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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Kodėl nebijoma?
Gorbačiovo prestižas krašto 

viduje yra kritęs
Vytautas Meškauskas

Nepaisant Gorbačiovo įspė
jimo, kad eventualus Lietu
vos ir kitų Pabaltės respubli
kų atsiskyrimas yra sovietam 
nepriimtinas, rugsėjo 23 d. ta
rybinės Lietuvos Aukščiau
sioji Taryba, kurią dar sudaro 
kompartijos pastatytiniai, net 
241 balsais prieš 0, tik dviem 
deputatams susilaikius, priė
mė savo komisijos raportą, 
kad Lietuva buvo neteisėtai 
okupuota ir aneksuota.

Koks didelis skirtumas su 
1939 -40 m.m., apie kurių 
įvykius galima prisiminti iš 
nūdienių Lietuvos laikraščių, 
ypač KOMJAUNIMO TIE
SOJE skelbiamos tų metų 
kronikos. Tada viskas buvo 
priimama be pasipriešinimo. 
Ir kaip nepaklausysi, jei Mo
lotovas Urbšį įspėjo: "kad ir 
koks būtų jūsų atsakymas, 
kariuomenė vis tiek 
žengia i Lietuvą".

Nūdien kariuomenė jau 
ten, visas kraštas paverstas 
Sovietijos provincija, o ko
munistų seimas priešinasi! 
Ar ne stebuklas?

Žinoma, tas pasipriešini
mas tik teoriškas. Niekas ne
sirengia užimti telefono cen
trinės, kaip paprastai būna 
per sukilimus. Sukilti nekurs • 
to ir patys saugiai įsitaisę. 
Štai Justas Vincas Paleckis 
Komjaunimo Tiesoje pasako
ja, kad VLIKo pirmininkas 
Bobelis Gotlande aiškino, 
kad pirmiausia realu galvoti 
apie satelitinės valstybės sta
tusą. Be to jis sakęs:

"kad Lietuvos komunistų 
partija - pagrindinis instru
mentas, pagrindinė jėga, ku
ris gali atgauti nepriklauso
mybę, kadangi tik jos Krem - 
liūs paiso".

N.Y. TIMES Maskvos ko
respondentas Bill Keller pra
neša, kad ir JAV radijo sto
čių Pabaltei skirtose progra
mose stengiamasi nesukelti 
seperatistinių nuotaikų ir net 
raginamas atsargumas, kad 
neramumai Pabaltėje nepa
kenktų Gorbačiovui.

Svarbiau tačiau ne pažiūra 
užsienio, kuris nei vienu ar 
kitu atveju nepajudins piršto, 
bet vidujinės nuotaikos.

y Grįžę iš Lietuvos pasakoja, 
kad aplamai ten per daug ne
sijaudinama, išskyrus Vilnių 
su daugiau svetimtaučių, val

džios kurstomų kovoti už sa
vo teises, kurias nori 'atimti' 
lietuviai! Nuotaikas ten iš
duoda Gintarė Adomaitytė, 
rašydama:

"Ak, viešpatie - rytojaus 
gali ir nebūti. Nebūti tiems, 
kurie Varšuvos Centre pre
kiauja marškinėliais su už
rašu "Solidamosc’ (10,000 
zlotų, madingas sijonas - tik 
2000 ar daugiau). Nebūti 
tiems, kurie šiuo metu Lietu, 
voje susikaupia ties eiliniu 
savilaidos numeriu, tiems, 
kurie Irkutske renka parašus 
prašydami, kad pakeistų 6 
Konstitucijos straipsnį. Ne
bent slepiate spintoje raudo
nų plastmasinių gvazdikų 
glėbį, nebent svajojate: atva
žiuos tankai į Lietuvą eilinį 
kartą jos vaduoti, tai bent su 
tiksiu juos! Broliams lietu
viams armijos pagalbą gelbs 
tint Tarybų valdžią sekma
dienį Kalnų parke viešai pa
žadėjo pulkininkas Šurupo- 
vas. Atviresnės oponentų 
kalbos dar nesame girdėję".

(Nukelta į 4 psl.)

Rugsėjo 17 dienos vidurdie
nį Chicagos Jaunimo Centro 
aplinkumoje matėsi didesnis 
negu kitais sekmadienias ju
dėjimas. Šią dieną, Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos valdybos iniciatyva, bu
vo minima Tautos šventė. 

t Diena maloni, saulėta ir gie
dri. Visas Jaunimo Centro

Tautos šventės minėjimo proga prie Laisvės paminklo JC sode
lyje buvo padėtas vainikas, kurį nešė Lina Lendraitytė, Diana Gulbin 
naitė ir Kristina Jonušaitė. /. Kriaučeliūnienės nuotr.

Laisvės paminklo Jaunimo Centro sodelyje uždega ugnį 
savanoris kūrėjas Juozas Tamulis, ALT S-gos vicepirm. Vida Jonu
šienė ir Korp! Neo-Lithuania pirm. Jurgis Lendraitis.

V. A. Račkausko nuotr.

Lietuvių karių veteranų Ramovės pirmininkas kpt. Andrius Juškevičius pravedė apeigas prie Laisvės 
paminklo Jaunimo Centro sodelyje. V A Radausko nuotr.

Iškilus Tautos šventės minėjimas
sodelis ir gatvė buvo apstoti 
gausiai susirinkusių čikagie- 
čių. Prie Lietuvos laisvės ko
vų paminklo išsirikiavo Lie
tuvos ir JAV valstybinės vė
liavos, supamos mūsų organi - 
zacijų vėliavų miško.

Tautos šventės minėjimas 
prasidėjo tradicinėmis, Lie
tuvos Karo Muziejaus įdieg
tomis apeigomis. Apeigas 
pravedė Andrius Juškevičius, 
Lietuvos Karių Veteranų Ra
movės pirmininkas. Jis tvir
tu žodžiu kreipėsi į susirinku
sius, kviesdamas kiekvieną 
lietuvį išeivijoje ir tėvynėje 
įsijungti į nuostabia narsa ve
damą laisvės žygį. Kūrėjų 
savanorių atstovas Juozas Ta

Mečys Valiukėnas

mulis, lydimas neolituanų Vi • 
dos Jonušienės ir Jurgio Len- 
draičio, įžiebė paminklinia
me aukure ugnį. Tautinių 
spalvų gėlių vainiką, minint 
laisvės kovas ir jų aukas, prie 
paminklo padėjo tautiniais 

rūbais pasipuošusios jaunos 
lietuvaitės: D. Gulbinaitė, L. 
Lendraitytė ir K. Jonušaitytė. 
Lietuvos gen. konsulas Vac
lovas Kleiza tarė žodį, iškel
damas ok. Lietuvoje mūsų 
brolių didvyriškumą, siekiant 
Lietuvai laisvės. Kvietė vi
sus išeivius jungtis į šią ko
vą, remti juos. Minia sugie
dojo "Marija, Marija" ir Tau
tos himną.

(Nukelta į 3 psl.)
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Ševerdnadzės viešnagė Amerikoje patvirtino sovietų taikos 
laikotarpio troškimą, bet ir... nenorą už tai ką nors duoti. 

