugžda, Cleveland .. 5.00
F. Bočiūnas, Sunny Hills 5.00
U. Juodvalkis,

Providence................... 5.00
B. Rukša, Toronto .........10.00
D. Šukelis, New Buffalo 10.00 
Dr. J. Jakštas, Cleveland 15.00 
Dr. J. Mačiulis, Cleveland 15.00 
S. Jurkūnienė, Chicago 10.00 
A. Stukas, Jackson ....30.00 
S. Ilgūnas, Rochester .. 3.00 
J. Nesavas, Detroit.........20.00
Vida Rūtenienė, Clayton 80.00 
J. Rūtenis, Hyannis .... 10.00 
J. Virpša, Chicago ......... 15.00
St. Tallat-Kelpšienė,

Chicago .......................20.00
J. Jasinevičius. Euclid .. 10.00 
R. Kubiliūnas, Willoughby 8.00 
Pr. Sidzikauskas, Glendale 5.00 
G. Auštra, Baltimore .... 10.00
G. Žemaitis, Cleveland .. 5.00 
A. Andrušaitis, Geneva .. 5.00 
Br. Aukštakalnis, Eugene 5.00 
John Kancevičius,

Lawrence.................... 500.00
J. Naujokaitis, Cleveland 3.00 
P. Mekas, Hyannis......... 5.00
V. Jakonis, St. Laurent .. 5.00
H. Stepaitis, Toronto .... 5.00 
J. Rasys, Cambridge ... .50.00 
D. Bulgaris, Brooklyn .. 3.00
V. Vilčinas, Racine......... 5.00
V. Šeštokas, Los Angeles 25.00
LB Worcecterio

Apyl. valdyba .............25.00
A. Daugirdas, Willowick 10.00
J. Pipiras, Worcester ... .20.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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KŪRYBA IR MOKSLAS!
A. Zalatoriaus kalambūrai Chicagoje

Jonas Soliu nas

Prieš daugelį metų mū
sų Maironis dainavo, kad "... 
pavasaris eina Karpatų kal
nais". Tąjį poeto teigimą su
pratome, kaip mums skelbia- 
biamo laisvėjimo iš carinės 
priespaudos artėjimą.

Dabar galime taip sa
kyti: kalambūrininkai lanko 
Chicagą. Jie taip pat geidžia 
laisvėjimo. Iš gorbačiovinės 
matiuškos' prijuostės. Visa 
bėda, kad naujųjų persitvar
kymo' apaštalų užgeidžiuose 
slepiasi nuodai. Tik įsidė
mėkime.

Neseniai, vasario mėne
sį, Chicagoje lankėsi vienas 
žinomiausių Sovietinės Lie
tuvos literatūrologų ir kriti
kų - Albertas Zalatorius. Jis 
savo viešnagės metu pateikė 
visą krepšį kalambūrų (ka
lambūras - juokingas žodžių 
derinys; dviprasminis posa
kis; žiūr. 'Lietuvių kalbos

NAUJOS KNYGOS

• Rainer Maria Rilke. 
SAKMĖ APIE KORNETO 
KRISTUPO RILKĖS MEI
LĘ IR MIRTĮ. Vertė Hen
rikas Nagys. Iliustravo Te
lesforas Valius. Knygos 
apipavidalinimas Vytauto
O.,Virkau. Išleido Algiman
to Mackaus knygų leidimo 
fondas AM & 
tions, 7338 So. 
Avė., Chicago, 
Kaina 12 dol.
Morkūno spaustuvė Chica
goje.

M Publica- 
Sacramento
III. 60629. 
Spaudė M.

• Bronius Povilaitis. 
LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS. 
1918-1940. Jo raida ir pa
žanga. 368 psl. kietais vir
šeliais. Kalbą taisė Juozas 
Masilionis. Spaudai paruošė 
Petras Lukoševičius. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė 
Chicagoje. Išleido Dr. Br. 
Povilaičio knygos leidimo 
Fondas. 1988 m. Fondo val
dyba : Algis Ratavičius, 
Monika Povilaitienė ir Pet
ras Augaitis. 

vadovas', psl. 309). Zalato
riaus pateiktieji kalmbūrai 
buvo visiškai nejuokingi, bet 
tikrai dviprasmiški. Kodėl?

Zalatorius visuomenei 
pateikė apžvalginį praneši
mą apie lietuvių literatūros 
padėtį, Santaros-Šviesos 
žmonių dėka, vasario 12 d. 
Balzeko muziejaus patalpo
se. Atsilankė nemažas 'persi
tvarkymu Lietuvoje' besido
minčių išeivių.

Svečią pristatė Litua
nistikos katedros Chicagoje 
vedėjas, prof. Br. Vaškelis. 
Profesorius teigė, kad Zala
torius yra "išskirtinas analiti
kas, novatoriškas novelės na
grinėtoj as, pasižymys este
tine klausa". Profesorius 
mums taip pat patvirtino, 
kad Zalatorius neklysta (sė
dįs prie stalo svečias atrodė 
žmoniškai ir žmogiškai.)

Kaip ten bebūtų, mūsų 
svečias savo valandą truku
siame pranešime skambėjo 
kaip nudilusi plokštelė (Šaba 
niausko?) Jis (Zalatorius) ir 
ji (plokštelė) skambėjo ir juo
kingai, ir dviprasmiškai: pa
skaitininkas mums pasakojo 
kokius rūpesčius sukelia 
Gorbačiovo pagimdytas ne
legalus (marksistiniai galvo
jant) vaikas - 'persitvarky
mas' - ir kaip baisiai, ir labai 
dėl to vaikiščio jaudinasi vi
sa Lietuva, ypatingai litera
tūra besidomintieji.

Ir čia Zalatoriaus prane
šimas išsivystė į banalybių 
kartojimus: apie sunkius kul
to laikus, apie garsųjį Chruš
čiovo pavasarį, apie brežne
vinę stagnaciją ir apie Karpa
tų kalnais' besitursinantį Gor
bačiovo 'persitvarkymą. Pa
sirodo, kad dabartiniame 
Gorbačiovo fronte - nieko 
naujo.

Zalatorius pranešė (apie 
tai jau senokai skaitėme So
vietinės Lietuvos spaudoje), 
kad Lietuvos literatūra mer
dėjo kulto laikais (jis vis dar 
nedrįsta 'kultą' vadinti Stali
no vardu). Toliau pranešė, 
kad kai kurie rašytojai (pvz. 
Mikelinskas) jau ištraukė iš 
stalčių' uždraustus raštus' ir 
juos 'pertvarkys'. Tačiau yra 
dar vis daug baimės, kad ir 
šis Gorbačiovo pavasaris ga
lįs nesitęsti amžinai. Taigi, 
daug Lietuvos literatūrinin- 
kų dar vis dairosi, ar 'dangus 
negriūva'.

Net su pasididžiavimu 
Zalatorius kartojo, kad persi
tvarkymo dėka sovietinėje 
Lietuvoje bus spausdinama 
išeivinės lietuvių literatūros 
kūriniai. Jis, tačiau, nusi
skundė, kad kai kurie sovie

tinės Lietuvos rašytojai 'dau
giau žaidžia žodžiais' (yra ka 
lambūrininkai?).

Svečias savo nuobodo
ką pranešimą baigė netikėtu 
pranešimu (turbūt norėjo pa
tikti - ar atsidėkoti - paskai
tos ruošėjams), kad "Lietu
voje bus leidžiami Antano 
Škėmos raštai". Kaip sma
gu! Argi?

Pasirodo, kad Zalato
riaus pranešimas visuomenei 
buvo tik įžanga į "intelektua 
linio pasismaguriavimo švem 
tę", kurią praplėtė Santarai- 
Šviesai artimi ideologijos bi
čiuliai.

Prof. dr. Br. Vaškelio dė
ka, A. Zalątorius vasario 24 
d. skaitė paskaitą Lituanisti
kos katedros lietuviams stu
dentams. Svečias nagrinėjo 
Juozo Grušo "Nuogi atrodo 
negražiai" (novelė apie kiau
les ir žmones), bei Ričardo 
Gavelio "Berankis".

Ši Zalatoriaus paskaita, 
sutraukusi ne tik tris "Lith 
465" kurso studentus, bet ir 
būrį kviestų (Vaškelio?) sve 
čių, patvirtino manyje visu 
smarkumu tebedidėjantį įta
rimą: sovietinės Lietuvos li
teratūrą daugiausiai smukdo 
ir leninistinio marksizmo 
karste uždarę laiko ne patys 
kūrėjai, bet tos kūrybos kri
tikai ir ideologiniai politru- 
kai - prižiūrėtojai. Gorbačio 
vas gali pilvu žemę rėžyti, 
bet 'persitvarkymo' lietuvių 
literatūroje nebus tol, kol tuo 
laisvėjimu tesirūpins tokie 
literatūralogai kaip A. Zala
torius ar Vyt. Kubilius (tik 
du pavyzdžiai). Kodėl?

Kalbėkime pavyzdžiais. 
Zalatorius, savo paskaitoje 
panagrinėjęs Grušo nuoguo
sius ir kiaules, daro išvadas,

VACYS KAVALIŪNAS

PAGIRY
žydi pievos mėlynai, 
O palaukėje linai.

žydi miškas melsvu rūku, 
O miške gegutės kukū.

Pagiry daina grėbėjų, 
O žirgelis lekia vėju.

Grėbėjėlės pamojuoja, 
Jis atjoja ir sustoja.

O kiek saulės, džiaugsmo žodžių 
nuaidi linksmai per sodžių!

Ir kiek juoko! Kiek to juoko! 
O miške gegutės kukū.

Sol. Nelė Pautinienė ir muz. Arvydas Paltinas, gyveną Va
karų Vokietijoje, "Margučio” pakviesti netrukus vėl lankysis 
JAV. Balandžio 16 d. koncertuos Philadelphijoje, balandžio 30 
d. Hartforde ir gegužės 1 d. Chicagoje. Jono Tamulaičio nuotr.

kurios yra sukirptos grynai 
pagal marksistinės filosofi
jos kurpalį. Jam atrodo, kad 
Grušo novelės pagrindinė 
mintis yra "gyvenime viską 
yra galima pateisinti 
logiškai".

Diskusijų metu ban
džiau (iliustracijos dėlei) Za
latoriui nurodyti, kad Grušo 
novelės pagrindinė mintis 
yra daugiau nė paprastas gy
venimo logikos pateisinimas. 
Pav., Grušas kelia filosofinę 

beprasmiškumo idėją: "... 
prievarta teikia keisto malo
numo" žmonėms; tai ką žmo
nės turėjo daryti "buvo idio
tiška", nes ji (kiaulė) "turėjo 
minti kojomis kažką pana
šaus į ratą ir tuo pat metu 
stovėti vietoje", arba, kad 
kiaulė žinojo, jog "kitaip ne
gali būti". Zalatoriaus atsa
kymas į tai - "bendrai Gru
šo novelėse yra daug ... ka- 
lambūrinės kalbos”.

Zalatoriaus interpretacija 
apie Gavelio "Berankį' buvo 
klasikinis marksistinės ideo
logijos interpretavimo pavyz
dys. Panagrinėjęs "Berankį", 
Zalatorius teigė, kad Gavelis 
šioje novelėje norėjo parody
ti, kaip skaudžiai ir žiauriai 
nukentėjo, kokį baisų terorą 
pergyveno kulto laikais Sibi
ran ištremtieji nekalti žmo
nės, nepaliesdamas pagrindi
nės prasmės.

Aš jam daviau pavyz
džius - Gavelio "Berankyje" 
yra ryškiai iškeliama dvasi
nio teroro pergyvenimo idė
ja; novelėje yra svarstoma 
beprasmiškumo prasmė; yra 
svartoma irracionalumo gy
venime pasekmės (herojus 
teigia, kaip ir kitados Dosto
jevskis savo "Pogrindžio už
rašuose", kad du kart du jam 
anaiptol nebūtinai būna ketu- 

(Nukelta į 6 psl.)
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Zalatoriaus kalambūrai Chicagoje...
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ri"); kad iškeliama tikėjimo 
galia ir reikšmė ( kai kurie - 
”... imdavo murmėti maldą. 
Jie buvo patys laimingiausi. 
Jiems nerūpėjo nei didžioji 
žinia, nei plaustas, nei valgis, 
turbūt, nei gyvastis. Jie buvo 
laimingi"); kelia ir svarsto 
metafizines problemas.

Ir tai pastebima ne tik 
Gavelio ar Grušo kūryboje, 
bet taip pat ir Mikelinsko, Ra
dzevičiaus , Ignatavičiaus, 
Apučio, Granausko bei Kon- 
droto kūriniuose. Atsakymo 
vietoje svečias apkaltino ma
ne bandymu visų tų kūrėjų 
veikalus "įsprausti į savo 
ideologinius lėmus".

Gaila. Ir gaila dėl to, 
kad mūsų sovietinės Lietu
vos kūrybos kritikai sąmonin 
gai prievartauja literatūrinės 
kūrybos artojus. Sekant da
bartinės Lietuvos literatūrą 
nesunku pastebėti, kad įvai
rūs jos įvertintojai ir prižiūrė
tojai atsisako (sąmoningai) 
įžvelgti kūryboje tai, ką dau
gelis kūrėjų iš tikro semanti
nėmis priemonėmis aiškiai 
nori skaitytojui pasakyti. Ba 
nalus, ir suprastintas iki mark
sistinio realizmo interpretavi
mas yra kūrybos išprievarta
vimas. O atsisakymas giles
niu žvilgsniu įvertinti paski
ro kūrėjo perteikiamą idėją 
(taip, kaip aiškiai savo pas
kaitoje pailiustravo Zalato
rius), yra tiesiog nusikaltimas 
prieš visą tikrąją kūrybą.

Visas rašytojų būrys sa
vo kūriniuose svarsto, nuro
do universalias, egzistenci
nes problemas, nebijo pasisa
kyti, nebijo pasvarstyti ateis
tinio nihilizmo problemų, yra 
atsikandą rašyti ir svarstyti 
'kaimo tuštėjimo metus' ar 
'gyvenimą po klevu’.

VIENINTELĖ PROFESIONALI 

LIETUVIŲ KELIONIŲ 

ĮSTAIGA KANADOJE 

SKELBIA ir 

GARANTUOJA

Pigiausias kainas kelionėse į
LIETUVĄ 1988 metais
5-kiom, 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų

Gegužės 6-20
Gegužės 19-birželio 3
Gegužės 25 - birželio 8/12 
Birželio 9 - 24
Birželio 30-liepos 17

Gruodžio 27 - sausio 10 1989 m.
Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 

Smulkesnes žinias teikiame 
,tel. (416) 769-2500

t******************************************************************

Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: AUDRONĖ, LIUSĖ, DALIA, 
INGĖ, JOANNE, PAULIUS.

Mes kalbame - lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiškai, 
lenkiškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai.

Mūsų įstaigoje 'įrengti kompiuteriai: PEGASUS/GEMINI bei TDS 
Mūsų įstaiga yra narys - IATA, T-comm, BBB, CLIA

Adresas: 2100 Bloor St. W. Toronto, Ont., Canada, M6S1M7 
Tel. (416) 769-2500 Telex 06-986766 TOR
KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOMIS.

Mūsų registracijos numeriai: retail nr. 2559030, wholesale nr. 2475066

Tai kodėl kūrybos įver
tintojai - Kubilius, Gadeikis, 
Zalatorius, Kalėda, Būčys, 
Gusčius, Bukelienė, Bikul- 
čius, Krasnovas - negali pra
šokti paprastos marksistinės 
ideologijos prižiūrėtojų ly
gio?

Berankio išsiųstas plaus
tas vis dar nesuranda žmo
nių. Tikrų.

MULTI-CRAFTED 
MAINTENANCE 

Employees needed for manufac- 
turing facility. Please Call 201- 
998-5666 for application infor- 
mation, or send resume to 
OWENS CORNING FIBERGLASS 
CORP. Newark Turnpike Kearny, 
N. J. 07032.

Equal Opportunity Employer

RADIOLOGY TECHNOLOGIST 
Full time position available. Mušt be 
Registered or Registry eligible. Know- 
ledge of Ultra Sound Desirable būt 
not necessary. Competitive salary 
range commensurate with experience. 

Send resume to:
FULTON COUNTY MEDICACL 

CENTER 
216 S. lst St.