---------  - Gražūs žodžiai, bet mažai tikrą pasikeitimą. —
Valstybės Sekretoriaus 

James A. Baker ilgi pasikal
bėjimai su sovietų užsienio 
reikalų ministru Ševerdnadze 
pasibaigė kaip ir jų bendra 
žūklė. Ševerdnadze nepaga- 
vo nė vienos žuvies, Bakeris 
- 3 foreles, bet jas ... paleido.

Iš pirmo žvilgsnio, tiesa, at ■ 
rodo, kad sovietai priėmė vi
są eilę amerikiečių sąlygų ap
siginklavimo sumažinimui.

Kaip žinia, JAV nusigink
lavimą tolimosios distanci
jos raketų srityje siejo su tei
se bandyti erdvėje antirake- 
tinius ginklus, kurie galėtų 
JAV apsaugoti nuo priešų ra
ketų. Sovietai aiškino, kad 
jie apie sumažinimą savo to
limos distancijos raketų galės 
kalbėti, jei JAV nuo norimų 
bandymų erdvėje atsisakytų.

Dabar sovietai jau sutiko 
derėtis dėl tų raketų, nesie
jant jų su antiraketiniais gink
lais, t.y. pasiruošimams va
dinamiems ‘žvaigždžių karo' 
veiksmams, - tačiau su sąly
ga, kad abi pusės laikysis 
siauros, jau seniai pasirašytos 
AMT (Antiballistic Missile 
Treaty) interpretacijos, pagal 
kurią draudžiama erdvėje 
bandyti antiraketines raketas. 
Amerikiečiai aiškina, kad 
'plati' AMT interpretacija fak- 
tinai tokių bandymų nedrau
džia. Sovietai dabar pasiliko 

\ sau teisę atsisakyti nuo vė
liau sutartinos sutarties dėl 
raketų sumažinimo (START) 
jei amerikiečiai ir toliau lai
kysis platesnės AMT inter
pretacijos.
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Faktinai sovietai nedaug ri
zikuoja. Visų pirma jie nela
bai tiki į priešraketinius gink
lus, nors patys jų ieško. O an
tra -jie žino, kad KONGRE
SAS, jau dabar nenoriai tam 
reikalui skiriąs lėšas, ateityje 
jų dar mažiau skirs 'žvaigž
džių karui'. Tokiu būdu tas 
klausimas dabar nėra aktua
lus.

Sovietai taip pat reikalavo į 
numatytus apriboti raketų 
skaičius įtraukti ir iš laivų 
paleidžiamas raketas. Ameri
kiečiai su tuo nesutiko argu
mentuodami, kad jas sunku 
patikrinti. Dabar sovietai su
tiko apie tas raketas tartis at
skirai.

Tokiu būdu neliko kliūčių 
START sutarties priėmimui, 
kas duotų progos į JAV at
vykti Gorbačiovui tos sutar
ties pasirašymui kitų metų pa
vasarį ar vasarą, ko jis labai 
nori.

'Kosmetiniu' galima pava
dinti ir prezidentoBusho pa
siūlymą JT visuotiname šuva - 
žiavime tuoj eiti prie chemi
nių ginklų sumažinimo. JAV 
siūlo sumažinti 80% savo 
nuodingų dujų atsargas, jei tą 
patį padarys ir sovietai, nepai
sant dabar vykstančios kon
ferencijos, siekiančios pakar
toti nuodingų dujų vartojimą 
karo tikslams. Bushas ma
žai kuo rizikuoja, nes Kongre
sas jau seniai nutarė iki 1997 
m. sunaikinti visas nuodingų 
dujų atsargas, nes jos jau se
nos ir nepatikimos, bet kartu 
leido ir gaminti naujas dujas, 

kurių mišinį galima bus pada
ryti nuodingu prieš pat jį pa
vartojant. Dėl to Ševerdna- 
dzei nebuvo sunku tą pasiū
lymą tuoj pat ir priimti.

Iš viso abu užsienio politi
kos vadovai pasirodė sukal
bami beveik visose srityse. 
Tarp kitko jie sutarė eiti ir 
prie panaikinimo diploma
tams ir užsienio koresponden 
tams 'uždraustų zonų' abejose 
šalyse.

Ar sovietai pažadėjo suma
žinti jų bei jų satelitų teikia
ma pagalbą Nikaragvai ir EI 
Salvadoro sukilėliamas - ofi
cialiai nepaskelbta.

Liko neaišku, kokios išva
dos prieita ir pasikalbėjimuo
se apie Pabaltijį. Bakeris ne 
karta pareiškė, kad tuo klausi
mu JAV pozicija yra aiški: 
JAV nepripažįstą Pabaltijo 
aneksijos, - bet JAV labai 
nenorėtų, kad dėl to būtų pri
eita prie ginkluoto konflikto. 
Ševerdnadze atsakęs, kad to 
paties nori sovietai.

Žodžiu, lėtai einama prie 
visai normalių santykių atsta 
tymo. Washingtonas to jau 
seniai trokšta, Maskva daug 
vėliau apsižiūrėjo, kad ir jai 
tai naudinga. Visiško pasiti
kėjimo tačiau dar nėra. Wa- 
shingtoną pamokė kartus pa
tyrimas su sovietų pažadais, 
o Maskva žino, kad su ja skai
tomasi tik kaip su karine pa
jėga. Gorbačiovui atėjus į 
valdžią jos lemiamų atomi
nių ginklų atsargos nesuma
žėjo, bet padidėjo - ką tik pa 
skelbė Pentagonas.

• ••
Londoniškis THE ECONO - 

MIST Maskvos koresponden 
tas taip analizuoja padėtį po 
paskutinio politbiuro pertvar
kymo.

Svarbiausias Gorbačiovo 
varžovas iš 'konservatyvų' tar 
po - Ligačevas, - išlaikė sa
vo poziciją, tačiau visas kon
servatyvų sparnas labai nu
kentėjo. Gorbačiovo šalinin
kai politbiure sustiprino savo 
daugumą, tačiau paties polit
biuro įtaka sumažėjo. Anks
čiau jis susirinkdavo posė
džio kiekvieną antradienį, da 
bar tik po du kartus į mėnesį. 
Sumažėjo ir partijos centri
nio komiteto svoris. Tai dėl 
didėjančios sovietų parlamen- 
to įtakos. Gorbačiovas tai in 
stitucijai davė daugiau teisių, 
kad sumažintų savo varžovų 
senos tvarkos šalininkų įta
ką krašto valdyme. CK dar 
sudaro konservatyvų daugu
mą ir toji atsiliko nuo krašte 
vykstančių reformų ar kalbų 
apie jas. Gorbačiovas ir jo 
šalininkai mano, kad partija 
turi įsigyti didesnį autoritetą

■ Iš kitos pusės
Vilniaus ŠVYTURIO žurnalo 14 ir 15 nrs. Julija Paltaro

kaitė Šalkauskienė nostalgiškai rašo apie savo vyrą prof. 
Stasį Šalkauskį, o 16 nr. patiekiamas jo 1935 m. lapkričio 2 
d. memorandumo prezidentui Smetonai tekstas. Labai iš
kritikavęs Lietuvos santvarkos raidą po 1926 m. gruodžio 17 
d., Šalkauskis memorandumo gale pridūrė:

"Suprantu dargi gerai, kad mano raštas išėjo tam tikra 
prsme vienašališkas; nerašiau apie tai, ką galėčiau pasakyti 
tautininkų rėžimo pateisinimui, kaip lygiai nerašiau ir apie 
tuos kaltinimus, kuriuos galėčiau nukreipti opozicijai, kuri 
mano supratimu taip pat nestovi aukštumoje."