McConnelisburg, Pa. 17233 
(12-14)

MANAGE YOURSELF. . . Then others. 
We’re looking for ambitious indivi- 
duals who are vvilling to turn a 
$15,000 part time position into a 
$60,000 full time career. Convince us 
that you have the desire to succeed 
& we’ll make the investment. The 
Deltona Corporation, Brock Pember- 
ton, Rep. 215-337-9269. (12-13)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 
FAMILY PHYSICIAN

2 BI-LINGUAL DOCTORS 
also 

PSYCHOLOGIST PHD PREFERRED 
for Washington Statė. Board eligible 
or certified. Excellent salary & ben
efits.

Apply call or vvrite to:
206-428-4075 

SEAMAR CHC 
1400 La Vennture 

Mt. Vernon, Washington 98273 
(11-16)

MACH1N1STS — Good oppty in grow- 
ing co. Will pay according to exp. 
Overtime & benefits. Positions open 
for lst & 2nd shifts. Apply 9-5, 
Bockman industries, 28 Mechanic St., 
Freehold, N. J. 07728. 201-780-9732.

RN—Desire country living? Oppor
tunity for employment is available 
at Fulton County Medical Center, in 
our 43-bed acute care unit with CCU, 
OB, Nursery and Med/Surg. rota- 
tions. Full or part time, evening & 
night shifts,

Apply call or write to: 
DIRECTORS OF NURSES

FULTON COUNTY MEDICAL 
CENTER

216 S. lst St. 
McConnelisburg, Pa. 17233 
717-485-31S5, Ext. 203 

(12-14)

Liepos 6-20 
Liepos 20 - rugpjūčio 
Rugpjūčio 11-27 
Rugsėjo 2-16

2

Spalio 7-21

BOSTONO LIETUVIAI
Petras Viščinis

DIDELĖ NELAIMĖ

Kovo 16 d. eismo avari
joje sunkiai sužeistas inž. 
Juozas Dačys su žmona Al
dona ir dukra iš Norwoodo. 
Jiems visiems sulaužyti 
kaulai. Dabar jie gydomi 
ir saugomi Norwoodo ligo
ninėje. Nelaimė įvyko, kai į 
inž. Juozo Dačio vairuoja
mą automobilį trenkė sunk
vežimis.

PAKEISTA DATA

Supažindinimas su rašy
tojo Antano Gustaičio nau
jai išleista, premijuota sa
tyrinių elegijų knyga „Pa
keliui į pažadėtąją žemę” 
įvyks So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos patalpo
se ne balandžio 17 d., kaip 
anksčiau buvo skelbta, bet 
balandžio 10 d. Pakeitimas 
padarytas todėl, kad balan
džio 17 d. vyks anksčiau 
užplanuotas Baltų draugijos 
koncertas, kuriam progra
mą atliks lietuviai. Apie 
rašytojo Antano Gustaičio 
satyrinę kūrybą ir naujai 
išleistą knygą kalbės litera
tūros kritikas Vytautas Jo
nynas iš Kanados. Ta pro
ga savo kūrybą skaitys pats 
autorius Antanas Gustaitis.

NAUJAS BENDRADABIS

Kaip spaudai, taip lygiai 
lietuvių radijo programoms 
svarbu turėti galimai dau
giau gerų bendradarbių. To
kių nuolat ieško Laisvės 
Varpas. Paskutiniu metu jo 
laidose vis dažniau pasireiš
kia Alfonsas Petrutis, buvęs 
Amerikos Balso lietuvių 
skyriaus vedėjas. Mirus dr. 
Kostui Jurgėlai, jis padarė 
platesnį pranešimą apie ve
lionio darbus Lietuvos la
bui, išryškindamas veiklą 
Lietuvoje savanoriu ir Klai
pėdos sukilimo dalyviu, o 
šiame krašte rašymu istori
nėmis Lietuvos temomis ir 
darbu Amerikos Balse bei 
vertėjo pareigų atlikimu 
Kersteno komisijoje, kuri 
tyrė Lietuvos okupacijos 
aplinkybes ir būdus. Kovo 
20 d. programoje Alfonsas 
Petrutis paruošė reporta
žą iš Laisvės Varpo 59-ojo 
koncerto, kuriuo paminėtos 
Laisvės Varpo šakotos vei
klos 34-rių metų ir Lietu
vių Fondo reikšmingos vei
klos 25-rių metų sukaktys. 
Tokių patyrusių radijo dar
buotojų įjungimas į Lais
vės Varpo darbą yra nau* 
d’ngas visais atžvilgiais.

AKT H. KAČINSKO 
PLOKŠTELĖ

Kovo 19 d. įvyko akt. 
Henriko Kačinsko įkalbėji
mų plokštelės komisijos po
sėdis, kuriame dalyvavo ra
šytojas Antanas Gustaitis, 
buvęs Amerikos Balso lie
tuvių skyriaus vedėjas Al
fonsas Petrutis, filmininkas 

Romas Šležas ir Laisvės 
Varpo vedėjas Petras Viš
činis. Posėdyje išklausyti 
turimi akt. Henriko Kačins
ko įkalbėjimai, padaryta jų 
atranka, nustatytas plokš
telės pobūdis, aiškintasi jos 
viršelio klausimas ir reika
lingos informacijos apie 
akt. Henriką Kačinską rei
kalas. Į plokštelę bus 
įtraukti mūsų literatūros 
klasikai, kaip Antanas Ba
ranauskas (Anykščių šile
lis), Kristijonas Donelaitis 
(Pavasario link smybės), 
Vincas Krėvė (ištrauka iš 
„Milžinkapio”), Balys Sruo
ga (Sapiegos monologas, 
Skirgailos priesaika, Jogai
los monologas). Plokštelei 
atrinkti įrašai yra gana ge
ros kokybės. Norima plokš
telę išleisti dar šią vasarą.

Laisvės Varpo laidos 
daug daug plačiau ir geriau 

RAYMOND FILIP

GLASNOST
Atčiaupki burną ir parodyk savo tikrą veidą, 

drauge Gorbačiovai: 
tavo populiariausias šypsnys — 

po Boriso Godunovo.
Atidaryk Rytus Vakarams,

pelnui,
„Helsinkio formulei” 

nuo plaukų slinkimo. 
Išreklamuok partijos vadams

Bruce Springsteen.
Atidaryk privačius restoranus,

degtinę visą Albertoje paslėpki, 
taurę vandens už „perestroiką” pakeiki.

Atversk knygas uždraustas,
išleisk filmus užkonservuotus, 

psichiatrines atidaryk.
Tegul būna inteligentija matoma,

tenebūna kolektyvinės amnezijos.
tenebūna daugiau marionečių-poetų 

pirmuose puslapiuose „Pravdos”.
Atvožk, atvožk, atvožk proveržius!
Atverk be chirurgijos savo širdį,

išskėsk šešėlines rankas — jausti, 
nenušluok mirties tartum dulkes nuo Černobylio. 

Atverk Stalino teroro žaizdas:
už verk vieną skylę ozono sluoksnyje.

Atidaryk Zil’ų limuzinus atsižadėjusiems išlydėti: 
žydų gabumų nutekėjimas sutryptas nei vabalėlis 

Lenino prospekte.
Atidaryk Dievo namus tikėjimui —

bet pasitikrinki.
Išvaduok santuoką, parodyk,

jog žmona tavo gali kalbėti.
Atidaryk uždraustus kelius, kurie

toli nuo Inturisto pinklių;
kosminės beždžionės ir KGB gorilos tik sujaukia 

mygtukus ir žemėlapius. 
Leisk „robotnikams”

aplankyti Graikiją ar Guadalcazar’ą,
ir ištirti užsienio žemę lyg savo „Rover’iui” ant Marso. 
Paleisk laisvės deguonį

mumifikuotoms gyvybėms, 
tekaršta jos taikoje, be SS-20, 22, ir 25-ųjų.

Atidaryk savąjį tautų kalėjimą — 
revoliucija užsibaigė — 

visiems žinia atvira.
Atsimerk, kad išvystum

tvaną žmonių —
net Nojų jis suglumintų:

Nuo Baltijos iki Juodosios jūros,
nuo Afganistano iki Sibiro 

vartus atidaryk 
greičiau už ledynų judėjimą.

Iš anglų kalbos vertė Edita Nazaraitė

girdimos, kai naują trans
liacijos stiebą pastatė ra
dijo stotis, iš kurios Laisvės 
Varpas perduodamas. Da
bar jis girdimas net toli
mesnėse vietovėse, kuriose 
gyvena lietuviai.

Laisvės Varpas perduo
damas sekmadieniais nuo 9 
vai. ligi 10 vai. ryto iš ra
dijo stoties WCAV — FM 
98. Jo vedėju yra Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., 
Brockton, Mass. 02402, te
lefonas (617) 586-7209.
Programos metu skubiais 
svarbiais reikalais skam
binti į radijo stotį telefo
nu (617) 586-9898.

DIE CUTTING 
PRESSMAN 

Wanted Expd. Bobst C & C 
Pressman. To work 2nd 
shift. Call 201-345-2000 ask 
for Al Agnės. ((8-14)

HOSPITAL

EXECUTIVE HOUSEKEEPER
For hospital in N. Y. & N. J. areas, 
3-5 yrs. exp. a plūs. Please call 201- 
673-7297. (12-18)
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Vaikystes atsiminimai (9) Marija Tubelytė-KuhlmanieneAtostogos Variakojy dvare
Iš jo matydavome naktį Vilniaus žiburius...

Nors mūsų gyvenimas 
naujajame Pieno Centro bu
te ir buvo labai malonus, Ma
ma vos po metų nutarė, kad 
mums reikia pasistatyti nuo
savą namą. Aš sakau Mama 
o ne tėvai, todėl, kad nuo pat 
tos minties užgimimo iki pat 
mūsų į jį įsikraustymo, Tėtė 
tuo mūsų namu absoliučiai 
nesidomėjo. Anot Mamos, 
jis netgi nė sykio nebuvo nu
ėjęs apžiūrėti jo statybos. 
Vargšei Mamai tai, aišku, 
turėjo būti ne tik nemalonu, 
bet net ir skaudu, tačiau aš 
negirdėjau, kad ji kam nors 
kartą šią tikrai keistoką elg
seną būtų prikišusi. Gal to
dėl, kad jai - Tėtei taip visiš
kai nekooperuojant - rodėsi, 
kad atsakomybė už namą už
gulė ant jos vienos pečių, ji 
tąja statyba nepaprastai per
siėmė.

Tėvų nupirktas sklypas 
(gerai* atsimenu, kad sklypo 
pasirinkime Tėtė visgi daly
vavo), buvo Žaliakalnyje, 
kaip tik virš Kauko laiptų. 
Ir iš jo matėsi tikrai labai gra
ži didesnės Kauno dalies pa
norama. Pačiame jos centre 
stūksojo masyvus Įgulos baž 
nyčios kupolas, už jo matėsi 
kapinės ir Žaliasis tiltas. O 
už mėlynos Nemuno juostos 
žaliavo Fredos šlaitai. Deši
nėje taip pat matėsi aerodro
mas, virš kurio nuolat kilo ir 
leidosi mūsų karo aviacijos 
lėktuvai.

Namams planą projek
tavo architektas Feliksas Viz
baras. Nors Mama jam iš 
principo visame kame prita
rė, jie ilgai ginčijosi dėl vie
no punkto - būtent, ar namą 

Taip dabar atrodo Tūbelių šeimos namas su bokštu, buvu
sioje Dainavos gatvėje Kaune, statytas arch. Felikso Vizbaro.

statyti su bokštu, ar be. Viz
baras kartojo, kad jis dar nie
kados nesąs pastatęs bebokš
čio namo, o Mama užsispy
rusiai gynėsi, kad ji jokio 
bokšto nenorinti. Tą dviko
vą, žinoma, laimėjo Mama.

Prasidėjus statybai, Ma
ma beveik kas dieną eidavo 
pasižiūrėti, "kaip vystosi mū
sų namas' ir dažniausiai drau
ge vesdavosi ir mane. Man 
tas slankiojimas tarp cemen
to maišų, šlapių brezentų ir 
ilgų geležinių štangų, nela
bai patikdavo, bet Tėtei ši
taip nesuprantamai supasa- 
vus, man rodėsi, jog noblese 
oblige mane vertė šiam pro
jektui parodyti nors šiokio 
tokio dėmesio.

Namo statybai įsipusė- 
jus Mama, nenorėdama jos 
'visiškai išleisti iš akių', nuta
rė, kad mes tą vasarą, užuot 
kaip paprastai važiavę į Pa
langą, pralcistumėme neto
li Širvintų esančiame tėvų 
draugų, buvusio Krašto Ap
saugos ministerio, pulkinin
ko Jono Variakojo ir jo žmo
nos Šešuolėlių dvare. Ir aš 
dar iki šiol esu likimui tikrai 

■ dėkinga, kad jis man suteikė 
progą tame puikiame dvare 
išbūti ištisą vasarą, nes Še- 
šuolėliai buvo tikras 'seno 
dvaro' įsikūnijimas.

Įspūdingas dviejų aukš
tų namas; prieš jį didžiulė, 
išlenkto privažiavimo apjuos
ta kliomba. Kairėje pusėje 
prie pat namų prieinąs tam
sus ir paslaptinga kaštonų ir 
kitų lapuočių parkas, kitame 
savo gale susisiejąs su miš
ku. Už namo nuožulni pie
velė vedė į didoką prūdą, 

kuriame buvo galima roman
tiškai paplaūkyti valtele. O 
jau tų apylinkių gražumėlis! 
Kiek ten buvo visokių nuo
taikingų, per laukus ir pie
vas vedančių kelių ir take
lių, kiek kryžkelėse pristaty
tų kryžių ir smūtkelių, kiek 
nusvirusių berželių, kiek ža
vaus miško!

Už vieno tokio miško 
buvo taip pat Vari akoj ams 
priklausąs didokas ežeras, 
kurio pakrantėje ponia Va- 
riakojienė laiks nuo laiko su
rengdavo piknikus, į kuriuos 
mes, mano dideliam susiža
vėjimui, važiuodavom apsi
žergę 'lineikas'. Rudeniop 
Mama, Liukas ir aš, eida
vom grybauti (Variakojai tu
rėjo du sūnus - vienuolikos 
metų Liuką, ir labai meilų 
dviejų metų Jonuką, kurio, 
neturėdama nei brolių nei se
serų, aš Liukui nepaprastai 
pavydėdavau).

Bet, nors aš būdama de
šimties metų nelabai mėgda
vau už save vyresnius ber
niukus, mes su Liuku labai 
greit susidraugavome ir va
karais, po vakarienės didžia
jame Šešuolėlių salione už- 
sistatę gramafoną, trenkda- 
vom tikrai siautulingą pasiut
polkę, kurią, stovėdamos 
tarpduryje, išplėstomis aki
mis sekdavo mūsų motinos, 
matomai negalėdamos nutar
ti, ar joms iš šito keisto ’pra- 
jovo' juoktis, stebėtis, ar gal 
net truputi tuo susirūpinti.

Kaip jau esu minėjusi, 
Šešuolėlių dvare buvo daugy
bė žavių, romantiškiems pa
sivaikščiojimams tinkančių 
kelelių. Vienas tokių, jau
nais berželiais apsodintu ta
keliu vedė pro ant žemo kal
nelio esančią pievą, iš kurios 
giedriais vasaros vakarais 
matydavosi Vilniaus miesto 
žiburiai. Mama ir aš dažnai 
tenai sutemus nueidavom ir, 
stovėdamos rasotoje žolėje, 
ilgai susigraudinusios žvelg
davom į savo prarastos sos
tinės tvinksinčius žiburius. 
Ak, kaip arti, bet tuo pat me
tu ir kaip neapsakomai toli 
man tada atrodydavo tas iš
svajotas mano miestas!

Vienintelis nelabai malo
nus tos žavios Šešuolėliuose 
praleistos vasaros interliu- 
das, buvo Mamos nutarimas, 
kad aš pagaliau turinti išmok
ti 'žmoniškai' jodinėti. Taigi 
prie didžiojo namo buvo kas
dien atvedamas pabalnotas 
arklys, aš būdavau ant jo už
sodinama, mokoma kaip lai
kyti pavadžias, kaip į kilpas 
kišti kojas. Aš viso šito neap
kenčiau jau iš pačios pirmu
tinės dienos ir dasiprotėjusi, 
kad šitos kankynės buvo nu
matytos tęstis visą likusią va
sarą, vieną gražų rytmetį, ap-

Šešuolėlių dvaro savininkas pik. lt. Jonas Variakojis su savo 
sūneliu Jonuku prie dvaro rūmų.

sipildama ašaromis, sušukau: 
"Leiskite man nusėsti ir žino
kite, kad aš mieliau josiu ant 
Šešuolėlių didžiojo kuilio, ne
gu ant šitos besimuistančios 
bjaurybės!" Matyt supratusi 
šiame neelegantiškame pasi
sakyme glūdinčią desperaci
ją, Mama atsidusdama trukte
lėjo pečiais: "Jeigu jau taip - 
tai nebereikia".