Pataręs žmonai pasiruošti eventualiam ištrėmimui į pro
vinciją, Šalkauskis paprašė prof. V. šilkarskį tą memorandu
mą asmeniškai įteikti prezidentui. Smetona, gavęs memo
randumą, išėjo į kitą kambarį perskaityti tuos 17 mašinraš
čio puslapių, o po to grįžęs Šilkarskio paprašė perduoti Šal
kauskiui savo knygą "Pasakyta, parašyta" su įrašu: "Didžiai 
Gerbiamam Profesoriut-St. Šalkauskiui pagarbos ženklan - 
autorius"....

Šalkauskio kritika tuo laiku beveik tiktų visai Centro ir 
Rytų Europai nuo Vokietijos į rytus, o po karo - visai eilei 
viso pasaulio valstybių. Demokratijos labai sunkiai gimsta.

Konkrečiai Šalkauskis siūlė Smetonai: 1. Viešai atsisa
kyti nuo valdymo prinicipų, kurie privedė prie susidariusios 
padėties; 2. Sudaryti autoritetingų asmenų ministrų kabi
netą be atodairos į partinį priklausomumą; 3. Sušaukti tikrą 
tautos atstovybę.

Praktiškai tai reikštų, kad prezidentas, sudaręs naują vy
riausybę, jai pareikštų: "dabar jūs čia tvarkykitės, o man iš- 
baltinkit kalėjimo celę", o kaip eitųsi su vyriausybės sudary
mu yra jau Ikras pavyzdys.

Šalkauskis savo kritiką iš dalies parėmė 1934 mr Kubi
liūno puču ir 1935 m. neramumais Suvalkijoje. Po jų tačiau 
bendra krašto padėtis pagerėjo, bet ne pablogėjo. Tarptau
tinė situacija tačiau visai apsiniaukė.

Po Klaipėdos atidavimo atsistatydino V. Mirono vyriau
sybė ir prezidentas, Raštikio patarimu, pavedė sudaryti nau
ją 'vieningo darbo' vyriausybę kariuomenės štabo v-kui gen. 
Černiui, kuris į vyriausybę bandė įtraukti ir kitų partijų, 
nors oficialiai jos buvo uždarytos, žmones.

Apie tai savo užrašuose pasakoja Edvardas Turauskas, 
tada ką tik grįžęs iŠ Prahos, ten vokiečiams uždarius Lietu
vos pasiuntinybę. Černius jį prašęs įeiti pačiam į naują vy
riausybę ir taip pat įkalbėti Lietuvos Banko d-rių Z. Starkų, 
kuris atsisakė paimti jam pasiūlytą finansų ministro portfelį. 
Starkus turėjo labai gerą reputaciją, tačiau platesnei visuo
menei buvo mažai žinomas, o kaip politikas visai neturėjo 
'charizmos', buvo labai kuklus. Jis ir Turausko kalbinamas 
pakartojo: "Man Černius joks autoritetas, kaip ministeris 
pirmininkas ir aš į jo vežimą nesėsiu". Pats Turauskas Kau
ne neturėjo gero vardo. Britų pasiuntinys savo slaptam ra
porte rašė, kad asmeniškai jis juo nepasitikėtų. Už tat Čer
nius vietoje jo iš tos srovės pasikvietė pasiuntinį Latvijoje K. 
Bizauską. Turauskas po to užrašė:

"Man kaip kalnas nuo galvos nusirito ... Po pietų su Z. 
Starkum susitikova Metropolio kavinėje ir abu reiškėva ne
suvaldoma džiaugsmą, kad iŠvengėva bėdos ir nepatekova į 
vyriausybę, kuri vis vien nieko nesugebės esmingai pakeisti 
vidaus santvarkoje. Tam pasitenkinimui pažymėti išgėrėva 
po 'benediktiną'..."

Atrodo, kad tokiu atveju reikėtų pasimelsti už Lietuvos 
ateitį, bet mūsų herojai pakėlė tik vienuolių gaminto gėrimo 
stiklelius. (vm)

masėse, bet tam kliudo kon
servatyvus CK. Už tat Gor
bačiovas paskubino partijos 
Kongresą, kuris tik vienas ga 
li pakeisti CK. Kongresas tu
ri susirinkti kitų metų spalio 
mėnesį. Iki to laiko jau bus 
įvykę lokaliniai rinkimai, ku
riuose iškils nauji vadai, įei
sią ir į naują CK.

Bet tai gali būti per vėlu, 
nes parlamentas (Aukščiau
sioji Taryba) jau dabar turi 
priimti daug svarbių įstaty
mų, jų tarpe ir apie atskirų 
respublikų ūkinę nepriklau
somybę.

Gorbačiovas stengėsi tam 
svarstymui užbėgti už akių, 
nubrėždamas ribas iki kur to
ji nepriklausomybė gali eiti: 
neleidžiamas nei išstojimas 
iš sąjungos, nei atskira tauti
nė kompartija, nei diskrimi

nacija prieš atvykusius rusus. 
Respublikos, kaip mes jau ži
nome, nerodo paklusnumo. 
Tokiu būdu Gorbačiovo as
meninis populiarumas padi
dėjo, bet spręstinos proble
mos liko tokios pat.

Nacionalizmas auga ne tik 
pavergtųjų tautų, bet ir pačių 
rusų tarpe. Jie jaučiasi perse
kiojami! Spalio 9 d. Sverd- 
lovske turi įvykti Rusijos dar 
bininkų fronto steigiamasis 
susirinkimas. Fronto tikslas 
ginti rusų teises kitose Sovie
tijos respublikose.

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAPIST / LICENSED 

Miller Memorial Health Care Center is 
seeking an inpatient and outpatient licensed 
Phsical Therapist to add to its growing 
rehabilitation clinic. $35,000 plūs benefits. 
Great working environment. Contact Edward 
Fabian, Administrator, Miller Memorial 
Health Care Center, 486 S. Main St., 
Andover, Ohio 44003. 216-293-5416 
(36-42)
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PADĖKA

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga su dė
kingumu prisimena visus prisidėjusius prie iš
kilmingo Tautos šventės minėjimo.

AClOl - kap. Andriui Juškevičiui pravedu- 
siam iškilmes prie Žuvusiems už Lietuvos laisvą 
paminklo. Savanoriui kūrėjui mok. Juozui Ta
muliui uždegusiam aukuro liepsną ir jo palydo
vams Korp! Neolithuania filisteriams Vidai Jo
nušienei ir Jurgiui Lendraičiui. Trims gražioms 
lietuvaitėms: Dianai Gulbinaitei, Kristinai Jo
nušaitei ir Linai Lendraitytei nešusioms gėlių 
vainiką. Gen. konsului Vaclovui Kleizai taru
siam prasmingą žodį. Organizacijoms atsiuntu- 
sioms savo vėliavas. Vytauto Didžiojo ir Gen. 
Daukanto šaulių daliniams už organizuotą da
lyvavimą.

Kunigams: - Tėvui Antanui Saulaičiui cele- 
bravusiam šv. Mišias. Prel. Juozui Prunskiui, 
kun. Gerardui Dundai ir kun. Ričardui Repšiui 
koncelebravusiems. Tėvui dr. Tomui Žiūraičiui 
už gilų pamokslą. Skaitytojams Svajonei Kere- 
lytei ir Antanui Juodvalkiui. Dainavos ansamb
liui savo giesmėmis suteikusiam iškilmingumo 
šv. Mišioms. Jo vadovui Dariui ir akompanija- 
toriui Audriui Polikaičiams.

Mūsų valdybos vicepirmininkei Vidai Jonu
šienei už turiningą ir aktualią paskaitą. Mielie
siems menininkams Audronei Gaižiūnienei, Al
vydui ir Valdui Vasaičiams už įspūdingą prog
ramą. Dr. Vilijai Kerelytei gražiu žodžiu vedu
siai programą.

Irenai Kriaučeliūnienei ir Vytautui Račkaus
kui šį minėjimą įamžinusiems fotografijoje. 
Spaudos žmonėms: Antanui Juodvalkiui, Zuza
nai Juškevičienei, prel. Juozui Prunskiui, Mečiui 
Valiukėnui, Juozui Žemaičiui.

Radijo laidų vedėjams Petrui Petručiui ir 
Kazei Kazlauskienei. "Draugo", "Dirvos", "Lais
vosios Lietuvos" redaktoriams už šios šventės 
garsinimą.

Ir mieliesiems Chicagos lietuviams, savo 
gausiu dalyvavimu šią šventą įprasminusiems.

Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos 

Valdyba
I
I 
J

pakėlimu. Nuotraukoje rengėjai ir dalis svečių. Iš kairės: Korp! Neo-Lithu 
ėraitis, savanoris-kūrėjas J. Tamulis, paskaitininke V. Jonušienė, ALT S

ALT S-gos surengtame Tautos šventės minėjime rugsėjo 17 d. Chicagoje, iškilmės pradėtos vėliavų 
____ r jai ir dalis svečių. Iš kairės: Korp! Neo-Lithuania vyr. valdybos pirm. J. Len- 

____ ______________ t_________ A,_‘r S-gos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, 
konsulas V. Kleiza ir ponia, kun. R. Repšys, Tėv. dr. T. Žiūraitis, O.P. ir kun. G. Dunda.

/. Kriaučelionienės nuotr.

Tautos šventės 
minėjimas...

(Atkelta iš 1 psl.)
Nuo paminklo visi patrau

kė pamaldoms į Jaunimo 
Centro didžiąją salę. Šv. Mi
šias čia atnašavo kun. Anta
nas Saulaitis, Jėzuitų provin- 
ciolas, drauge su tėvu dr. To
mu Žiūraičiu, O.P., Pentago
no kapelionu, prel. dr. Juozu 
Prunskiu, kun. Geralau Dun
da ir kun. Ričardu Repšiu, 
slaptosios seminarijos Lietu
voje auklėtiniu. Religijos ir 
tautybės sąsają, bei būtinus 
principus pilnutinei žmogaus 
asmenybei susidaryti, pa
moksle išryškino tėvas dr. 
Tomas Žiūraitis, O.P. Mi*ių 
metu darniai giedojo "Daina
vos" ansamblio choras, diri
guojamas Dariaus Polikaičio, 
pianinu akomponuojant Aud
riui Polikaičiui.

Pamaldoms pasibaigus, da
roma trumpa pertrauka. Po 
jos tolesnę programą pradėjo 
ir pravedė dr. Vilija Kerelytė. 
Susikaupimo momentas. Vi
si atsistoja ir nutyla. Muzi
kas Alvydas Vasaitis skam-

Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, OP, Pentagono kapelionas, atvykęs iš 
Washingtono pasakė patriotinį pamokslą Tautos šventės minėjime 
Chicagoje. V.A. Račkausko nuotr.

Vida Jonušienė skaitė paskaitą Tautos šventės minėjime Chica
goje. V. A. Račkausko nuotr.

V. A. Račkausko nuotr. 

bina. Didingai aidi Vergų 
choro giesmės melodija (G. 
Verdi, Nabucco opera).

Vida Jonušienė skaitė rū
pestingai narengtą paskaitą. 
Gražia tartimi ir geru sakiniu 
prelegentė praėjo Lietuvos 
istorija, iškeldama Vytauto 
Didžiojo valdymo metus ir jo 
planuoto vainikavimosi die
ną - rugsėjo 8-ją, kuri Lietu
voje buvo paskelbta tautine 
švente, sujungus ją su Šv. M. 
Marijos švente. Baigminėje 
dalyje prelegentė iškėlė ok. 
tėvynėje lietuvių atgimimą ir 
jų ėjimus į laisvų. Drauge 
kvietė išeiviją jungtis į Lietu
voje vedamą kovą, tardama, 
kad reikia įrodyti pasauliui, 
jog mūsų tauta po ilgos, bai
sios okupacijos ir vykdyto 

jos genocido tebėra gyva ir 
kūrybinga, kad okupanto 
skelbiamas laisvas lietuvių 
įstojimas į Sovietų Sąjungą 
yra baisus melas ... Turime 
tikėti laisvės ir gėrio principų 
laimėjimu. Laisvės pragied
ruliai jau rodosi ... Ši šventė 
teprimena mums dar daugiau 
padėti savo darbu ir auka ko
vojančiai tautai tėvynėje.

Meninė valandėlė. Solistė 
Audronė Gaižiūnienė, publi
kos sutikta plojimais, padai
navo lietuvių kompozitorių - 
A. Belzaro, B. Dvarionio, V. 
Barkausko, Tallat-Kelpšos - 
komp. dainas ir ariją iš G. 
Puccini operų Tosca ir Bohe
ma. Kiekvieną kūrinį baigus 
publika pojimais reiškė padė
ką solistei. Soliste pianinu 
lydėjo muzikas Alvydas Va- 
saitis. Didelė naujovė publi
kai - įšėjimas į sceną jauno, 
8 metukų smuikininko Valdo 
Vasaičio, akomponuojant jo 
tėveliui Alvydui Vasaičiui. 
Neabejotinai turįs talentą, jau
nasis smuikininkas atliko 
Seitz du kūrinius: Koncertas 
Nr. 5 ir Koncertas Roundo. 
O publikai nenuilstamai plo
jant, bisui smuikavo Schu- 
mano, Du grenadieriai.

Visi programos atlikėjai ap 
dovanoti gėlėmis. Padėkos 
žodyje dr. L. Kriaučeliūnas 
nuoširdžiai padėkojo visiems 
šventės rengimo talkininkam 
dvasiškiams, organizacijoms, 
išskirtingai "Dainavai", šau
liams, meninės programos da 
lyviams ir visiems šioje šven
tėje dalyvavusiems.