Nors 'visi žmonės sako', 
kad arkliai yra gražūs ir net 
kilnūs sutvėrimai, jie man ir 
po šiai dienai yra absoliučiai 
atstumiantys: tos plonos iš- 
klypusios kojos, tas mėšlun
giškas odos trūkčiojimas, tie 
isteriški galvos svaisčiojimai. 
O jau jų ilgi ir geltoni dan
tys!

Mums vasaroj ant Šešuo
lėliuose, Mama kas dvi savai
tes grįždavo į Kauną apžiū
rėti statybos. Rudeniop, kai 
anot jos pasakojimo mūsų na
mas iš lauko jau buvo beveik 
baigtas, ji iš ekspedicijos į 
Kauną sugrįžo labai 'surūgu
si'. Ir kai aš jos paklausiau, 
ar ten esą įvykę kas blogo, 
rūsčiai linktelėjo galva. "Viz
baras pristatė bokštą" - trum
pai atsakė ji. O aš, nors tai 
ir nebuvo labai diplomatiška, 
neiškenčiau nesukikenusi. 
"Taip nelemtasis Vizbaras 
man nesant pristatė savo neiš - 
vengiamąjį ’bakštą", pakarto
jo ji-

Nors mums sugrįžus 
Kaunan, Mamos žiauriai už
pultas Vizbaras pasisiūlė tą 
nepageidaujamą priedą vėl 
nugriauti, jo 'bakštas' virš mū
sų namų visgi taip ir pasiliko.

Ir, bent mano nuomone, prie 
jo stiliaus labai pritiko. Bet 
kiek atsimenu, Mama jį visiš
kai ignoravo ir nė karto nebu
vo į jį įlipusi.

Kai mes pagaliau pradė
jome kraustytis į savo nuosa
vus namus, abi - Mama ir aš 
- jautėmės labai laimingos. 
"Tik pagalvok, Tėtei išėjus iš 
Ministeriu kabineto, jis galės 
grįžti i savo namus!" - pulkui 
padėjėjų pro visas puses įtem 
piant baldus ir dėžes, entu
ziastingai pastebėjo mano 
motina. "Kad jis tik pirmą 
kartą įėjęs į šitus namus, 
užuot Mamai ką pagiriamai 
pasakęs, neburbteltų savo nei 
šio, nei to'", sunerimusi pagal 
vojau aš ir todėl, Tėtei vos 
įžengus pro duris, pagriebiau 
jį už rankos ir pradėjau jam 
rodyti visas naujojo namo 
gražybes. "Tik pažiūrėk į ši
tas mandrias, salioną nuo vai 
gomojo skiriančias, į sieną 
sustumiamas duris! Ar jau 
žinai, kad tavo kabinete yra 
židinys? Tik palauk, kol aš 
tau parodysiu virš laiptų esan 
tį dailininko Kalpoko vitražą, 
kuriame tautiškais rūbais ap
sirėdžiusi mergaitė sodelyje 
skina rūtas?"...

Tačiau mano rūpestis pa
sirodė visai nereikalingas, 
nes Tėtė atidžiai apžiūrėjęs 
namą jį nuoširdžiai išgyrė ir 
netgi pasakė, kad jis esąs gra
žesnis negu jis buvo tikėję
sis. Ačiū Dievui!

Įsikūrus savuose namuo
se, Mama mus visus nuste
bino netikėtu susidomėjimu

(Nukelta į 8 psl.)
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PRISIMINTI NACIŲ [KAITAI - KANKINIAI
Antanas Juodvalkis

Nacinei Vokietijai 1941 
m. okupavus Lietuvą ir iš
vaikius laikinąją vyriausy
bę, vokiečių civilinė admi
nistracija, pasinaudodama 
tautoje buvusiom pakiliom 
n u o t aikom, nusikračius 
maskvinės komunistinės pa
baisos, panoro lietuvius 
Įjungti Į jų organizuojamus 
SS legijonus. Rezistencijai 
skatinant, lietuviai atsisakė 
stoti Į SS legijoną ir nacių 
šios pastangos sužlugo. 
Lietuviai buvo vienintelė 
tauta Europoje pasiprieši
nusi nacių prievartai ir ne
sudariusi išgarsintų SS le- 
gijonų.

Naciniai okupantai, ker
šydami lietuviams už jų 
planų sabotavimą, uždarė 
universitetus, o dalį profe
sorių ir aktyvesnių visuo
menininkų suėmė ir išvežė 
Į Stutthofo koncentracijos 
lager|-KZ sunaikinimui. Tai

Variakojų. dvare...
(Atkelta iš 7 psl.) 

sodininkyste. Dar bevyks- 
tant statybai, iš Fredos botani 
kos sodo atkviestas horti- 
kultūristas Itomlinskis buvo 
labai profesonaliai išplana
vęs mūsų būsimą sodą: pagal 
tvoras tapo pasodinti žemi 
špalieriniai vaismedžiai, išil
gai kairiąją namų pusę pasėta 
į priekį išsiliejanti pievelė, 
kurią Mama kažkodėl su pa
garba vadindavo 'gazonu'. 
Pačioje apatinėje sodo dalyje 
buvo prisodinta braškių, na
minių žemuogių, agrastų ir 
serbentų. Vakarais naujai pa 
samdytam daržininkui pradė
jus laistyti sodą, nešina triša
kiu kapstuku Mama išskubė; 
davo iš namų ir pritūpusi prie 
kurio nors krūmo ar medelio 
pradėdavo purenti apie jį 
esančią žemę. O aš, pama
čiusi savo motiną tokioje jai 
taip visiškai necharakterin
goje pozoje, springdavau iš 
juoko.

Pasinaudodami didoku 
apie namus esančiu sklypu, 
mes priešakyje esančioje aikš 
telėje pasistatėme kroketo 
vartelius ir netrukus tapome 
dideli to žaidimo entuziastai. 
Sugrįžę iš mokyklos pas mus 
susirinkdavo visi mano žalia- 
kalniečiai draugai: šalimais 
mūsų Dainavos gatvelėje gy
venantieji Algis ir Laimutė 
Šarauskai ir kiek tolėliau gy
venančios dvi Danutės - Da
nutė Narutavičiūtė ir Danutė 
Sleževičiūtė. Prie mūsų kro
ketų partijų' prisidėdavo ir 
vienas iš 'naminių' saugumie
čių, kuris mane visados slap
tai prajuokindavo, kroketuo- 
jant sakydamas ne krekėtuo
ju, bet koketuoju. Tačiau 
nuolatinė šio žaidimo čempi- 
jone buvo ir visados liko ma
no motina. (Bus daugiau) 

Įvyko 1943 m. kovo 16 d. ir 
Lietuvos 46 Įkaitai buvo iš
vežti Į mirties KZ-tą Stutt- 
hofe.

ŠĮ Įvykį, lėmusĮ tolimesnę 
lietuvių tautos laikyseną 
nacinės vokiečių okupacijos 
metu, paminėjo š. m. kovo 
20 d. Vilniuje, Kaune ir 
Chicagoje. Chicagoje minė
jimą ruošė Lietuvių politi
nių kalinių sąjungos centro 
valdyba, pirmininkaujama 
Pilypo Naručio. Minėjimas 
pradėtas pamaldomis tėvų 
jėzuitų koplyčioje ir tęsia
mas Jaunimo centro salėje.

Mišias atnašavo ir atitin
kamą pamokslą pasakė tė
vas Juozas Vaišnys, SJ, da
lyvaujant vyskupui Vincen
tui Brizgiui. Skaitymus at
liko Sibiro gulagų kalinys 
Povilas Vaičekauskas, o nu
kankintų ir mirusių Įkaitų 
sąrašą paskelbė pirm. P. 
Narutis, buvęs Stutthofo 
KZ-to mirtininkas.

Neatlaikę žiaurių KZ-to 
sąlygų nuo sunkaus darbo, 
bado, kankinimų ir teroro, 
mirė šie lietuviai Įkaitai: 
Stasys Puodžius, Antanas 
Januševičius, Algirdas Tu
mėnas, Kazys Bauba, Igna
cas Budrys, Vytautas Tu
mėnas, Bronius Grigas, 
Petras Kerpė, Žymantas 
Masaitis, kun. Alfonsas 
Lipniūnas ir Pranas Ger
mantas. Kapitonas Jonas 
Noreika 1947 m. vasario 16 
d. NKVD nužudytas Rygo
je, o pulk. Mykolas Mačio- 
kas žuvo laisvės kovose, 
taip pat paminėti 18 vėliau 
mirusių buvusių Įkaitų. Jų 
atminimui ir buvo aukoja
mos šv. Mišios. Gyvų gėlių 
krepšį prie altoriaus padėjo 
M. Mackevičius su Noreikos 
dukraite, o aukas nešė dr. 
A. Damušis su Noreikos 
dukra Dalia Kučėniene. Pa
maldas praturtino giesmė
mis garsiosios žemaitės — 
Br. Stravinskienė, Aid. Un- 
derienė ir D. Varaneckienė, 
vargonavo M. Motekaitis. 
Pamaldos baigtos visiems 
sugiedojus Lietuvos himną.

Po pamaldų minėjimas 
buvo tęsiamas Jaunimo cen
tro salėje. Prezidiumą su
darė : Mečys Mackevičius, 
Vytautas Skuodis (nebu
vo), Povilas Vaičekauskas, 
Pilypas Narutis, Juozas Šla
jus ir dr. Adolfas Damušis, 
vadovavęs programai — 
trys nacių ir trys komunis
tų kankiniai, o vienas net 
abiejų okupantų. Invokaci- 
ją sukalbėjo kun. J. Vaiš
nys, SJ. Akademijai vado
vavo buvęs Lietuvos laiki
nosios vyriausybės minis
tras ir nacių kalinys dr. A. 
Damušis. Pirmuoju kalbė
toju buvo pakviestas Me
čys Mackevičius, bu-vęs 
bolševikų kalinys ir na
cių Stutthofo KZ Įkaitas, 
teisininkas, laikinos vyriau
sybės teisingumo ministras,
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liaudininkų veikėjas. Savo 
žodyje ryškino kovingos re
zistencijos reikšmę, ypatin
gai karo metu. Jaltos kon
ferencija nulėmė Europos 
tautų likimą ir atidavė Sta
lino malonei. Politinė re
zistencija siekia atstatyti 
prarastą nepriklausomybę, 
o apsisprendimo teisė nau
dotina dar nepriklausomy
bės neturėjusiems kraš
tams. Lietuva apsisprendi
mą paskelbė 1918 m, vasa- 
sio 16 d. Vilniuje, tai ir tu
rime to laikytis ir reikalau
ti Lietuvos suverenumo at
statymo. Koks gali būti ap
sisprendimo teisės reikala
vimas, kai dar ir šiandien 
tebereziduoja Lietuvos at
stovas Washingtone, DC! 
Lieka reikalauti pilno Lie
tuvos suverenumo atstaty
mo ir okupacinės kariuome
nės pasitraukimo.

Antruoju kalbėjo pokari
nis Gulagų Įnamis, prieš 8 
metus pasiekęs Chicagą, 
aktyvus rezistentas Povilas 
Vaičekauskas. Jis buvo nu
baustas 25 metams sunkaus 
režimo bausme, bet po 7-rių 
kalinimo metų paleistas. 
Jis pateikė bendrą gulaguo
se esančių kalinių padėtį ir 
pavyzdžiais Įrodė daugelį 
žiaurių NKVD atvejų. Sun
kus darbas, didelės darbo 
normos, bado davinys, mu
šimas, teroras lydėjo kali
nio dienas. Sunku būtų nu
statyti, kur sunkesnės ir 
rafinuotesnės kalinių laiky
mo sąlygos buvo: ar NKVD 
gulaguose, ar SS nacių KZ 
lageriuose ir kuris pirmas 
pasinaudojo išrastomis kan
kinimo priemonėmis. Begė
diškas komunistinis istori
jos ir tiesos iškraipymas, 
melą gvstės, apgaudinėji
mas, tarptautinių sutarčių 
laužymas yra kasdieninio 
gyvenimo reiškinys Sovie
tijoje. Kai apie nacių kace- 
tus jau yra prirašyta tomai 
knygų, susukta dešimtys 
filmų, tai apie komunistų 
nadarytus nusikaltimus dar 
nėra paskelbta nė mažytė 
dalelytė tiesos. Pasaulis dar 
su jais kalbasi, kaip su 
valstybės vyrais, neįžvelg
dami jų tikrųjų siekių ir 
tikslų. Galima apgaudinėti 
tam tikrą laiką, bet ne visą 
laiką.

Vytautą Skuodį iškvietus 
Į Romą paliudyti apie So
vietijoje esamą bažnyčios 
padėtį. Jo paliktas mintis 
perdavė bendro likimo drau
gas Povilas Vaičekauskas. 
Sunku palyginti Gulagų ka
linių padėtį su karo meto 
ir dabartiniu. Gulagų pava
dinimas oficialiai panaikin
tas ir dabar buvusieji sun
kaus režimo lageriai vadi
nami pataisos darbo įmo
nėmis, o gyvenimo ir darbo 
sąlygos liko tos pačios. 
Maskva nepripažįsta politi
nių kalinių ir visus vadina
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Lietuvių Politinių Kalinių S-gos suruošto Lietuvos Įkaitų 
suėmimo 45 m. akademinio minėjimo prezidiumas, iš kairės: A. 
Damušis, prof. M. Mackevičius, P. Vaičekauskas, P. Narutis ir 
J. Šlajus. Minėjimas įvyko kovo 20 d. Jaunimo centre, Chicagoje. 

J. Šidlausko nuotr.

bei laiko kriminalistais.
Pasakojimų eilę užbaigė 

Pilypas Narutis, vienas iš 
jaunesniųjų Stutthofo įkai
tų, vaizdžiai nušvietęs la
gerio kasdienybės gyveni
mą, darbą ir kovą su para
zitais. Prižiūrėtojų ir "ka
pu” siautėjimus, nuolatinis 
mušimas ir stumdymas la
bai pasunkindavo ir taip 
vargingas kalinių dienas. 
Ausyse vis skambėdavo 
duodama komanda "los, 
los” ir lazdų smūgiai Į su
linkusią nugarą. Prisiminė 
ir kankinius vertus alto
riaus garbės, kaip kun. Al
fonsą Lipniūną, pedagogą 
Kazį Baubą, mirties valan
doje prašiusį atsisveikinti 
likusią žmoną ir dukrelę. 
Prisiminė ir OSI dabartinį 
siautėjimą, istorijos klasto
jimą ir terorizavimą komu
nizmo priešus — išeiviją. 
Karo meto istorijos rašymą 
negalima pavesti vienam 
jaunam žmogui, nepergyve
dusiam to teroro, kurį Įvyk
dė abu suokalbininkai — 
komunistai ir naciai. Neuž
tenka pasikliauti tik vienu 
S. Sužiedėliu, bet reikia 
Įjungti ir vyresniuosius is
torikus, žurnalistus — dr. 
V. Sruogienę, J. Dainauską, 
Br. Kviklį ir kt.

Stutthofo Įkaitą, kanki
ni kun. Al4”' -įsą Lipniūną, 
nedelsiant reikia Įamžinti 
lietuvių koplyčioje Romoje, 
jis yra vertas altorių gar
bės.

Programos . vadovas dr. 
A Damušis susumavo kal
bėtojų pasisakymus ir pa
lygino lietuvių patirtus 
nuostolius komunistų ir na
cių okupacijų metu. Skai
čiai siekia 800.000 žmonių, 
netekusių gyvybių ar svei
katos ir sunku suvokti, kaip 
tauta išsilaikė po dešimt
mečio pradėjo didėti.

šiandieninė tauta yra gy
va ir jautriai reaguoja į 
istorinius svarbius Įvykius, 

Pranešame, 
kad mūsų įstaigai reikalingi 
lietuviškai ir angliškai 

kalbantys asmenys
(outside sales rep.), gyvenantys įvairiuose Kanados
bei JAV miestuose, norintys ir sugebantys organizuoti

grupines bei individualias keliones lietuviams.
Smulkesnių žinių teirautis mūsų įstaigoje tel. (416) 769-2500,

2100 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6S1M7.

ką parodė didžiojo dainiaus 
Maironio gimimo sukakties 
minėjimas Kaune, Moloto
vo-Ribentropo akto panai
kinimo reikalavimas, Lietu
vos nepriklausomybės 70 
metų atstatymo sukakties 
minėjimas. Demonstracijos 
vyko Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose ir kitur, dalyvaujant 
tūkstantinėms žmonių ma
sėms. žodį užsklendė Juozo 
Brazaičio mintimi: tauta 
gyvena per mirtį.