Minėjimo organizatoriams, 
programos atlikėjams, spau
dos ir radijo koresponden
tams ir visiems daugėliau 
prie šventės rengimo prisidė-

(Nukeltai 4psl.)
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■ laiškai Dirvai
Atviras laiškas mano kritikams

Juozas Vytėnas, atsiliepda
mas į mano straipsnį "Dvi de 
talės, vertos rimtesnių disku
sijų", kurį atspausdino "Tė
viškės Žiburiai" (8.15.89) ir 
kuriame kritikavau VLIK'o 
vadovybę dėl parodyto neno
ro susitikti su į Ameriką atvy - 
kusiu Sąjūdžio seimo tarybos 
pirmininku, rašo, jog VLIK'o 
pirmininkas dr. K. Bobelis 
Chicagoje darė pranešimą bir 
želio 25 d., o prof. V. Lands
bergis lankėsi Chicagoje lie
pos 8 d., todėl, esą, mano tvir 
tinimas, kad dr. K. Bobelis 
buvo Chicagoje prieš pat pro
fesoriaus V. Landsbergio at
vykimą yra klaidingas (Tėv. 
Žiburiai 9.5.89).

Yra žinoma, kad dr. K. B o 
belis iš Chicagos išvyko lie
pos 5 dieną. Taigi, jo susiti
kimo su prof. V. Landsber
giu galimybė buvo visai rea
li.

Turint norą su juo susitik
ti, nebuvo reikalo laukti spe
cialaus pakvietimo ir iš Wa- 
shingtono, kur prof. V. Land • 
sbergis taip pat buvojo ne 
vieną dieną.

Minėtas mano straipsnis bu
vo parašytas ir išsiųstas "Tė
viškės Žiburių" redakcijai ta
da, kada dar nebuvo žinoma, 
kad dr. K. Bobelis ir prof. V. 
Landsbergis susitiks Europos 
lietuvių studijų savaitės ren
gi niuose, kaip jų eiliniai da
lyviai ir svečiai. Tas įvykęs 
jų susitikimas buvo daugiau 
atsitiktinis, nes po prof. V. 
Landsbergio lankymosi Ame
rikoje, atsižvelgiant į dabar
tines Lietuvos sąlygas ir į jo 
čia turėtus susitikimus bei pa - 
sakytas kalbas, naujas jo išvy
kimas į Švediją buvo proble- 
matinis.

Labai gerai, kad tas jų susi
tikimas Gotlando saloje įvy
ko, nors tai buvo viena pik
tos Maskvos reakcijos ir jos 
provokacijos priežasčių, ku
ri buvo nukreipta ne prieš 
VLIK'ą ir kitus išeivijos 
veiksnius, o prieš Sąjūdį ir 
net LKP Centro Komitetą, 
ieškant preteksto nepaklus
nioje Lietuvoje padaryti 'tvar
ką’.

Dr. K. Bobelio dalyvavimą 
oficialiame dokumente, jo pa
sirašytame ne tik su Sąjūdžio 
Seimo tarybos pirmininku 
prof. V. Landsbergiu, bet net 
su LKP CK skyriaus vedėju 
J. Paleckiu, už akių smerkė ir 
tie, kurie ir dabar yra nusista
tę prieš ryšių stiprinimą su 
'komunistais' ir 'Maskvos bei 
KGB įrankiais'. Nuo jų gali
mų viešų išpuolių buvau pa
siruošęs dr. K. Bobelį ginti.

Aš esu įsitikinęs, kad šis 
pirmas tvirtas VLIK'o pirmi
ninko dr. K. Bobelio žingsnis 
į suartėjimą su realiai egzis
tuojančia Lietuva yra sveikin

tinas ir nereikalingas diskusi
jų-

Jeigu minėtos J. Vytėno 
kritinės pastabos dėl mano 
straipsnio yra ramios ir ko
rektiškos, to nepasakysi apie 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos pareiškimą, kurį 
pasirašė dr. L. Kriaučeliūnas 
(Dirva, 1989.9.14). Klydau 
manydamas, kad tiktai viena 
TSKP pretenduoja į absoliu
tų neklaidingumą ir nepriima 
kritikos. Pasirodo, tokių vi
suomeninių junginių yra ir 
laisvajame pasaulyje. Dr. L. 
Kriaučeliūno pareiškimas sa
vo kategoriškumu labai pri
mena analogiją: Sovietų Są
jungoje kompartijos kritikus 
apšaukia antitarybininkais, o 
čia VLIK'o vadovybės kriti
kus kai kas ir dabar linkę lai
kyti okupanto talkininkais.

Dėl mano kritinių pastabų 
tarė žodį ir A. Svilonis (Lietu 
vių Balsas, 1989.9.23). Ta
me žodyje yra 22 priekaiš
tai Skuodžiui ir 3 - "Dirvos" 
redakcijai, perspausdinusiai 
mano straipsnį. A. Svilonio 
straipsnis užbaigiamas visos 
išeivijos kvietimu į 'kryžiaus 
karą' ne tik prieš Skuodį, bet 
taip pat ir prieš A. Balašaitie- 
nę ir dr. B. Nemicką, kurie 
kartais spaudoje taip pat pa
kritikuoja VLIK'o vadovybės 
klaidas.

A. Svilonio priekabės prie 
atskirų frazių, išimtų iš kon
teksto ir tendencingas jų ko
mentavimas kompromituoja 
tiktai patį Svilonį.

Kaip 'stiprų' argumentą, nu 
kreiptą prieš prof. V. Lands
bergį, jis panaudoja tokią, ne 
jo paties padarytą charakte
ristiką: "Jis kalbėjęs ne kaip 
L.P. Sąjūdžio pirmininkas ir 
atgimstančios tautos vadovas 
bet kaip švelnus svajotojas, 
menininkas. Jo pareiškimai 
okupuotos Lietuvos žmonėm 
buvo daug aiškesni. Čia jis 
kalbėjęs daugiau bendrybė
mis, nieko aiškaus ir konkre
čiai nepasakant".

Šia citata A. Svilonis mato 
mai norėjo pasakyti, kad toks 
Sąjūdžio vadas Amerikoje 
nebuvo vertas VLIK'o vado
vybės dėmesio.

Maskviškė "Pravda" rugsė
jo 13 d. numeryje stipriai ir 
piktai puolė prof. V. Lands
bergį, stengdamasi "įrodyti 
V. Landsbergio veidmainys
tę, vieną kalbant ir deklaruo
jant Lietuvoje, kitaip kalbant 
užsienyje" (Darbininkas, 
1989.9.22). Kas labiau tei
sus - A. Svilonis, ar Mas
kvos "Pravda", lai sprendžia 
šių pastabų skaitytojai.

Pagal A. Svilonį, aš neturė
čiau kritikuoti VLIK'o, kuris, 
jo žodžiais tariant, "tiek daug 
pagelbėjo išsilaisvinti iŠ ver
gijos ir atvykti į šį laisvąjį 
kraštą".
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Tautos šventėje meninės programos atlikėjai: Alvydas Vasaitis, Valdas Vasaitis ir Audronė Simonaity- 
tė-GaižiOnienė. V.A. Račkausko nuotr.