Sugiedota Maironio gies
mė Lietuva brangi.

Užsklandai
Lietuvių politinių kalinių 

sąjungos centro valdyba 
verta padėkos, kad prisimi
nė Stutthofo įkaitų 45 me
tų sukaktį. Įkaitų suėmimas 
sukrėtė visą lietuvių tautą 
ir iššaukė dar didesnį pa
sipriešinimą. Istoriko dr. S. 
Sužiedėlio skelbiamoji min
tis, kad tauta nepražus dėl 
keliasdešimt lietuvių, jei 
atsidurs anapus, yra nepri
imtina ir Įžeidžianti. Mato
me, kad naciams suėmus 46 
lietuvius, tauta dar stipriau 
priešinosi okupantų užma
čioms, nebodama represijų, 
o šiandien mums jau ne
svarbu keliasdešimt lietu
vių, jei jie atsidurtų Sibiro 
gulaguose ar būtų pakarti 
Gedimino aikštėje.

žiniodami Sovietų teisin
gumą ir KGB galią, negali
ma Į tokius pasisakymus 
nekreipti tinkamo dėmesio 
ir praleisti negirdomis. Pri
valome kovoti už kiekvieną 
lietuvį, kol nėra Įrodyta jo 
nusikaltimas.

Šis prasmingas minėji
mas dar labiau išryškino 
žmogaus vertę ir pagarbą 
kovotojams už tautos lais
vę.

J
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CHICAGOS LIETUVIAI

DRAUGO KONCERTAS

Kiekvienais metais vis 
sunkėją lietuviškos spaudos 
leidimas, nes skaitytojų ir 
p r e n umeratorių skaičius 
mažėja. Vyresniųjų pasilps- 
ta regėjimas ir nebeįsten
gia įskaityti, o jaunesnieji 
nekreipia dėmesio lietuviš
kam raštui ir veiklai. Be 
lietuviškos spaudos nebūtų 
įmanoma, bet kokia veikla 
šame pasaulyje išsibarsčiu- 
Laikraštis jungia lietuviš
ką bendruomenę į vieną di
delę lietuvišką šeimą. Lai
kraštis palaiko ryšį su vi- 
sime pasaulyje išsibarsčiu
siais lietuviais ir yra pa
grindinė susižinojimo prie
monė. Laikraščio gyvybės 
išlaikymas yra būtina lie
tuviškos veiklos sąlyga. 
Kad laikraštis eitų ir pa
siektų kiekvieną lietuvį, 
reikia, kad kas nors rašy
tų, redaguotų, spausdintų 
ir ekspedijuotų. Laikraščio 
leidimas ir spausdinimas 
reikalauja išlaidų, kurioms 
padengti nepakanka prenu? 
meratos ir skelbimų mokes
čio. Gerokai palengvina pre
numeratoriai prie nustaty
to mokesčio pridėdami sa
vanorišką auką, bet ir to 
nepakanka šių dienų išau
gusioms patarnavimų ir 
darbo išlaidoms padengti.

Laik r a š č i ų leidėjai, 
stengdamiesi mažinti nuola
tinius spaudos nuostolius, 
ruošia koncertus, pokylius 
ir kitokius renginius, kad

LIETUVOS ATGIMIMO DAINIAUS

KORP! NEO-LITHUANIA GARBĖS NARIO

PRELATO MAIRONIO

125 METŲ GIMIMO SUKAKTIES 
MINĖJIMAS ĮVYKS

1988 M. BALANDŽIO 10 D. 
(SEKMADIENĮ) 3 VAL. P. P.

JAUNIMO CENTRO DIDŽ. SALĖJE,
5620 SO. CLAREMONT AVĖ., CHICAGO, ILL.

Programoje

Kalbės poetas Bernardas Brazdžionis,
solistė Audrone Gaižiūnienė, 
pianistas Robertas Mockus.

Deklamatorės —

Daiva Vaitkevičiūtė-Meilienė,
Indre Toliušytė

Maironio raštų paroda — Br. Kviklys.
Lietuvos vaizdų montažas.

Prel. J. Maironis, Korp! 
ĮĖJIMAS NEMOKAMAS. Neo-Lithuania garbės narys.

Visi kviečiami dalyvauti ir prisiminti Lietuvos at
gimimo. pranašą Maironį, kurio skelbta laisvės dvasia ir 
šiandien tebegyvena tauta.

Po minėjimo vakarienė kavinėje.

KORP! NEO-LITHUANIA
VYR. VALDYBA

Antanas Juodvalkis

gautu pelnu galėtų papil
dyti ištuštėjusias kasas. 
Dienraštį DRAUGĄ leidžia 
prie marijonų vienuolijos 
sudaryta Lietuvių katalikų 
spaudos draugija, o jai tal
kina renginių komitetas. 
Renginių komitetas per me
tus suruošia tris sėkmingus 
renginius: pavasarį — kon
certą. vasarą — gegužinę 
ir rudenį — pokylį.

Šiais metais marijonų 
vienuolija Amerikoje mini 
75-rių metų sukaktį nuo 
pirmųjų įsikūrimo žingsnių 
šiame krašte. Tai labai 
svarbi sukaktis, nes mari
jonai labai daug prisidėjo 
prie tikėjimo ir lietuvybės 
išlaikymo tarp išeivių lie
tuvių, o daugiausia — prie 
lietuviškos spaudos leidimo 
ir platinimo. Savoje spaus
tuvėje spausdina ne tik 
dienraštį DRAUGĄ, bet ir 
kitus laikraščius bei žurna
lus ir; knygas, šiuo metu 
yra pati pajėgiausia lietu
viška spaudos leidykla.

Koncertas

Solistų Birutės Dabšie- 
nės-Vizgirdienės ir Ričardo 
Daunoro koncertas įvyko š. 
m. kovo mėn. 20 d. Marijos 
aukšt. mokyklos auditori
joje. Solistams akompana
vo muzikas Alvydas Vasai- 
tis. Koncertą pradėjo ir bai
gė duetu: liaudies daina — 
Jūros laivelis plaukia ir 
Olekos — Anoj pusėj Ne
munėlio.

DIRVA

Pirmoji koncerto dalis 
buvo skirta lietuviams kom
pozitoriams. Solistai pakai
tomis, per du išėjimus, pa
dainavo po tris dainas: A. 
Dvariono, P. Olekos, R. ži- 
gaičio, J. Gaubo, A. Kača- 
nausko, B. Budriūno, R. 
Apeikytės, G. Gudauskienės 
ir net keturias S. Šimkaus. 
Lietuviškos dainos, nors ir 
gerai atliktos, užliūliavo 
publiką, bet nesukėlė dide
lio entuziazmo ir tik viena 
kita skambesnė daina paža
dino klausytojus. Nors pub
lika solistus priėmė šiltai ir 
plojo, bet tempresnės jung
ties nebuvo.

Antra koncerto dalis bu
vo skirta operų arijoms. 
Solistas R. Daunoras padai
navo šių kompozitorių ari
jas: T. Giordani, G. Pucci- 
ni, G. Verdi ir G. Rossini. 
čia publika įsisiūbavo ir iš
reikalavo porą bisų. Solistė 
B. Vizgirdienė dainavo B. 
Dvariono, G. Puccini ir C. 
Gounod, o taip pat pridėjo 
ir bisui. Gerą palydą solis
tams sudarė muzikas Alvy
das Vasaitis.

Po koncerto solistė apdo
vanota gėlėmis. Koncertas 
buvo geras, bet truputi šal
tokas, nors abu solistai ir 
išvaizda ir scenine laikyse
na buvo be priekaištų.

Publikos buvo pakanka
mai, bet neužpildė Marijos 
auditorijos, o koncertas bu
vo vertas didesnio dėmesio, 
nes svečią solistą iš Vokie
tijos ne dažnai galime at
sikviesti.

Tai tik eilinio dalyvio 
įspūdžiai.

Padėka priklauso ir ma-
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Kaziuko mugėje Chicagoje skautininkės I. Vaitkienė, V. Mi- 
lavickienė ir H. Moliejienė su pirmąja laimės bandytoja Eglute 
Milavickaite. A. Namikienės nuotr.

rijonams, ir Draugui, ir ren
ginių komitetui, nešusiam 
visą koncerto organizacinę 
naštą ir svečių priėmimą 
tėvų marijonų svetainėje.

Programoje, be koncerti
nės dalies,‘plačiai aprašytas 
Marijonų vienuolijos šv. 
Kazimiero provincijos įkū
rimas Amerikoje ir net 50 
puslapių skirta organizaci
jų ir asmenų sveikinimams.

RENGINIŲ 
KALENDORIUS

Balandžio mėn.

9 d. — 6: 30 vai. vak. Jau- 
nimo centre įvyks dr. Juo- Mvers.
zo Meškausko pagerbimas 
ir jo knygos — Lietuvos 
medicinos istorija — sutik
tuvės. Vietos rezervuoja
mos iš anksto. Pagerbimą 
ruošia ir visus kviečia spec. 
komitetas.

16 d. — Dariaus-Girėno 
lit. mokyklos balius Jauni
mo centro kavinėje.

17 d. — ”Laiškų lietu
viams” metinė šventė ir po
kylis Jaunimo centro salėje.

24 d. — Lietuvių respub
likonų Illinois lygos meti
nis banketas Lietuvių tau
tinių namų salėje.

24 d. — 4 vai. p. p. Jau
nimo centre, Putnamo sese
lėms remti metinė vakarie
nė. Meninę dalį atliks vieš
nia aktorė Julija Dantienė. 
Rezervacijas priima seselių 
rėmėjų komitetas.

30 — Lietuvos dukterų 
draugijos pokylis Jaunimo 
centre.

Gegužės mėn.

1 d. — Solistės Nelės ir 
muziko Arvyko Paltinų 
koncertas Jaunimo centre. 
Bilietai Vaznelių prekybo
je ir Margučio raštinėje. 
Ruošia ir visus kviečia Mar
gutis.

15 d. — Jaunimo centre 
įvyks pokylis Kanadoje 
įvykstantiems renginiams 
remti. Programoje F. Zapo- 
lio organizuojami taut. šo
kiai. Rezervacijas priima ir 
visus kviečia Jungtinis fi
nansų komitetas.

Skaitykit ir platinkit 
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FORT MYERS
VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS

Lietuvos Laisvės Foru
mas, vadovaujamas Viliaus 
Bražėno, suruošė Vasario 
16-tos minėjimą, į kurį bu
vo sukviesti ne vien tik 
Pietvakarinėje Florid oje 
gyveną ir žiemą pralei
džią lietuviai, bet ir vi
sų kitų kraštų atstovai, ku-\ 
rių kraštus okupavo Sovie
tų Sąjunga.

Minėjimas įvyko Interna- 
tional Pancake salėje, Fort 

Dalyvavo apie 70
žmonių. Be lietuvių, kurie 
sudarė daugumą dalyvių, 
dar buvo lenkų, latvių bei 
estų atstovai.

Vilius Bražėnas atidarė 
minėjimą trumpa kalba, pa
sveikindamas visus daly
vius ir pabrėždamas svarbą 
iškelti į viešumą užgrobtų 
tautų laisvinimo reikalą, šį 
minėjimą skelbė lietuviai 
ne tik kaip Lietuvos nepri
klausomybės. atstatymo 70- 
tą sukaktį, bet ir kaip pa
vergtų tautų laisvės dieną 
(Captive Nations Freedom 
Day). Tolimesnę programos 
dalį pravedė Ričardas Kru- 
likas, kuris davė trumpą 
Lietuvos istorinę apžvalgą, 
ir Lietuvos bei kitų kaimy
nių kraštų laisvės neteki
mą, Stalino ir Hitlerio su
tarties pasėkoje.

Kristina Krulikienė to
liau skaitė sveikinimo tele
gramas, atsiųstas Floridos 
gubernatoriaus bei kitų po
litinių asmenybių, kurie 
buvo pakviesti į šį minėji
mą, bet dėl įvairių priežas
čių negalėję dalyvauti jame.

Po to kalbėjo lenkų, lat
vių ir estų atstovai, svei
kindami lietuvius Nepri
klausomybės sukakties pro
ga, išreikšdami viltį, kad 
visi pavergtieji kraštai bus 
vėl laisvi, jei su pasiryži
mu ir energija jo sieksime!

Viktoras Chainas

TOOL & D1E MAKERS 
lat Class Tool & Die Makers for Ist 
& 3rd shifts. Overtime & benefits.

CALL HERMAN MUELLER 
FBF INDUSTRIES 

1145 INDUSTRIAL BLVD.
SOUTHAMPTON, PA. 18966 

FOR JNTERVIE\V CALL 215-322-8766 
(9-12)
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ALT S-gos pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas buvo pagrin
diniu kalbėtoju Vasario 16-sios minėjime Detroite. Prelegentą 
pristato ALT S-gos skyriaus.pirmininkas Albertas Misiūnas.

B. Telyčėno nuotr.

DETROIT
TAUTOS FONDO 

POPIETĖ

Tautos Fondo Atstovybė 
Michigan valstijoje ruošia 
popietę š. m; balandžio, 
mėn. 10 d. 12:30 vai. p. p.

RNs
Čome and įoin the warm 
and friendly people at Al- 
bemarle Hospital in Eliz- 
abeth City, NC. The loca- 
tion is the best around. 
An hour’s drive from the 
surf and sand of the Out- 
er Banks. Excellent sal
ary and benefits. Critical 
Care differential. New 
graduates vvelcome. 
Send resume to:

VVilson Gaillard 
Personnel Director 
Albemarle Hospital 

PO Box 1587 
Elizabeth City, NC 27909 

or call collect 
(919) 331-4605

TRAVEL AGENT 
TOUR GUIDE 

AIRLINE RESERVATIONIST
Start locally, full time/part time. 
Train on live airline computers. 
Home study and resident train
ing. Financial aid available. Na
tional Hdqtrs. Lighthouse Pt. 
FL.

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

Accredited Member N.H.S.C. Į

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

šv. Antano parapijos pa
talpose, Vernor ir 25-ta gat
vė.

Programoje: Vlado šo- 
liūno paskaita, stambesniu 
aukotoju pagerbimas, me
ninė dalis, loterija ir vai- 
šės-pietūs.

Popietės pelnas skiria
mas VLIKo Įsteigtai infor
macijos Įstaigai Europoje, 
Strasburge.

Visi Detroito ir apylin
kių lietuviai kviečiami šio
je popietėje dalyvauti. At
stovybę sudaro: E. Bulotie
nė — pirmininkė, Mykolas 
Abarius — vicepirminin
kas, V. Tamošiūnas — se
kretorius, L. Mingėlienė — 
sekretorius, V. Staškus — 
iždininkas, D. Petronienė 
— kartotetos vedėja, P. 
čečkus ir A. Vaitiekaitis — 
nariai. Bilietai pietums; 
gaunamis pas visus valdy-. 
bos narius,

METINIS SUSIRINKIMAS

St. Butkaus šaulių kuo
pos metinis informacinis 
susirinkimas Įvyks š. m. ba
landžio 24 d. po 10:30 vai’, 
šv. Mišių Šv. Antano para
pijos patalpose. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

★
Kovo 15 d. mirė Petras 

Jarackas sulaukęs 78 me-

DIRVA

Kelionė į Lietuvą Vladas Vijeikis

Telefonui suskambėjus 
išgirdau savo gero draugo 
Florijono balsą. Tai tas, ku
ris nori save vadinti ugnia- 
kariu (redaktoriai, Dieve, 
gink, nepadarykite klaidos. 
Nepavadinkite ugnikuriu). 
Taigi, jis man sako:

— Atvažiuok. Nesigailė
si. Pas mane vyksta išpar
davimas. Viskas pasiutu
siai geromis kainomis. O 
kadangi esi mano geras 
draugas, tai tau specialiai 
pirmam.

Nereikėjo du kart kvies
ti, Kaip ir visi kiti, labai 
mėgstu išpardavimus, kur 
gali pusdykiai savo namus 
pripildyti. Nors vietos taip 
mažai bepalikę, bet instink
tas ką nors pigiai gauti ne
numaldomas.

Radau Florijono korido
rių prikrautą iki lubų.

— Pažiūrėk, kokių gėry
bių čia prikrauta.

Ir jis ėmė girti kiekvie
ną daiktą su dideliu parda
vėjo entuziazmu.