Skaitykit ir platinkit
DIRVA

Aš gerai žinau, jog mano 
likimu rūpinosi visi dori lie
tuviai, įskaitant ir tuos, kurie 
dirba VLIK'e. Savo padėką 
už tai, ir už suteiktą parama 
mūsų įsikūrimui šiame kraš
te, aš daug kartų esu išreiš
kęs viešuose pasisakymuose, 
spaudoje ir privačiuose susi
tikimuose. Tuo dėkingumo 
jausmu tebegyvenu ir dabar. 
Tačiau tai manęs neįpareigo
ja tylėti, matant kai kurių 
veiksnių daromas klaidas tuo 
metu, kada yra sprendžiamas 
Lietuvos ir visos mūsų tautos 
likimas. Ir į kalėjimą buvau 
patekęs už sovietinių veiks
nių kritiką, kurią dabar patys 
pripažino buvus teisinga.

Vilius Bražėnas (Tėv. Ži
buriai, 1989.9.26) iškreiptai 
interpretuoja kai kurias ma
no straipsnio mintis. Pavyz
džiui, juose nėra tvirtinimo, 
jog VLIK'as turėtų pasitrauk
ti nuo Lietuvos laisvinimo 
veiklos vairo. Viena tiktai 
pabrėžta mintis, kad VLIK'ui 
būtina kritiškai įvertinti savo 
dabartinį veikimą, iš to 
padarant ir Lietuvai naudin
gas išvadas.

Neteisingas ir V. Bražėno 
įsitikinimas, kad Sąjūdis bu
vo įsteigtas Kompartijos ini
ciatyva.

Realiai žvelgdamas į gali
mybes Lietuvai atgauti tik
rąją laisvę ir nepriklausomy
bę dabartinėje visos Europos 
realioje politinėje situacijoje, 
aš matau jog tai yra įmano
ma pasiekti tiktai nuoseklios, 
nuolatinės ir atkaklios evo
liucijos būdu. Dr. K. Šidlaus 
ko "Tėviškės Žiburiuose" 
(1989.9.19) minimas mano 
ankstyvesnis pasisakymas 
apie Lietuvos nepriklausomy. 
bę sovietų satelitų lygyje, tu
rėjo būti suprastas tik kaip 
pirmoji pakopa kelyje į tikrą
ja politinę Lietuvos nepriklau 
somybę.

Vytautas Skuodis

Kodėl nebijoma?
(Atkelta iš 1 psl.)

Pagaliau galime dar atsi
minti, kad ne kas kitas kaip 
patys Vengrijos komunistai 
1956 m. sukilo prieš rusus ir 
buvo numalšinti. Tiesa, tai 
negrąžino jų į visai 'tikrą' ke
lią. Po 33 metų jie vėl naiki
na komunistų simboliką ir iš
kilmingai laidoja 1956 m. su
kilimo aukas. Gal jau tikrai 
pasikeitė laikai?

Antra vertus, Gorbačiovo 
vardas jau neteko savo šalyje 
tos magikos, kuria dar džiau
giasi Vakaruose. Juk visos 
permainos susijusios su tuo 
vardu! Pačioje šalyje pažan
ga dar lėta. Reformos suke
lia daugiau chaoso negu tvar
kos. Gorbačiovo prestižas 
krenta. Rugsėjo 25 d. pradė
jusioje posėdžiauti Sovietijos 
Aukšč. Taryboje netrūksta 
kritiškų balsų. Liberalesni 
deputatai net atvirai prikiša, 
kad Gorbočiovas nenori de
mokratijos, o tik savo rėžimo 
liberalizacijos. Kiti vėl nuro
do, kad jo pasisekimai užsie
nyje iš tikro išplaukė iš jo 
nuolaidų - kaip pasitrauki
mo iš Afganistano ar atomi
nio apsiginklavimo sumažini 
mo srityje. Viduje jis siūlo 
tik dar daugiau susiveržti dir
žą. Tokioje būklėje pasisaky
damas prieš pavergtų tautų 
nepriklausomybę, ar jis tik 
nebando sumobilizuoti savo 
naudai rusų patriotizmą?

Tautos šventės 
minėjimas...

(Atkelta iš 3 psl.) 
jusiems, buvos suruošti pie
tūs L. Tautiniuose namuose. 
Čia dr. L. Kriaučeliūnas pa
sveikino tėvą Tomą Žiūraitį,
O.P., nesenai atšventusį auk
sinį kunigystės jubiliejų. Pie 
tų metu pasikeista mintimis 
ir pasidžiaugta visos dienos 
gražia programa.

Mečys Valiukėnas

Traln for careers ln
•AIRLINES- 

•CRUISE LINES 
•TRAVEL AGENCIES

HOME STUDY/RES. TRAINING
•FINANCIAL AID AVAIL. Į 

•JOB PLACEMENT ASSIST. Į

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

N«t1 bdqtr». 4889 N. F*d. Hwy. 
Pompano Bch. FL.

FAČTORY
Roll Operoter-exp'<J, pyromid 
and plate type; to roll l-beams 
and channęls. Chalfant Mfa. 
Co., 1000 W. River Rd. Sputh, 
Elyrio, Ohio. (applications 
being accepted 8am to 4pm).

EXPERIENCED
TOOL CUTTER / GRINDERS 

AND LEAD PERSON POSITION 
AVAILABLE

Progressive co vvith good benefits & vvork- 
ing conds accurate person to sharpen/ 
grind form drills, form tools, reamers, mills 
& taps. 5 yrs. exp vvith No. 2 Cinndnnati 
or equivalent. Relocation also available.

Send resome to:

INSTRUMENTATION PRODUCTS INC.
P.O. Box 2898 • Harlingen, TX 38551 

(33-39)

MACHINIST
For small manufacturing company. 
Experience vvith milling, lathes, and 
O.D./I.D. surface grinding. Competi
tive salary, benefits and vvorking con 
ditions. E.O.E.

Call for appointment 12-2 PM 
216-581 -1166

(34-40)

POLYETHYLENE
FILM EXTRUSION

SUPERVISORS & OPERATORS 
FOR ALL SHIFTS

Fast growing ultra modem plant seeks 
expe-rienced individuals to join expand- 
ing team. Excellent growth opportunity, 
medical & other benefits. Call Mr. 
Yocum, Manager 704-624-5025
(33-39)

WANTED 
EXPERIENCED MACHINISTS 

CNC DESIRABLE 
ALSO 

GRINDERS

Experienced surface grinders on 
large machine & close tolerance. 
Permanent positions & overtime.