— Štai, mano uniforma. 
Iš Lietuvos atvežta. Jeigu 
pats nenešiosi, tai galėsi 
muziejui paaukoti. Bet kel
nės dar labai geros. Mažai 
dėvėtos. Galėsi dar ir pats 
ilgus metus nešioti, čia po
ra medalių, gauti už įvai
rius gerus darbus Lietuvo
je. Mažai dėvėti. Matai kaip 
žvilga.

Florijonas be jokios pa
liovos gyrė savo prekes ir 
buvo sunkoka jį, taip įsibė
gėjusį, sustabdyti. Paga
liau sakau:

— Florijonai, kodėl tu 
Viską išparduoti?

tus. Po atlaikytų šv. Anta
no parapijos bažnyčioje pa
maldų kovo 18 d. palaidotas 
Mt, Olivet kapinėse.

A. Grinius

VALDAS ADAMKUS 
KALBĖJO JAV IR 

KANADOS 
INŽINIERIAMS

š. m. kovo mėn. 16 d. JAV 
Aplinkos apsaugos įstaigos 
Vidurinių vakarų rajono 
a d m i n istratorius Valdas 
Adamkus, būdamas jau 17 
metų atsakingas šios įstai
gos pareigūnas, pirmą kar
tą skaitė paskaitą JAV ir 
Kanados inžinieriams De
troite. Jis kalbėjo apie ap
linkos apsaugą praeityje ir 
ateityje. Niekur pasaulyje 
nėra padaryta tokia greita 
pažanga kaip jo vadovau
jame rajone, kuris apima 
Didžiuosius ežerus. Susirin
kusieji šiltai sutiko paskai
tininką, kuris sulaukė visų 
atsistojimo ir plojimo. Iš 
lietuvių dalyvavo Algis ir 
Niola čerekai, dr. Stasys 
Juzėnas, Marijonas šnapš- 
tvs, Algis Zaparackas ir 
šias eilutes rašantis Sau
lius šimoliūnas.

— Išparduodu todėl, kad 
važiuoju į Lietuvą. Galuti
nam apsigyvenimui. Gana 
man tos buržuazinės vergi
jos.

— Florijonai, ar padū
kai? Tu, buvęs gaisrinin
kas, atsiprašau ugniakarys. 
Buvai šaulių būrio vadas. 
Per šventes vėliavą nešei, 
į bažnyčią vaikščiojai. Tai 
kaip manai? Ar tave glos
tys?

— Matau, kad esi atsili
kęs, Kaip buvai, taip ir li
kai tamsuolis. Ar negirdė
jai apie ”glasnost”. Dabar 
gali Gorbačiovui spiauti į 
plikę. Jie nusišluosto ir nie
ko. O Staliną, ir kitus gali 
mindžioti po kojomis. Na, 
gal vieno kito, kuriuos Sta
linas nukakuošino negali 
taip jau su žemėmis lygin
ti. Dabar juos iš kapų ke
lia, paminklus stato, čia 
reikia politinio išsimoksli
nimo. Tau atrodo dar toli 
iki to.

— Bet, Florijonai, kaži 
kadai pasakojai, kad buvai 
partizanu 1941 metais ir 
vieną kitą raudonarmietį į 
dausas paleidai? Kaip tu iš 
to išsinarpliosi?

— Na ir vėl parodei savo 
visišką padėties nesuprati
mą, Mano būrio vadas (tarp 
kita ko, jis dailininkas) grį
žęs į Lietuvą gavo nusipel
niusio meno veikėjo gar
bės vardą. Padūkusiai ap
sukrus vyras. Jam reikėjo 
vesti moterėlę, kad butą 
gautų. Bet jis apsivedė duk
terį. žinoma, aš jam ne
daug pavydžiu. Dabar turi 
uošvę, žmoną ir dukterį ant 
savo galvos.

— Na, ko gi tu dabar 
purkštauji? žmogus senat
vėje panūdo šiltą užuovėją 
šeimos židinyje pajusti.

— Gera užuovėja. Sako 
dolerių gerokai atsivežė. 
Net ir į rublius iškeltus ga
na gera sumelė. Tai kas tą 
užuovėją, tavo žodžiais, sta
to, Man tik įdomu būtų pa
žiūrėti į tų geradėjų vei
dus, kurie Amerikoje tą 
sunkiai gyvenanį dailinin
ką šelpė. O jis, pasirodo, 
daugiau dolerių turėjo negu 
jie patys. O pagaliau, tu 
manęs uuolankom neve
džiok. Atrodo, kad nuside
rėti nori. Perki ar ne? Man 
reikia pinigų. Kaip aš į Lie
tuvą nuvažiuosiu?

— Na, gerai. Už meda
lius duodu po dolerį. Bus 
penki doleriai. Už unifor
mą: doleris už kepurę, do
leris už kelnes, doleris už 
batus. Taigi gauni devy
ni us dolerius. Kaip nori, če
kiu ar grynais?

Florijonas supyko.
— Tu buržuazine išpera. 

Skriaudi mane. Visi mane 
skriaudė. Kad ir anais par
tizaniniais laikais. Aš tu
rėjau būti vadas, bet tas 
tepliorius paveržė mano vie
tą. Mat jis atsargos leite
nantas. Didelis dalykas lei-
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tenantas. Stalinas net eili
niu nebuvo, o karui vado
vavo.

— Florijonai, tu karštas 
žmogus. Gal tau gaisrų ug
nys tą tavo kraują uždegė. 
Tu geriau savo žygius ap
galvok ir taip toli nevaži- 
nėk. Gal į Floridą ar Kali
forniją.

Florijonas susimastė. Ge
rokai padėsavęs sako:

— O kaip manai jeigu aš 
tau Stoličnojos pripilčiau? 
Ar gertum? Pirkau entu
ziazmo pagautas. Pasiutu
siai brangiai kainuoja. Bet 
maniau, grįžus tegu muiti
ninkai savo įprastą kvapą 
užuodžia. Gal ne taip žiau
riai kratys. Gal ir tavo ko
kį raštelį pravežčiau. Tu gi 
mano draugas.

— Tai į Lietuvą nebeva
žiuoji? Persigalvojai?

— Susilaikysiu kurį lai
ką. Glasnost, glasnost, o 
ateis antras Stalinas ir vi
sus išpjaus. Manai, kad no
riu būti pjaunamų tarpe? 
Tik kaip su tais visais daik
tais, kuriuos pardavimui 
paskyriau? Teks vėl į vie
tas išdėlioti. O kaip dėl Sto
ličnojos?

Florijono klausiamos akys 
buvo gana liūdnos, tad ne
norėdamas savo draugo į 
požemius stumti, sakau:

— Florijonai, nors Stolič
nojos iš principo negeriu, 
bet šiuo atveju duok. Su
naikinsim kaip karo grobį. 
Visais laikais kariautojai 
norėjo ką nors užkariauti, 
šiuo atveju: Stoličnaja.

Florijono akys sumirgėjo 
tūkstančiais šviesų. O kai 
sudaužėme stiklelius, tai 
jie skambėjo kaip Krem
liaus kurantai.

Kai rytojaus rytą telefo
nu paklausiau Florijono 
apie išpardavimą, jis buvo 
piktas.

— Kokį išpardavimą ? Ar 
tu pagiriomis sergi? Kai 
kurie individai negali pa
kelti gero išgėrimo. Eik pas 
daktarą.

PHYSICAL THERAPIST 
Licensed physical therapy assistnnt. 
Wanted for expansion of department 
in the modern out-patient facility.

Apply call or write to: 
DONNA HAMPTON 

PREBLE COUNTY MED1CAL 
CENTER 

200 Lewisburg Rd. 
Eaton, Ohio 45320 

513-456-2069
(12-15)

TOOL & DIE

N0W HIRING!
DIE MAKERS

(Die Cast)
Due to a steady inerease in business 
our making Technical Center hae 
immediate opening on all three shifts 
for experienced Die Cast Die Makers. 
Our new fa'cility located in Solon,' 
Ohio is second to none in top-knoteh 
equipment and comfortable surround- 
ings.
We offer excellent wages and bene
fits and the opportunity to grow with 
a well established company over 30 
years in the Cleveland area.
lf you think you fight be interested, 
give us a call or send us a note and 
we’ll get back to you with more 
information.

ITT LESTER INDUSTRIES 
25661 Cannon Road 

Bedford Hts., OH. 44146 
Personnel Manager 

216-232-4500
Call Monday-Friday 
8:30 AM — 5:00 PM 

(12-16)
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LOS ANGELES LIETUVIAI
Rūta Šakienė

NAUJAUSIAS LOS 
ANGELES LIETUVIŲ 

KLUBAS

Per ilgą mūsų kolonijos 
augimo ir vystymosi laiką 
daug kartų kai kurios or
ganizacijos ir pavieniai as
menys bandė kelti mintį ir 
daryti planus vienokiam ar 
kitokiam vis didėjančio pen
sininkų būrio apjungimui. 
Buvo įsteigtas Pensininkų 
Klubas, kurio vadovybė ke
letą kartų metuose suorga
nizuoja keliones į Lietuvą, 
Las Vegas, ar kitur, suruo
šia kokį pasilinksminimą. 
Gerai, gražu ir malonu, bet 
negana.

Gailestingos seserys (B,
N.) Birutė Prasauskienė ir 
Nijolė „Pupienė jau prieš 
keletą metų bandė išrūpin
ti valdžios remiamą (go- 
vernmentn grant) Senjorų 
maitinimo centrą, kaip kad 
yra išrūpinusios visa eilė 
amerikiečių grupių, bet ne
gaunant pritarimo, joms 
nepavyko. Kol iš Chicagos 
neatvyko Socialinių Reikalų 
pareigūnė Danguolė Valen- 
tinaitė. Ji energingai ėmėsi 
organizuoti ir, drauge su 
LB Vakarų apygardos pir
mininke Angeles Nelsiene 
šiam reikalui padarė pra
džią — užrišo mazgą.

Išgavus valdžios leidimus 
ir palaiminimą, dar truko, 
kol buvo surastos tinkamos 
patalpos penkias dienas sa
vaitėje (savaitgaliais užda
ryta) senjorams susirinkti 
papietauti.

Valdžios reikalavimai bu
vo, be atitinkamų švaros ir 
higienos taisyklių, kad bū
tų patogu susodinti atitin
kamą skaičių žmonių ir kad 
būtų tvarkinga bei pilnai 
įrengta virtuvė, kurion iš 
miesto virtuvių pristatytas 
maistas būtų pagal reikalą 
karštai arba šaltai laikomas 
ir kad vietoje atsirastų pa
kankamai aptarnautojų.

Organizatoriai, nerasda
mi prieglaudos lietuviškos 
parapijos patalpose, kreipė
si į Tautinių Namų vadovy
bę. Direktoriai susitiko su
D. Valentinaite ir, aptarę 
galimybes, sutiko šiam 
svarbiam reikalui perleisti 
apatinę Tautinių Namų sa

”Senjorų svetainės” vadovė Nijolė Pupienė ir Los Angeles 
Tautinių Namų pirm. Jonas Petronis.

lę ir virtuvę. Tuo būdu Tau
tiniai Namai, kuriuose vi
suomet prieglaudą ir para
mą rasdavo mūsų jaunimas, 
atidarė savo draugiškas du
ris ir Iosangeliečiams lietu
viams pensininkams.

Išvažiuodama atgal Chi- 
cagon D. Valentinaite toli
mesnį vadivavimą ir tvark- 
darystę perdavė Nijolei Pu- 
pienei, kuri, visomis jėgo
mis įsijungusi į šį darbą, 
per trumpą laiką jau dabai 
daug -atsiekė.

Senjorų valgyklos-svetai- 
nės durys buvo pirmą kartą 
atidarytos sausio 19 dieną. 
Iš karto nedrąsiai, bet gan
das sklido ir, praėjus porai 
mėnesių, jau kas dieną su
sirenka apie 60 žmonių, šio
ji grupė jau ir Vasario še
šioliktą atšventė. Poetas 
Bernardas Brazdžionis pa
sakė kalbą, poetė Dana Mit
kienė paskaitė savo poezi
jos. Visi sugiedojo himną ir 
Lietuva brangi. Susirinkę 
džiaugėsi, kad septyniasde
šimtąją Nepriklausomybės 
šventę mini ne artimiausiai 
išpuolantį sekmadienį, bet 
tą pačią Vasario 16 dieną. 
Ir ”meilės diena” (Valen- 
tine’s Day) nebuvo užmirš
ta. Ruošiamasi ir planuoja
ma švęst vardadienius, gim
tadienius ir nepraleisti ne
paminėjus jokios šventės. 
Tautiniuose Namuose esan
tis skautų būklas ir kngy- 
nas taip pat atidaryti šios 
grupės patogumui bei pra
mogai, o miesto valdžia dar 
pažadėjo įtaisyti it televizi
jos aparatą. Pirmadieniais 
matuojamas kraujo spaudi
mas, kitomis dienomis pla
nuojamos paskaitos apie 
teisigą maitinimą, pensinin
kų sveikatos ir legalius rei
kalus.

Taigi, iš paprastos ame
rikietiškos "pamaitinimo” 
idėjos vystosi jau seniai rei
kalingas mūsų vis didėjan
čios pensininkų grupės vi
suomeninis susibūrimas, čia 
susirenkama ne vien dėl to, 
kad už vieną dolerį gali ska
niai pagalgyti gerai paga
minto ir sveiko maisto, bet 
praleisti gal kitu atveju ir 
labai nuobodžią šiokia- 
denio popietę, pasimatyti
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Los Angeles Dramos Sambūrio valdyba. Pirmoje eilėje: Alma PriŠmantienė — valdybos 
narė, Ema Dovydaitienė — reikalų vedėja, Gražina Raibienė — iždininkė, Petras Maželis —- 
meno vadovas, Vytautas Žolinis — sekretorius, Algis Raulinaitis — vicepirmininkas ir Vincas 
Dovydaitis — pirmininkas. *

su pažįstamais, pasidalinti 
naujienomis ir atsimini
mais.

Nijolės Pupienės planams 
ir energingi j ai nėra galo ir 
ji turi dar daug visokių įdo
mių ir reikalingų idėjų. Kai 
klausaisi ją kalbant apie 
Senjorų reikalus, negali at
sidžiaugti, kad Los Angeles 
mieste atsirado tokia gabi 
ir sumani jauna moteris,- 
kuri savo dėmesį ir suge
bėjimus paskyrė šiai taip 
dėmesio reikalingai lietuvių 
grupei ir kuri savo idėjas 
paverčia veiksmu.

Kovo 10 dieną viršutinė
je, didžioje Tautinių Namų 
salėje buvo suruoštas ofi
cialus, iškilmingas šio, kaip 
miesto valdžios įstaigose 
užregistruota "Lithuanian 
Nutrition Site” atidarymas. 
Garbės svečias buvo lietu
viams palankus miesto val
džios atstovas John Ferra- 
ro ir kelios įvairius titulus 
turinčios "Sočiai Worker” 
moterys. Dalyvavo prelatas 
Jonas Kučingis, kursai ir 
sukalbėjo invokaciją. LB 
Vakarų Apygardos pirmi
ninkė Angelė Nelsiene savo 
žodyje pasidžiaugė, kad pa
vyko tokį junginį suorgani
zuoti. Kalbėjo John Ferra- 
ro ir dar keletas sveikinto
jų. Buvo padėkota T. Namų 
vadovybei, o ypatingai pir
mininkui Jonui Petroniui už 
puikias patalpas. Ona De
veikienė, ako mpanuojant 
Vladui Giliui, padainavo ke
letą dainų. Visi buvo ska
niai pavaišinti.

Senjorų Svetainę gražiais 
lietuviškų motyvų medžio 
drožiniais išpuošė Kostas 
Naudžius. Vadovės Nijolės 
Pupienės nuolatinė padėjė
ja yra Stefanija Strikaitie- 
nė, o Anelė Arienė — ūk
vedė, maisto prižiūrėtoja 
Kiekvieną dieną iš susirin
kusių pietautojų kviečiamos 
savanorės apatarnavimui. 
Ieškoma žmogaus, kalban
čio angliškai ir lietuviškai, 
kuris, miesto valdžios ap
mokamas, rūpintųsi butų 
gavimo, dokumentų pildy
mo, žinių laikraštėlio leidi-

Iš DRAMOS SABŪRIO 
VEIKLOS

Visuomet mėgiamas, o 
per paskutinius ketverius 
metu plačiai su naujojo re
žisieriaus Petro Maželio pa
statytu Vinco Mykolaičio- 
Putino VALDOVU išgarsė
jęs Los Angeles Dramos 
Sambūris rengiasi kitam la
bai kūrybingam ir darbin
gam teatro sezonui.

Vasario trečios dienos 
vakare į Sambūrio "pirmo
sios poros” — Emutės ir 
Vinco Dovydaičiu ištaigin
gus namus susirinko Sam
būrio valdyba, nariai ir rė
mėjai bei kviesti svečiai 
metiniam susirinkimui ir 
veiklos apžvalgai. Pirminin
kas Vincas Dovydaitis ša
šo žodyje dėkojo Sambūrio 
nariams ir rėmėjams už 
darnų bendradarbiavimą ir 
darbščia jam režisieriui Pet
rui Mažieliui, kuris prieš 
ketverius metus iš Cleve
lando atsikėlęs, atsivežė di
delį teatrinės patirties lobį 
ir juo dosniai dalinasi su 
Sambūrio aktoriais.

Atsisveikinta su iš Los 
Angeles išsikeliančia Sam
būrio artistų pora — Sau
lium ir Rasa Matais.

Sambūris Septintame 
Dramos Festivalyje Chica
goje už puikų Putino VAL
DOVO pastatymą gavo net 
keturis žymenis ir atkreipė 
didelį spaudos dėmesį. To 
pasėkoje 1987-tąis metais 
su VALDOVU Sambūris 
aplankė New Yorką, Bosto
ną, Clevelandą ir artimoje 
ateityje ruošiasi keliauti į 
San Francisco ir Torontą, 
kur su VALDOVO pastaty
mu dalyvaus Pasaulio Kul
tūros Kongrese.

čia vietoje, Lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčioje, per
nai gavėnios metu Sambū- 

mu ir kitais Senjorus lie
čiančiais reikalais.

Sėkmės ir gero vėjo nau
jausiam Los Angeles lietu
vių klubui ir ištvermės bei 
kanthrybės puikiai jo vado
vybei.

ris surengė religinės muzi
kos ir literatūros koncertą, 
kur buvo ypatingai puikiai 
išpildyta Balio Gaidžiūno 
poezija "Septyni Paskuti
niai Kristaus žodžiai Lietu
vio Maldose”. Fronto Bičiu
lių rengtame tradiciniame 
Literatūros vakare, kuria
me dalyvavo poetas Henri
kas Nagys, Sambūrio vai
dintojai skaitė jo kūrinius. 
Patsai režisierius Petras 
Maželis, drauge su viešnia 
iš Clevelando, kanklininke 
Mirga Bankaityte, A. L. 
Tautinės S-gos Los Angeles 
skyriaus rengtoje kanklų 
muzikos ir draminės litera
tūros popietėje meistriškai 
perdavė ištraukas iš Justi
no Marcinkevičiaus, Balio 
Sruogos, Vinco Krėvės, Juo
zo Grušo ir Kazio Inčiūros 
dramos kūrinių.

šešių šimtų metų krikš
čionybės Lietuvoje jubilie
jaus komitetas, premijavęs 
Anatolijaus Kairio religinę 
dramą KRIKŠTO VAN
DUO, pakvietė Los Angeles 
Dramos Sambūrį šią dramą 
pastatyti ir atvežti į Chica- 
gą dviem spektakliam. Los 
Angelėje ši pasaulinė prem
jera įvyks lapkričio mėne
sio pabaigoje. Greta su šia 
veikalo pastatymu surišto 
milžiniško darbo ir pasiruo
šimo, Sambūris vėl ruošia 
religinės muzikos ir litera
tūros koncertą, o Bendruo
menės rengiamame literatū
ros vakare, kuriame savo 
kūrinius skaitys dramatur
gas Kostas Ostrauskas, da
lyvaus ir Sambūrio vaidin
tojai, skaitydami ištraukas 
iš jo dramų.

Į naują Sambūrio valdy
bą pusiau slaptu balsavimu 
išrinkti: Vincas Dovydai
tis, Ema Dovydaitienė, Gra
sina Raibienė, Algis Rauli
naitis, Alma Prišmantienė 
ir Vytautas Zelenis. Revizi
jos komisiją sudarė: Vladas 
Gilys ir Irena Tamošaitie
nė.

Sėkmės naujai valdybai, 
"Oskarų” ir laurų Los An
geles Dramos Sambūriui ir 
jo meno vadovui!
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BAGDONIENĖ

Š. m. kovo 8 dieną Wood- 
haven, N. Y. mirė Vikto
rija Saliomėja Bagdonie- 
nė-Terelevičiūtė, dailininko 
Juozo Bagdono žmona. Jos 
gyvenimas nebuvo trumpas, 
bet labai komplikuotas. Gi
mė 1909 m. Varnių apylin
kėje. Po kelių savaičių jai 
gimus mirė motina. Tėvas 
su ja dar visai maža mer
gyte išvyko po kiek laiko Į 
Petrapili. Kiek paaugus tė
vas atidavė ją j šv. Kontry- 
nos vienuolyną ir mokyklą. 
Tėvas Antanas Terelevičius 
po operacijos komplikacijų 
mirė 1916 m. Ją auginti 
paėmė seneliai su kuriais 
persikėlė i Maskvą. Su jais 
kartu 1918 m. grįžo į Lie
tuvą ir apsigyveno Kelmėje, 
Raseinių apskrityje. Mokėsi 
Kelmės gimnazijoje ir per
sikėlus vėliau į Kauną mo
kėsi suaugusių gimnazijoje.

Ten pradėjo dirbti vals
tybės draudimo įstaigoje ir 
po kiek laiko ištekėjo už 
dailininko Juozo Bagdono 
1937 m. Vokiečių okupaci
jos metu su vyru gyveno 
Vilniuje. 1944 m. abu par
sitraukė ir apsigyveno Vie
noje. Pasibaigus antram 
karui persikėlė į Ravens-

A. A.

ONAI MILMANTAVIČIENEI

mirus, dukrai GENOVAITEI ir žentui AN

TANUI DIRŽIAMS, anūkams, proanūkiams, 

giminėms bei artimiesiems, reiškiame gilią 

užuojautą.

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Pirmasis Skyrius

JUNO BEACH
PASISEKĘS MINĖJIMAS

Vasario 16 minėjimas, 
kurį ir šįmet rengė LB 
apyl. ir organizacijų jung
tinis komitetas, apėmė net 
tris dienas. Vasario 16 d. 
prie lietuvių Laisvės pa
minklo buvo pakeltos vėlia
vos ir trumpoj ceremonijoj 
prisimintos aukos už Lietu
vos laisvę.

Iškilmingas minėjimas 
su programa įvyko vasario 
20 d. Minėjimą atidarė pir
mininkas dr. Jonas šalna, 
programą vedė Dalia Augū- 
nienė, JAV himną giedojo 
buv. Metropolitan operos 
solistas Algirdas Brazis, 
Nepriklausomybės paskelbi
mo aktą skaitė Algis Augū- 
nas, invokacija sukalbėjo 
kun. Vytautas Pikturna.

Savo paskaitoje svečias 
dr. Vytautas Majauskas iš
ryškino Maironio poezijos 
reikšmę lietuvių tautiniam 
atgimimui, nepriklausomy
bės paskelbimui ir dabarti
nei tautos rezistencijai oku-

burgą. Iš ten emigravo į 
Kolumbiją, kur išgyveno 
10 m. ir tada 1958 m. atvy
ko į Washingtoną, D. C., o 
1965 m. su vyru persikėlė į 
New Yorką. Nuo širdies 
atakos mirė 1988 m. kovo 8 
d. ligoninėje.

Su velione atsisveikinime 
kovo 10 d. dalyvavo daug 
žmonių. Karstą puošė daug 
suaukotų gėlių. Atsisveiki
nime maldas sukalbėjo kun. 
Jonas Pakalniškis. Dailinin
kų variu atsisveikino dail. 
Paulius Jurkus. Lietuvių 
Bendruomenės vardu Alek
sandras Vakselis ir kiti.

(eč)
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panto priespaudoje. Alicija 
Solienė perskaitė Floridos 
gubernatoriaus proklamaci
ją ir paruoštą rezoliuciją 
JAV prezidentui ir kitiems 
pareigūnams pasiųsti, kuri 
susirinkusių buvo priimta.

Meninėje programos da
lyje girdėjom jaunuolius 
Algį ir Gitą Jameikius de
klamuojant Maironio eiles. 
„Dainos” choras, vadovau
jamas Irenos Manomaitie- 
nės, padainavo keturias 
dainas, iš kurių „Karvelėli 
mėlynasis” solo partiją at
liko sol. Ona šalčiūnienė. 
Solistas A. Brazis švenės 
nuotaiką kėlė savo daino
mis, ypač drauge su visais 
sugiedodamas Lietuva bran 
gi ir Lietuvos himną minė
jimo pabaigoje. Minėjimą 
uždarydamas dr. Šalna pa
dėkojo programos atlikė
jams ir dalyviams, kurių 
buvo apie 150.

Aukų surinkta L. B-nei 
2000 dol., Tautos Fondui 
1460, ALTai 440. Vakare 
susirinko apie 60 asmenų 
„Holiday Inn” restorane 
pietums, į kuriuos atvyko 
Zigmo Strazdo pakviestas 
JAV kongresmanas Tom 
Lewis ir pasakė Lietuvai 
palankią kalbą.

Vasario 21 minėjimo da
lis buvo labiau skirta at
kreipti amerikiečių dėmesį 
į sovietų sutryptą Lietu
vos laisvę, tautos kančias ir 
jos laisvės siekius. Apie 
1000 St. Paul of the Cross 
parapijiečių, drauge su lie
tuviais išklausė progines 
mišias, kurias atnašavo 
kleb. kun. Alexis Paul ir 
kun. V. Pikturna. Tauti
niais rūbais pasipuošusių! 
moterų procesija, aukų at

nešimas (jų tarpe Edmuno 
Trečioko pagaminta Lietu
vos krikščionybės pamink
linė lenta, apie kurią pa
aiškino A. Solienė). klebo
no paaiškinimai apie Lietu
vos kančias, darni visų lie
tuvių giesmė, įspūdingas 
sol. Onos Jameikienės gie
dojimas ir Lietuvos himnas 
vargonams gaudžiant kėlė 
amerikiečių susidomėjimą 
iškilmėmis. Buvo išdalinti 
keli šimtai informacinių 
lankstinukų LITHUANIA- 
LIETUVA.

Tą pačią dieną parapijos 
salėje įvyko paroda, vaiz
davusi krikščionybės įtaką 
i lietuvių kultūrą. Krikščio
niškom temom meno pa
veikslai, skulptūros, tauto
dailės dirbiniai, Lietuvių In
formacijos Centro ekspona
tai, leidiniai ir specialiai pa
ruošta vaizdajuostė garsi

SAVAITINĖ RADIJO PROGRAMA, 
GIRDIMA SEKMADIENIAIS 
6:00 — 7:00 VAL. VAKARO.

RADIJO STOTIS

Programos vedėjas Juozas Stempužis 
4249 Lambert Road, Cleveland. Oh. 44121 

Tel. (216) 382-9268

no Lietuvos vardą kelių 
šimtų atsilankiusių ameri
kiečių tarpe.

WANTED EXPERIENCED
FLAT KNITT1NG MECHANICS. EX- 
PER1ENCED ON COMEZ KN1TT1NG 
MACH1NES. IST SHIFT.
EXP. KNITTING OPERATORS FOR 
2ND SHIFT.
EXP. BRA1DER SUPERV1SOR FOR 
2ND SHIFT.
EXP. BRAID TENDERS FOR 3RD 
SHIFT. STEADY WORK, PLEASANT 
WORK1NG CONDIT1ONS, BENEFITS 
& WAGES.

KHODE ISLAND 
TEXTILE COMPANY 
211 COLUMBUS AVENUE 
PAWTUCKET, R. 1. 02862 

401-722-3700
(9-15)

L1FT TRUCK MECHANIC
Mušt have at least 3 yers experience 
in all phases of Lift Truck repair and 
preventive maintenance. Experienced 
as maintenance mechanic helpful. 
including Electrical Trouble Shoot- 
ting, Pneumatics, and machine shop 
tools. Mušt be able to work any 
shift. Excellent benefits and pay.

TR1NITY PAPER & PLASTICS 
CORPORATION 

1500 Jefferson Davis Highvay 
Richmond, VA. 23224

804-232-8921
(12-14)

A. A.

VIKTORIJAI BAGDONIENEI

mirus, didžiam nuliūdime likusį jos vyrą 

dail. JUOZĄ BAGDONĄ nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime.

Aleksandra ir Vincentas
Gruzdžiai

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 patarėjasI
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Didžiulių šeima. Iš kairės: Jadvyga Didžiulienė, inž. Vytautas 
Didžiulis, duktė Vida ir žentas Donatas Siliūnai.

MOTINAI PAMINKLAS LIETUVIU FONDE
Prieš ketverius metus, 

1984 m. kovo mėn. 9 d., to
li nuo savo gimtųjų namų, 
Columbijoje, Bogotos mies
te, mirė kilni Lietuvos duk
ra, karštai mylėjusi savąją 
tėvynę ir meile degusi kiek
vienam lietuviui, einančiam 
tremties kelionę a. a. KA
ZIMIERA ANTANAITYTĖ 
DIDŽIULIENĖ.

Jos žemiška kelionė buvo 
nuostabi, vingiuota, kupina 
meilės savo šeimai ir širdy
je netelpąs skausmas, pa
liekant gimtuosius nanmus, 
gražiąsias tėviškės lygu
mas, gimtąjį Memaičių kai
mą Panevėžio apskr.

Tėvynės sutemų metais, 
sugrįžtant iš Rytų didžiajai 
tėvynės nelaimei, a. a. Ka
zimiera su savo dviem my
limais sūnumis — inž. Vy
tautu, inž. Algimantu ir 
dukrele Aldona išeina sun
kiais kelias į beviltišką ke
lionę. širdyje nešasi gra
žius prisimininmus iš Lie
tuvos prisikėlimo laisvam 
gyvenimui, klestinčios, kū
rybingos Lietuvos nepri
klausomybės gyvenimo me
tus, mato degančias sody
bas, jaučia didžiąją tautos 
nelaimę, palieka gimtąją 
žemelę, apleistomą šaunių 
tėvynės gynėjų krauju.

Gerąją mamytę tremties 
kelionėje nuoširdžiai globo
ja jos gražiai išauklėti, iš
mokslinti sūnūs ir dukrelė.

Likimas Didžiulių šeimą 
nubloškė pokario metais į 
tolimą Columbiją. Bogotos 
mieste pradeda naują gyve
nimą. čia ši taurioji Lietu
vos dukra, a. a. Kazimiera 
savo gyvenimą pašvenčia 
lietuviškajai veiklai: orga
nizuoja jaunimą, tautinių 

„šokių šokėjus, organizuoja 
šalpą vargstantiems, telkia 
lėšas Vasario 16-tosios gim
nazijai, uoliai ir nuoširdžiai 
dirba verbuodama Lietuvių 
Fondui narius. Tai nuosta
baus gabumu, darbštumo 
moteris, netrukus įsigijusi 
pagarbą, meilę ir dėkingu
mą iš tenykščių gyventojų.

Bet aukščiausiojo valia 
lėmė jai kitą likimą. Ji su
glaudė savo svajonių — su
grįžti tėvynėn prie Nevėžio 
— sparnus svečių šalyje. 
Neišsipildė jos lūkesčiai 
dar daug, daug dirbti ir 
tarnauti savajai tautai, sa

viesiems žmonėms nors ir 
svečių šalyje.

Šias savo kilnias idėjas 
paveldėjo jos gerieji sūnūs 
—• inž. Vytautas ir inž. Al
gimantas bei dukra Aldo
na. Jie dėkingi savo myli
mai mamytei už meilę, jos 
rūpestį, juos globojant, per 
gyvenimą lydint ir į gyve
nimą išleidžiant. Gal dėl to 
likimas Didžiulių šeimą ap
dovanojo nuostabia sėkme, 
gabumais ir atsiekimais di- 
UZHVB1US 
žavime, jos vadovavime, 
kuri veikia Columbijoje, o 
jos padalos randamos JAV 
ir kituose kraštuose.

Sūnūs, atsidėkodami sa
vo gerajai ir mylimai ma
mytei, nutarė jai pastatyti 
nenykstantį, ilgai išliekan
tį, sakyčiau, gyvą pamink
lą Lietuvių Fonde. Jie ją 
įamžino stambiomis sumo
mis atminimų sąskaitoje ir 
dabar kasmet, kai minima 
jos mirties sukaktis, sūnus 
Vytautas ir marti Jadvyga 
Didžiuliai į Lietuvių Fondą 
įmoką po tūkstantį dol. Ir 
šiais metais, prisimindami 
a. a. Mamytę, inž. Vytautas 
ir Jadvyga Didžiuliai atmin
tiną įnašą padidino vėl vie
na tūkstantine. Argi gali 
būti gražesnis šeimos pa- 
vyzdis, kaip Didžiulių. Lie
tuvių Fonde velionės var
das lieka nemarus, o iš įna
šų bus ugdomas mūsų lie
tuviškas jaunimas, kultūra, 
mokslas, menas, kurių rū
pesčiais gyva būdama nuo
latos gyveno ir sielojosi a. 
a. Kazimiera Didžiulienė.