ABLE GRINDING & 
MACHINING CO. 
601 Crosby NW 

Grand Rapids, Ml 49504 
616-235-3322 

(33-37)
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BOSTONO KULTŪRINISATGIMIMAS? Zita Krukonienė

Prasideda naujas kultūrinis 
sezonas, tačiau reikia atsi
gręžti atgal ir apibendrinti 
praėjusį 1988/89 metų laiko
tarpį, nes tokio kultūrinio se
zono Bostono lietuvių visuo
menė neregėjo bent keletą 
metų. Tiesa, jis neprilygo 
"aukso amžiui", kada iš Bos
tono skambėjo tėvynės išsiil
gusio Bernardo Brazdžionio 
eilės. Kada puikiai po tuo pa 
čiu dangumi sutarė Kultūros 
klubas ir Kultūrinis subatva- 
karis (ir nei vienur, nei kitur 
nepritrūko žiūrovų). Kada 
veikė Dramos sambūris, Lie-

šventė savo 35 metines.
Tautodailės instituto (vado

vė Saulė Šatienė) rudens pa
rengime irgi netruko žiūrovų. 
Susitikimas su poetu Sigitu 
Geda. Žiūrovų entuziazmas, 
išreikštas ilgom ovacijom, 
atsistojimu.

Kultūrinio sezono viršūne 
laikyčiau du p'ŠTengimus: 
Arts Club Theatre iš New 
Yorko pastatytą Antano Škė
mos "Pabudinimą" ir, žino
ma, Vilniaus universiteto 
folklorinio ansamblio "Rati
lio" koncertus. Už jų surengi 
mą neabejotina garbė priklau

Nuotaikingai atlikęs programą Bostono sekstetas su vadove. Iš kairės: Norbertas Lingertaitis, Helmu- . 
tas Lingertaitis, Bronius Banaitis, vadovė Daiva Matulionytė-de Sa Pereira, Ričardas Lizdenis, Vytautas 
Eikinas ir Gintas Simonaitis.

tuvių rašytojų klubas, choras 
ir 1.1. Visko ir neišvardinsi.

Tačiau praėjęs sezonas pa
rodė, kad dar anksti cituoti 
garsiąsias Antano Baranaus
ko "Anykščių šilelio" eilutes 
apie nunykusią girią. Dar, 
pasirodo, esame pajėgūs su
kaupti jėgas ir puikiai atlikti 
savo pareigas.

Kultūrinis sezonas prasidė
jo su tradiciniu "Laisvės var
po" vedėjo Petro Viščinio su
rengtu Rudens koncertu. Gal 
parengimas ir tradicinis, ta
čiau atlikėjas retai girdimas - 
Ričardas Daunoras. Kitam 
tradiciniam parengime - Pa
vasario koncerte - Petras Viš 
činis pakvietė "Antrą kaimą", 
sutraukusį pilną salę žiūrovų. 
Šiais metais "Laisvės varpas"

so Lietuvių bendruomenės 
Bostono skyriui (pirmininkas 
Brutenis Veitas). Prie "Rati
lio" koncertų viešnagės suren
gimo prisidėjo "Sodauto" et
nografinis ansamblis (vadovė 
Gitą Kupčinskienė) ir Jauni
mo sąjunga (vadovas Darius

ATITAISYMAS
Straipsnyje "Didžiojo akto

riaus sugrįžimas" (Dirva, Nr. 
35) klaidingai atspausdinta 
rėmėjo pavardė. Turėjo būti 
ne dr. Juozas Kačinskas, bet 
dr. Juozas Kazickas. Atsi
prašome.

Ivaška).
Škėmos "Pabudimas" buvo 

išskirtinis spektaklis ta pras
me, kad tai buvo profesiona
liai pastatytas ir profesiona-

Viešnagė, kurią ilgai prisiminsim. Su poetu Stasiu Santvarų "Ra
tilio” ansamblio vadovė Zita Kelmickaitė.

Vakaras, skirtas draugo atminimui. Programas vedėjai: Tadas 
Kulbis ir Audra Veitaitė. L. Kulbienės nuotr.

lių aktorių atliekamas vaidini • 
mas. Tą galėjai pajusti kuk
liose, bet skoningose dekora
cijose, puikiai aktorių atlieka 
muose vaidmenyse.

Lietuvių bendruomenės 
Bostono skyriaus vadovybė 
nepabūgo kviesti šios trupės, 
nors vaidintojai ir kalbėjo 
anglų kalba.

"Ratilio" koncertai Bosto
ne buvo toks įvykis, kuris su 
judino visą Bostono bendruc 
menę ir net, drįsčiau tvirtinti, 
ją suvienijo. "Ratilio" Bosto
ne buvo keturias dienas ir vi
si, vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėję prie šio kolektyvo 
viešnagės, šias dienas gyve
no tarsi ilgai užsitęsusiam 
sapne. "Ratilio" pavergė bos
toniškių širdis savo kuklumu, 
savo jaukumu, savo šypse
nom... Visi per juos tarsi pri- 
silietėm prie Lietuvos, jos 
žmonių. Patys tapom truputį 
geresni ir pasiryžę daugiau

Lietuvių kultūra nedaloma. Iš kairės: rašyt. Antanas Gustaitis, 
dail. Pranas Lapė, svečias iš Lietuvos Sigitas Geda ir dail. Viktoras 
Vizgirda. ' *' " '

dirbti savo tėvynei. Dar ilgai 
minėsim ir prisiminsim juos. 
Laimingai jums, "Ratilio"!

Išskirtinis parengimas, su
rengtas pačių bostoniškių m e 
nininkų jėgomis ir pritraukęs 
pilną salę žiūrovų, buvo Bos
tono vyrų seksteto koncertas.

Kaip žinome, sekstetą įkū
rė ir ilgus metus jam vadova
vo kompozitorius Julius Gai
delis. Šiam talentingam me
nininkui mirus, sekstetas bu
vo bepradedąs irti. Keletą 
metų gaivališkai ieškota va
dovo. Ateina naujas vado
vas, vėl vyrai renkasi į repeti 
cijas, vėl atgimsta energija, o 
su ja ir viltis, kad prasidės 
naujas etap..s. Pasitraukia va
dovas ir vėl nusivylimas. Pa
galiau viena pakviesta vado
vė - Daiva Matulionytė-de 
Sa Pereira - užsibūna ilgė
liau. Prasideda rimtas darbas 
repeticijos. Rezultatas aki
vaizdus - puikus koncertas, 
susidedantis iš dviejų dalių: 
rimtosios, skirtos Juliaus Gai
delio atminimui ir linksmo
sios, humoristinės.

Pirmoje dalyje atliktos dau 
giausia tos pačios dainos, ku
rias su sekstetu paruošė Ju
lius Gaidelis, o antroje dalyje 
daugiau skambėjo dainos, iš
moktos su nauja vadove.

L. Kulbienės nuotr.

Nesu muzikologė, todėl ne 
galiu įvertinti dainų atlikimo, 
bet eiliniam žiūrovui koncer
tas paliko gerą įspūdį. Dai
nos skambėjo nuotaikingai, o 
patys dainininkai atrodė pui
kiai susidainavę. Kas 'krito' į 
akis tiems, kurie matė anks
tesnius seksteto koncertus,- 
kad šiame koncerte vyrai lais 
viau jautėsi scenoje. Žiūro
vai nepagailėjo naujai atgimu
siam sekstetui plojimų, o pa
baigoje sukėlė ovacijas.