Prisimenam šią kilnią tė
vynės dukrą, pavyzdingą 
motiną, nenuilstamą lietu
viškųjų darbų darbininkę

DIRVA

SUNNY HILLS
KUN. ANTANUI KARDUI 

76 METAI

Kas aprašys prieš 76 me
tus kovo 4 dieną gimusio, 
zanavyko, kun. Antano Kar
do nueitą gyvenimo kelią. 
Mūsų Sunny Hills mažas 
skaičiumi lietuvių būrelis, 
palikdamas tai ateinančių 
kartų istorijai, stengiasi ne
užmiršti jo čia tarp mūsų 
atliktų darbų.

Prisimindami jo 76 gim
tadienį ir jo, tarp mūsų at
vykus ištartus žodžius ”Aš 
čia atvykau kaip pensinin
kas, bet esmu lietuvis ku
nigas ir kiek išgalėsiu pa
tarnausiu”. šiuos žodžius 
jis šventai vykdo.

Pergyvenęs dvi sunkias 
operacijas, dar nėra aplei
dęs nė vienų sekmadieninių 
lietuviškų šv. Mišių, atna
šaudamas jas tai už vieną, 
tai už kitą mirusį tautietį, 
ar prisijungdamas melsti 
tėvynei Lietuvai laisvės.

Pamokslai jo trumpi, 
skambantys tėvynės meile 
jos kančiomis ir skriaudo
mis.

Jis lietuvis patrijotas, vi
somis išgalėmis stojantis 
ginti skriaudžiamą tautie
tį lietuvi.

Viktorijai Dėdinienei ir 
jo sesutei Marytei prita
riant jo gimtadienio proga 
rinkomės į sveikinti'. Su
sirinkome — šeši kunigai 
ir būrys kaimynų. Vaišino
mės Viktorijos ir Marytės 

su didele pagarba ir dėkin
gumu.

Tegul jos. kilnūs darbai 
šviesiu pavyzdžiu šviečia iš- 
"‘' ’^H.etuvių gyvenime, o 
mylimai mamytei paminklą 
Lietuvių Fonde gili padėka 
ir pagarba.

Jurgis Janušaitis

Free Eye Examitiation
t with Purchase of Eye Glasses
Į Eyes examined by Dr. S. W. Bannerman

J. F. OPTICAL
4 6428 St. Clair Avė. 775 E. 185 St.
§ 361-7933 531-7933

TOOL DESIGNER
Well established and progressive powdered 
metai manufacturer located in centrai Con
necticut is seeking a Tool Designer. The suc- 
cessful candidate for this challenging 
position will be responsible for designing and 
redesigning molding tools, sizing tools, 
presses and secondary eąuipment, gauges, 
jigs and fixtures, and special machining.
A thorough knowledge of mechanical drawing 
is mandatory; some knowledge and experi- 
ence relating to tool and die work, metai work- 
ing, e t c., is highly desirable. Excellent 
benefits and vvorking conditions.
Send resume and salary reąuirements to:

AMERICAN POWDERED 
METALS COMPANY

613 West Johnson Avenue 
Cheshire, Ct 06410 

(203) 271-2799
Equol Opportunity Kmployar
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Pas kun. A. Kardą, Sunny Hills Fl. Iš kairės: kleb. kun. F. Szczy- 
kutovvitcz, kun. A. Kardas, kun. A. Račkauskas, kun. E. Schlapmann.

skaniais patiekalais, užsi- 
gardžiuodami kun. Antano 
Kardo paruoštais gėrimais. 
Linkime jam dar daug svei
kiausių ir laimingų metų.

Gražiabalsėm moterim 
vadovaujant skambėjo per 
Boat ežerėlį dainos. Dainos, 
o jų išdainavom galybę, 
vienas prisimintas nuo vai
kystės, kitas iki šios dienos, 
ar tai būtų linksmos ar net 
išspaudžiančios ašarą.

Tikrai buvo ir linksma ir 
graudu. Duok Dieve, dar 
daug šiuose namuose, tokių 
gražių, kultūringų pobūvių.

Sveikatos ir sėkmės kun. 
Antanai, besi darbuojant 
mūsų Tėvynės ir Kristaus 
vinogynuose. (kž)

LIETUVIAMS VĖL 
UŽKIRTO KELIĄ Į 

MASKVĄ

Sovietai uždraudė lietu
viams dalyvauti tautybių 
klausimais rengiamoj neofi
cialaus spaudos klubo Glas- 
nost konferencijoj, kuri 
įvyko kovo 12-13 d. d. Mas
kvoj, praneša Lietuvių In- 
^^EH^cijos Centras.
Maskvą užkirto Antanui 
Terleckui, dr. Algirdui Stat- 
kevičiui, Vytautui Bogušiui 

ir Andriui Tučkui, norin
tiems konferencijoj daly
vauti.

Antanans Terleckas ir 
Nijolė Sadūnaitė buvo iš
kviesti prokuratūron, kur 
tardytojas Kirilenka per
spėjo Terlecką į Maskvą ne
vykti. Sadūnaitei kelionė 
atskrito dėl ligos, išsivys
čiusios vasaro 16 d. saugu
me, kur ji smarkiai peršalo 
kai ją visą dieną tardė prie 
atviro lango.

Dr. Algirdas Statkevičius 
ruošėsi važiuoti kaip Lietu
vos Helsinkio grupės narys, 
turintis Amerikos piliety
bę, bet jį KGB pulk, čema- 
vičius sulaikė kovo 11 Vil
niuje prie pat traukinio 
su milicininkų ir saugumie
čių palyda. Statkevičių be 
sankcijos nuvežė į miliciją, 
padarė kratą, pardavė bilie
tą, grąžino pinigus ir liepė 
grįžti namo.

Vytautas Bogušis ir An
drius Tučkus irgi nenuvyko, 
nes buvo aišku, kad juos 
taip pat sulaikys.

ši konferencijos dalis 
skirta tautybių klausimams 
buvo atkelta iš 1987 gruo
džio mėn., nes ir tada so- 
žiuojančiuš' dr* d€sf&KA..i*a. 
čius važiuoti tautybių atsto
vus, jų tarpe lietuvius, ar
mėnus, ukrainiečius. Gruo
džio mėn. 11 d. Vilniaus 
traukinio stotyje sulaikė ta
da bevyksiančią Nijolę Sa- 
dūnaitę ir ją palydinčią Vy
tautą Bogušį ir Antaną 
Terlecką.

Kovo 12-13 d. d. tautybių 
konferencijoj susirinkusie
ji 70 dalyviai paskelbė pa
reiškimą, kuriuo pasmerkė 
lietuvių bei kitų tautybių 
atstovų draudimą vykti 
Maskvon.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St.. 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

OPPORTUNITY FOR REG1STERED 
D1ET1T1AN ADA PREFERRED for 65 
bed general acute care Hospital 
(JCAH Accredited). Seeking an in- 
dividual to provide therapeutic nutri- 
tion counseiig with an emphasis in 
Wellness activities, both public and 
Hospital based. Salary commensurate 
with experience & ability. Liberal 
personnel policies. Apply call or send 
resume to: Director of Personnel

GILES MEMOR1AL HOSPITAL 
235 South Buchanan St. 
Pearisburgh, VA 24134 

703-921-6036
(12-18)
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'SUTARTINĖ’ KONCERTUOS CLEVELANDE

koncertu

Balandžio 16-17 dienomis 
įvyksta Clevelando ateiti- 
ninkijos metinė šventė. Tai 
jau ilgus metus besitęsian
ti šios organizacijos pava
sarinė tradicija. Tiktai per
eitais metais dėl įvairių 
priežasčių ji buvo per
traukta, pasitenkinant jos 
kukliu įtraukimu į Lietuvos 
600 metų krikščionybės 
minėjimą — muzikos-poe- 
zijos vakarą, rudenį, kur 
dalyvavo poetas Kazys Bra- 
dūnas ir pianistė Laima 
šarkaitė.

šiemet šventė bus pra
dėta šeštadienį
Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje, kur jaunos ir 
balsingos dainininkės iš 
Toronto pirmą kartą debiu
tuos Clevelande. šis dainos- 
muzikos vienetas su savo 
koncertais per trejus me
tus spėjo gražiai reprezen
tuoti jaunystę, dainą ir mu
ziką. Dvi sesutės Daina ir 
Zita Gurklytės dainuoja so
pranais, mezosopranu Da
nutė Pargauskaitė ir alto 
partijas atlieka "Sutarti
nės" vadovė Nijolė Benotie- 
nė, prieš kelerius metus imi
gravusi iš Lietuvos. Ir ki
tų trijų dainininkių mamy
tės yra atvykusios iš Puns
ko, lietuviškos oazės da
bartiniame Suvalkų trikam
pyje.

Dabartiniu metu daini
ninkės Zita Gurklytė ir Da
nutė Pargauskaitė studijuo
ja universitetuose, o Daina 

SM /uperior/oving/
ASSOCIATION

Gurklytė dar lanko gim
naziją. Jos visos trys yra 
studijavusios muziką ir 
gerai pažįsta muzikinį raš
tą. Jom nesvetima ir lietu
viškoji veikla: sekmadie
niais gieda Mississaugos 
Anapilio šventovėje, pri
klauso tautinių šokių vie
netui "Atžalynas” ir jūrų 
skautėms.

"Sutartinės" reprertua- 
ras platus ir įvairus: liau
dies dainos, lietuvių kom
pozitorių kūriniai, estradi
nė muzika, įvairaus stiliaus 
bei žanro dainos. Ji yra pa- 
ruošiusi programą ir jau
niesiems žiūrovams bei įre- 
kordavusi į magnetafoninę 
juostelę, pavadintą "Kiški 
piski". Skambius jaunatviš
kus balsus palydi akordeo
nas, elektriniai vargonėliai, 
dūdelė ir tomburinas

Su koncertais "Sutarti
nė" aplankė daug Kanados 
ir Amerikos lietuvių koloni
jų. Gražūs spaudos ir ben
drai šilti klausytojų atsilie
pimai šį dainos vienetą la
bai išpopuliarinio Šiaurės 
Amerikos lietuvių tarpe, šis 
populiarumas ir buvo viena 
iš priežasčių pakviečiant ją, 
kaip vienintelį meninį vie
netą Australijon pr. metų 
gruodžio — š. m. sausio 
mėn. pradžioje koncertuoti 
Pasaulio Jaunimo sąjungos 
šeštajame kongrese. Aus
tralijoje jos koncertavo ne 
tik kongreso atstovams, da
lyviams ir turistams, bet ir

DIRVA

Sutartinės dainininkės: Daina Pargauskaitė, Nijolė Beno- 
tienė, Zita ir Daina Gurklytės. N. Palubinskienės nuotr.

n u o I atiniai gyvenantiems 
lietuviams tame kontinente. 
"Sutartinė” tų koncertų fi
nansinius rezultatus pasky
rė PL jaunimo sąjungai.

Su jaunystės šypsena, 
giedria nuotaika ir skambia 
daina dainininkės susilau
kia užpelnytų aplodismen
tų ir padėkos. Toks koncer
tas laukiamas ir pavasari
nėje jų iškilioje Clevelande.

Sekmadienį visi ateiti
ninkai: sendraugiai, moks
leiviai ir jaunučiai dalyvau
ja šv. Mišiose Dievo Moti
nos šventovėje. Po pamal
dų parapijos auditorijoje 
akademijoje jaunučiai ir 
moksleiviai duos įžodį, kal
bės jaunosios kartos veikė
ja Gabija Petrauskienė- 

Juozapavičiūtė iš Toronto, 
jaunučiai ir moksleiviai pa
rengs šventinę programą.

Visi Clevelando lietuviai 
kviečiami dalyvauti visuo
se šios šventės renginiuose.

(VT)

• 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.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
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WANTED 
MOLD MAKERS

JOURNEYMEN or I st CLASS 
SKILLED 

IMMEDIATE OPENINGS 
Model Makers, machinists, & mold 
makers, 5 years experience. Self mo- 
tivate. M1G Welding a plūs, working 
with blow molds.
Excellent working condition. Rapid 
advancement.

Apply call or send resume to: 
VVEBBER PATTERN & MACHINE 

P. O. Box 275 
FREMONT. IND. 46737 

219-495-3707
(H-14)

EXCELLENT CASH MONEY 
Assemble Products at Home. 
Jevvelry, Electronics, Toys & 
more. Start Your 0WN Busi- 
ness. Call (Refundable) 1-518- 
459-3535, EXT. B 5810 H 24 Hrs.

(11-13)

MACHINE SHOP SUPERVISOR
Progressive manufacturing company 
in Northeastern North Carolina. You 
will be responsible for managing, 
scheduling shop work force. Maintain- 
ing material inventory, verifyting 
drawings, training personnel. Respon- 
sibilities will also include machining, 
assembly, and debugging of finai 
products. $20-30,000 yr.
Resume in confidence to:

Thomas Williams, President 
Mid-Atlantic Machine Co.

P. O. Box 585, Edenton, NC 27932 
(13-14)

AUTOMATIC SCREW MACHINE
Progressive machine shop loc. in 
Canton, Ml is looking for Screw 
Machine Supervisor and lndex and 
B & S Set-Up pepple. Pay and bene
fits commensurate with ability. Those 
without min. 5 yrs. experience NEED 
NOT APPLY.
Contact George at 313-397-1020 

or Writę: MAPCO
5 701 Sheldon, Canton, Ml 48188 

(12-14)

KNITTING MACHINE ME- 
CHANIC needed for: TA, LH, 
MVJL & Mecmor. Coli collect 
704-847-9141 or send resume to 
WESTBURY KNITWEAR,
PO Box 457, Motthews, NC 
28105-0457, Attn: Alon Kronovet

Injection Molding 
Supervisor 

Molding supervisor to 
ossume the responslbillties 
for the running of a high 
production molding shlft. 
Mušt be qualified in molding 
techniques ond be obte to 
work well wlth others. 
Excellent opportunlties for 
the right individual. Pay 
commensurate with experi- 
ence. Excellent worklng 
conditions & frinae benfits. 
Call for appt. 617-828-3500.

Hhllllps 
Manufacturing Co. 

Canton, MA

— ~wr,suiAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams

A. A.

KAZIMIERUI RIPSKIUI

Lietuvoje mirus, jo brolį VYTAUTĄ su šei-

ma ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Ignas Muliolis
Genovaitė ir Albinas Karsokai

pastatams statyti,
■ namų remontams, 

■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesniu informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /hving/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 
Telefonas: 481-3008 H MEM8ER

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta. FSLIC
* Stenant LbaninuuranctCerp

Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00.
Penktadieniais 9:00 iki 6:00. Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

You, Savin,, lAUrM, to MO 000

JAKUBS AND SON
Laidojimo (staiga 

Deda E., William J. Sr.,
W iii i am J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East Ittth Street, CleveM, Ohio 44119 
Tel. (216| 531 7770

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

liams pastatyti.
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LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

TARYBOS RINKIMAI

L. B. Tarybos rinkimai 
Clevelando apylinkėje vyk
domi šia tvarka: balandžio 
10 ir 17 dienomis šv. Jur
gio parapijos salėje balsuo
jama tuojau po lietuviškų 
pamaldų iki 1 vai. p. p. ir 
Dievo Motinos parapijos 
svetainėje tais pačiais sek
madieniais nuo 1 vai. iki 5 
vai. p. p.

Balsavimo pareigų gali
ma atlikti ir paštu. Balsuo
ti gali visi sulaukę 18 metų 
amžiaus.

L. B. Clevelando apylin
kės rinkimų komisijos pir
mininkas Vincas Apanius ir 
nariai V. Miškinis, S. But
rimas, A. Karsokas, J. Ilan- 
dienė, B. Steponis, J. Ra- 
čylienė ir L. Apanienė. Pir
mininko telef.: 729-0843.

Visi kviečiami atlikti sa
vo lietuvio pareigą.

Rinkimų komisija

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus susirinkimas įvy
ko kovo 26 d. Lietuvių Na
muose. Pirm. A. Jonaičiui 
esant Floridoje, susirinki
mą pravedė vicepirm. A. 
Mackuvienė. Buvo apsvars
tyti skyriaus reikalai ir iš
rinkti 3 atstovai j ALT 
S-gos seimą. Po susirinki

‘Taupa
Litfiuanian Credit Union 

Lietuvių ^edito operatyvus 

767 Lašt 185tft Street

CCeveCand, Ofio 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 Eąuity), Namų Pirkimui (Mortgagcs)

Parduodame pinigines perlaidas (Money Orders), Travelcr'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.

mo buvo pasivaišinta ir pa
bendrauta.

PAVASARIO 
KONCERTAS

Kitą šeštadienį, balandžio 
9 d., maloniai kviečiame vi
sus į pirmą pavasario kon
certą Dievo Motinos para
pijos salėje. Pradžio 7 vai. 
vak. Programą atliks pia
nistas R. Vasaitis-Sehgal, 
studijas gilinęs Mozarteu- 
me-Salzburge ir dabar bai
gęs Oberlin, Ohio konser
vatoriją.

Koncertą rengia Cleve
lando moksleivių ateitinin
kų Maironio kuopa.

VELYKŲ STALAS

šv. Jurgio parapija ba
landžio 10 d., Atvelykio sek
madienį, tuojau po pamal
dų, ruošia turtingą tradi
cinį Velykų stalą. Visi kvie
čiami atvykti, skaniai pa
pietauti ir maloniai užbaig
ti Velykų šventes.

IEŠKOM GOLFININKŲ!
Kas įdomaujasi ir nori 

daugiau sužinoti apie Cleve- 
lanndo lietuvių golfininkų 
klubą, prašom skambinti A. 
Nagevičiui 845-4954.

Clevelando lietuvių gol
fo klubas savo 1988 m. se
zoną pradeda gegužės 7 d., 
šeštadienį, 9:30 vai. ryto 
Ironwood G. C.

DIRVA  Nr. 13 15

TAUPOS KREDITO 
KOOPERATYVO ŽINIOS

Aktyvai (assets) jau per
šoko 5 milijonus dolerių.

š. m. kovo mėnesio pra
džioje TAUPOS aktyvai 
(assets) pasiekė $5 milijo
nus. Nuo pat įsikūrimo die
nos, t. y. 1984 m. birželio 
10 dienos, Clevelando ir 
apylinkių lietuviai jungiasi 
į vienintelę lietuvių finansi
nę instituciją Ohio valsti
joje. Nariai už sutaupąs 
gauna didesnes palūkanas, 
ir taip pat nariams paskolos 
yra duodamos geresnėmis 
i š s i m okėjimo sąlygomis. 
Kiekviena taupomoji sąs
kaita federalinės valdžios 
apdrausta iki $100.000.

TAUPOJE atliekama visi 
bankiniai patarnavimai. Už 
daugelį patarnavimų iš na
rių neįmamas joks mokes
tis, pav. piniginės perlaidos 
(money orders), įvairių 
sąskaitų apmokėjimas, ke
lionių čekiai — (VISA tra- 
velers cheųues).

Direktorių taryba 1988-89 
metams pareigomis pasi
skirstė sekančiai: Vytautas 
A. Staškus, pirm., dr. Vy
tautas Maurutis ir Algis 
Rukšėnas — vicepirminin
kai, Dana Ramonienė — iž
dininkė, Balis Steponis — 
sekretorius, adv. Egidijus 
Marcinkevičius ir Vincas 
Urbaitis — direktoriai. Rita 
Staškutė — posėdžių sekre
torė. Revizijos komisija: 
Jonas Kazlauskas, Rima 
ApanaviČiūtė ir Alfa Juo
dikis. Paskolų komisija: Ri- 
chard Hallal, Julia Čepulie
nė ir Alvidas Jasinevičius. 
Teisinis patarėjas — adv. 
Algis širvaitis, investici
joms — Zenonas Obelenis.

IRA (Tndividual Retire- 
merit Account) — primena
me kad į šią sąskaitą įnašus 
už 1987 metus reikia pada
ryti prieš balandžio mėn. 
15 dieną.

Nariai kurie norėtų per
kelti IRA svskaitą į TAU
PĄ iš kitų finansinių insti
tucijų, prašom sustokite 
mūsų įstaigoje užpildyti 
reikalingas formas.

PASKOLOS automobilių 
ir laivų pirkimui bei namų 
pagerinimui (home eųuity 
loans) duodamos geromis

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBeS FONDAS 

š. m. balandžio 20 d., šeštadienį, 
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE 

rengia

VAKARĄ-BALIŲ

tikslu paremti Lietuvių Skautiją 
mininčią 70 metų sukaktį.
Programą atliks: 

Sol. Roma Mastienė. 
Akompanuoja muz. Danute Liaubienė

Bilietai 20 dol. asmeniui. 35 dol. porai. Užsi
sakyti galima pas Marytę Puškorienę tel efonu 
486-8613.

Puiki vakarienė, šokiai ir staigmenos. Gros 
geras orkestras. Pradžia 6 vai. 30 min.

Visus maloniai kviečia Clevelando skautija.

Buvę ėlevelandiečiai, dabai’ gyveną Chicagoje, Šarūnas ir 
Jolanta Peckai, Kaziuko mugėje susitikę su savo jaunystės drau
gais. Iš kairės: dr. Š. Peckus, Džinaras ir Mirga Kižiai, Aman
da ir Algis Mulioliai, dr. J. Peckienė. V. Bacevičiaus nuotr.

išsimokėjimo sąlygomis.
Bilietai į Tautinių šokių 

šventę, kuri įvyks liepos 3 
dieną, Hamiltone, Kanado
je, gaunami TAUPOJE. 
Kainos: įėjimo bilietai — 
$15.00, $12.00 ir $10.00, į 
banketą — $24.00, susipa
žinimo vakaras-šokiai .— 
$18.00, jaunimo šokiai ir 
vakarienė — $16.00.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS
PRENUMERATĄ 

TAUPOS įstaiga bus už
daryta D. Penktadienį, ba
landžio mėn. 1 dieną.

(vas)

MACHINE OPERATOR 
& PACKAGING

Automotive styling mfg. in 
North Haven needs small 
hand tool & mach operators 
and packaging personnel. 
Ability to learn & produce 
ąuality work a mušt. Both 
full & flexible hours avail- 
aable. We offer good pay, 
benefits & working condi- 
tions. Call 203-782-9025.

(13-15)

Žiūrovai Kaziuko mugėje stebi skautų pasirodymą. V. Bacevičiaus nuotr.



DIRVA
DOVANOS DIRVOS RĖMĖJAMS

Dirvos rėmėjams, 1987 
metais parėmusiems laik
raščio leidimą aukomis, ko
vo 26 d. burtu keliu buvo 
paskirstytos šios dovanos:

• Savaitę atostogų Gin
taro vasarvietėje Union 
Pier, Mich.. savininko Al
girdo Karaičio dovaną lai
mėjo Rozalija Ambrazienė, 
iš Columbia, Md.

• šimto doleriu US Sav- 
ing Bond — Middland Fede- 
ral Saving and Loan Assn. 
Chicago. III. — Algirdo 
Brazio dovaną laimėjo M. 
Vaišnys, Philadelphijoje, 
Pa.

• Vytis — skulptoriaus 
Petro Vėbros. Chicago, III. 
dovaną laimėjo E. Mano- 
maitis, West Roxbury, 
Mass.

• Tautodailės juosteles, 
išaustas Tautodailės audyk
los Chicagoje, III., meninin
ko Kazio Bartašiaus dova
ną laimėjo: J. čyvas, Cleve
lande, Ohio; J. Juozaitis, 
Juno Beach, Fla.; B. Stepo- 
nis, Seven Hills, Ohio; K. 
Naudžius, Los Angeles, Ca.; 
J. Velykis, Cleveland, Ohio.

• Vilties leidyklos išleis
tas knygas laimėjo: A. 
Liutkus, Euclid Ohio; J. 
Misevičius, Baltimore, ]Md.; 
J. Radas, Livonia, Mich.; 
J. Bajorinienė, Waterbury, 
Ct.; K. Leknius, Sun City,. 
Ar.; dr. B. Paprockienė, 
Glendale, N. Y.; Pr. Leku- 
tis. Fruitport, Mich.; O. Me- 
kišienė, Los Angeles, Ca.; 
A. Sutkus, Homewood, III.. 
S. Rudokienė, Chicago, III.; 
L. Kirkus, Palos Hills, III.; 
J. Ramanauskas, Metuchen, 
N. J.; š. Valiukėnas, 
Springfield, III.; J. Kapčius, 
Daytona Beach, Fl.; R. 
Zorskas, University Hts., 
Ohio; V. Kidolis, Woodha- 
ven, N. Y.; S. Petrulis, Chi
cago, III.; G. Janušonis, Ro
chester, N. Y.; G. Mustei
kienė, Chicago, III.; A. Kal
vaitis, Ormond Beach, Fla.

Visiems rėmėjams nuo
širdžiai dėkojame už para
mą.

DIRVA

• Dr. E. Armaniennė, 
Vliko vicepirmininkė, at
naujindama Dirvos prenu-

Mylimai motinai ir uošvei

A. A.

ONAI MILMANTAVIČIENEI

mirus, mūsų brangiems bičiuliams, velionės 

dukrai GENUTEI ir žentui ANTANUI DIR- 

ŽIAMS reiškiame nuoširdžiausią ir giliausią 

užuojautą.

Alė ir Stasys
Santvarai

A. A.

JONUI MUSTEIKIUI

mirus, Rochester, N. Y. nuoširdžią užuojautą 
reiškiame velionies žmonai, dukrai GRAŽI

NAI ir PRANUI BILĖNAMS su šeima, sū

nui su šeima, ir visiems giminėms ir arti

miesiems.

Aldona ir Klaus 
P i n t s c h

meratą, pridėjo auką 50 
dol. Ačiū.

• Lietuvos krikšto jubi
liejaus komitetas Philadel
phijoje, kuriam pirminin
kauja Teresė Gečienė, at
sidėkojant Dirvai už rodytą 
dėmesį jubiliejui, iš iždo li
kučio atsiuntė auką 25 dol. 
Ačiū.

• Organizuojama kelionė 
autobusu į Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
seimą, kuris įvyks Dayto
na Beach, Floridoje.

Iš Chicagos išvykstama 
gegužės 19 d., grįžtame ge
gužės 24 d. Kviečiami seimo 
atstovai, dalyviai ir draugai 
prisijungti prie šios kelio
nės.

Registruotis iki balan- 
džioBO d. pas vidą Jonušie
nę, Amber Tra vėl Service, 
tel. (312) 448-7420.

• Mary P. Shallins, tu
rinti laidojimo įstaiga 
Woodhaven, N. Y., atnau
jindama Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 50 dol. 
Ačiū.

• Mečislovas Rumbaitis, 
Ponce Inlet, Fl., atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 20 dol. Ačiū.

• V. Dovydaitis, San ele
mente, Calif., atnaujinda
mas prenumeratą, Dirvai 
paremti pridėjo auką 30 
dol. Ačiū.

• B. Januškienė, Wind- 
sor, Ont., Dirvai paremti 
atsiuntė auką 15 dol. Ačiū.

• Genė Stapulionis, Surf- 
side, Fl., atnaujindama Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 15 dol. Ačiū.

• A. Barčas, Downers 
Grove, III., atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo auką 
Dirvai paremti 20 dol. Ačiū.

• Inž. J. P. Nasvytis, 
Avon, Ct., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pri
dėjo auką 20 dol. Ačiū.

• Naujas VARPO leidi
nys (Nr. 22) su J. Daugė
los vedamuoju, dr. K. Kar
velio, dr. J. Balio, dr. V. 
Vyčino, dr. S. šimoliūno, 
red. A. Kučio ir kitų straip
sniais šiomis dienomis jau 
išsiųstas skaitytojams ir 
platintojams. Jis gaunamas 
ir pas administratorę A. 
Rūkienę, parašius adresu: 
3346 West 65 Place, Chica
go, III. 60629. Leidinys iš 
234 pusi. Kaina 4 dol.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
DVIDEŠIMTOJO — SUKAKTUVINIO SEIMO,

1988 M. GEGUŽĖS 21-22 D. D.
TREASURE ISLAND INN, 2025 SO. ATLANTIC AVĖ., 

DAYTONA BEACH SHORES, FLA.

DARBOTVARKĖ
šeštadienis, gegužės mėn. 21 d.

9:00-10:00 Registracija.
10:00-12:00 Seimo atidarymas ir iškilmingas posėdis.

1. Vytauto Abraičio, seimo rengimo komiteto pirmininko 
žodis.

2. Dr. L. Kriaučeliūno, S-gos pirmininko žodis. Garbės pre
zidiumo sukvietimas.

3. Himnai.
4. Invokacija.
5. Mirusiųjų pagerbimas — P. Buchas S-gos valdybos vi

cepirmininkas.
6. Sveikinimai.
7. Paskaita: ”Ko pavergta Lietuva laukia iš išeivijos” — Dr. 

Vytautas Skuodis.
12:00-1:30 Pietų pertrauka.
1:30-3:30 Darbo posėdis I

1. Seimo prezidiumo sudarymas.
2. Darbotvarkės priėmimas.
3. Seimo komisijų sudarymas:

a. Registracijos ir mandatų.
b. Nominacijų.
c. Nutarimų.
d. Įstatų papildymo.

4. Paskaita: "Tautinės S-gos įnašas į Lietuvos laisvinimo 
bylą” — Dr. Algirdas Budreckis.

5. Sąjungos valdybos pranešimai:
a. Pirmininko— Dr. Leono Kriaučeliūno.
b. Vicepirmininkės jaunimo reikalams —- Vidos Jonu

šienės;
c. Iždininkės — Onos Daškevičienės.

6. Kontrolės komisijos pranešimas — Juozas Žvynys.
7. Diskusijos dėl pranešimų.

3:30-4:00 Pertrauka.
4:00-6:00 Vilties Draugijos narių suvažiavimas.
7:00 — Pokylis Treasure Island Inn pokylių salėje:

Lietuvos gen. konsulo Vytauto Čekanausko pagerbimas, 
supažindina — Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis.

Meninė dalis:
Dailusis žodis — Birutė Pūkelevičiūtė,
Solistė — Janina Čekanauskienė.
Akompanuoja — muz. Antanas Skridulis. 
Vakarienė.
Pokylio programos vedėja — Sigita Ramanauskienė. 
Šokiai.

Sekmadienis, gegužės mėn. 22 d.
9:30-12:00 Darbo posėdis II

1. Pranešimai:
a. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio — inž. Eugenijus Bartkus.
b. Amerikos Lietuvių Tarybos — Petras Buchas.
c. Lietuvos Nepriklausomybės Fondo — Emilija Čekienė.
d. "Naujosios Vilties” žurnalo — redaktorius Vytautas 

Abraitis.
e. Lietuvių Tautinės Kultūros Fondas — inž. Jonas 

Jurkūnas.
Diskusijos.
2. Skyrių atstovų pranešimai.

Diskusijos dėl šių pranešimų.
3. Mandatų komisijos pranešimas.
4. Nominacijų komisijos pranešimas.
5. Rinkimai:

a. Sąjungos pirmininko,
b. Valdybos narių,
c. Kontrolės komisijos narių,
a. Tarybos narių.

12:00-1:30 Pietų pertrauka.
2:00 vai. p. p. Iškilmingos Šv. Mišios Our Lady of Lourdeš 

bažnyčioje. Šventas Mišias celebruoja J. E. Vyskupas Anta
nas Deksnys.

3:30-5:30 Simpoziumas.
Tema: "Lietuvos laisvės byla Sovietų S-gos naujų įvykių 

slinktyje”.
Dalyvauja: Dr. Kazys Bobelis, Vytautas Volertas, Antanas 

Mažeika. Moderuoja — inž. Jonas Jurkūnas.
5:30-6:00 Pertrauka.
6:00-7:00 Darbo posėdis III

1. Nutarimų komisijos pranešimas ir priėmimas.
2. Klausimai ir sumanymai
3. Seimo uždarymas.

SEIMO DALYVIAMS INFORMACIJA
Susipažinimas. Gegužės 20 d., penktadienį, 7:00 vai. vakaro, 

seimo išvakarėje, viešbučio Hospitality Room, susipažinimo va
karas.

Poseiminė gegužinė. Gegužės 23 d., pirmadienį, nuo 11 vai. 
ryto, p. p. Stellos ir Vytauto Abraičių sodyboje, 35 Courtney 
Place, Palm Coast, tel. (904) 445-2589. Pabendravimas, šeimi
niais įspūdžiais pasidalinimas.

Seimo dalyviams viešbutis: Treasure Island Inn, 2025 South 
Atlantic Avenue, Daytona Beach Shores, Fla. 32018, telef. (904) 
255-8371.
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