Šiems pagrindiniams paren
gimams savo įdomumu ne
nusileido Henriko Kačinsko 
plokštelės sutiktuvės, kuriose 
savo prisiminimais dalijosi 
teatrologas Jurgis Blekaitis. 
Parengimą suruošė plokštelės 
leidėjai - Antanas Gustaitis, 
Petras Petrutis ir Petras Višči - 
nis. Ir - per šeštadieninės 
mokyklos balių vietinių jėgų 
suruoštas Violetos Žilinskai
tės humoreskų vakaras! Ar
ba prisiminkime Tautodailės 
instituto pavasaryje suruoštą 
susitikimą su aktore Nijole 
Martinaityte ir puikiu gitaris
tu, kompozitorium Stasiu Ag - 
linskiu.

Tautinės sąjungos Bostono 
skyrius - pirmininkas Juozas

(Nukelta į 6 psl.)
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Bostono kultūrinis atgimimas?
(Atkelta iš 5 psl.) 

Rentelis, - suruošė įdomų su • 
sitikimą su Sąjūdžio atstovu 
Arūnu Degučiu ir Laisvės Ly
gos atstovu Eugenijum Kru- 
kovskiu, o taip pat minėjimą, 
skirtą kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio mirties metinėms.

Susibūrusi jaunimo grupė 
pakvietė vieną žiemos šešta
dienį į vakarą, prisiminti tra
giškai žuvusį jauną Bostono 
bendruomenės narį Petrą Če
pą.

O kur dar tradiciniai rengi
niai: Tautos šventė, Vasario 
16-sios minėjimas, Kaziuko 

mugė, Baisiojo birželio minė
jimas su nepaprastu prelegen 
tu kun. A. Svarinsku, Juodo
jo kaspino diena...

Ką rodo šis praėjęs sezo
nas? - Bostono bendruome
nėje yra daug puikių, darbš
čių žmonių, kurie deda daug 
energijos ir aukoja savo lais
valaikį, o dažnai ir savo svei
katą, kad išjudintų bendruo
menę, padarytų mūsų kultūri 
nį gyvenimą įdomesniu. Ar 
užteks 'parako' - parodys atei
tis. Norėtųsi tikėti, kad taip. 
Tam teikia vilties naujų, jau
nesnių talentingų jėgų įsijun
gimas į bendruomenės kultū
rinį gyvenimą. Bravo bosto- 

niškiams!
Zita Krukonienė

"VOLUNGĖ" BOSTONE

Spalio 7 d. į Bostoną at
vyksta torontiškė "Volungė", 
45 asmenų mišrus choras, 
vadovaujamas muz. Dalios 
Skrinskaitės-Viskontienės.

Pažymėtina, kad beveik visi 
choro nariai yra gimę Šiaurės 
Amerikoje. Šalia daugybės 
koncertų Kanados ir JAV lie
tuviams, "Volungė" yra daly
vavusi tarptautiniuose festiva
liuose net ir Europoje. Puose
lėdama lietuvišką dainą sve
timtaučių tarpe, ji yra laimė
jusi premijų. 1986 m. visos 
Kanados chorų konkurse ji 
tapo nugalėtoja etninių chorų 
kategorijoje.

Tautinės sąjungos Bostono 
skyriaus kviečiama, "Volun
gė" į Bostoną atvyksta pirmą 
kartą. Lietuvių bei tarptauti
nių kompozitorių dainomis ji 
žavės klausytojus koncerte, 
vykstančiame šeštadienį, spa
lio 7 d. 5 v.v., Fontbonne aka
demijos auditorijoje Miltone. 
Po to, Piliečių d-jos klube, 
bus vakarienė ir šokiai.

Bilietai ir platesnė informa 
cija gaunama pas Birutę Ba
naitienę arba Romą Veitą. 
Ne tik plačiosios apylinkės 
lietuviams, bet ir svetimtau
čiams būtų verta "Volungę" 
išgirsti. (bš)

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Su didelius atsidėjimu ir 
rūpestingumu Lietuvių Ben
druomenės Bostono apylinkė 
suruošė Tautos šventės minė
jimą. Jis vyko rugsėjo 17 d. 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje už Lietuvą su ati
tinkamu pamokslu, o vėliau 
- iškilmingu susirinkimu So. 
Bostono Lietuvių Piliečių dr- 
jos salėje. Tiek pamaldos, 

tiek iškilmingas susirinkimas 
sutraukė daug Bostono ir apy 
linkės lietuvių, kurių tarpe ne 
mažai buvo jaunosios kartos 
atstovų. Šventės minėjimo 
susidomėjimo centre buvo 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū 
džio seimo tarybos nario Ar
vydo Juozaičio pranešimas 
apie įvykius ir padėtį dabar
tinėje Lietuvoje.

Kalbėtojas vaizdžiai atsklei
dė lietuvių tautos pastangas 
kelyje į išplėštos laisvės atsta
tymą, pasiektus laimėjimus, 
sutiktus sunkumus, kai ku
riuos pralaimėjimus ir atei
ties galimybes. Gausi publi
ka jį sutiko ir palydėjo karš
tais plojimais ir atsistojimu.

Arvydas Juozaitis, filoso
fas, - vos 33-jų metų vyras, 
sklandžiai ir logiškai ryškino 
lietuvių tautos naują proveržį 
į laisvę, palikdamas visuose 
labai gerą įspūdį Lietuvos 
jaunosios kartos atstovo.

Minėjimo programoje dar 
buvo turininga ir momentui 
pritaikinta kun. Alberto Kon- 
tauto invokacija, įspūdžiai iš 
Lietuvos mūsų jaunimo, ku
ris buvo ten nuvykęs, Felikso 
Kontauto susuktas filmas iš 
Juodojo kaspino demonstra
cijos Bostone ir Daivos Ma- 
tulionytės-de Sa Pereira veda
mo Bostono vyrų seksteto at
liekamos dainos. Minėjimas 
baigtas visiems sugiedojus 
"Lietuva brangi". Jį pravedė 
Stasys Goštautas.

Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apylinkės pirminin
ku yra Brutenis Veitas. Jis 
su apylinkės valdyba deda 
daug pastangų, kad tautinių 
švenčių ir svarbesnių įvykių 

minėjimai būtų patrauklūs ir 
aktualūs. Taip pernai, minint 
Tragiškuosius birželio įvy
kius, kalbėtoju buvo pakvies
tas prof. Vytautas Skuodis, 
šiemet tokiame minėjime kal 
bėjo kun. Alfonsas Svarins
kas, o dabar - Arvydas Juo
zaitis.

LIETUVOS ATSTOVAS 
VIETOS TELEVIZIJOJE

Rugsėjo 19 d. Christian 
Science Monitor televizijos 
68 kanalas perdavė įdomų, 
aktualų ir platų pasikalbėji
mą su Stasiu Lozoraičiu, Lie
tuvos atstovu Washingtone. 
Pasikalbėjime Stasys Lozorai - 
tis pabrėžė, kad Lietuva tebė
ra okupuota, bet gyva, nežu- 
vusi. Ji dabar naujomis, lega 
liomis priemonėmis kovoja 
už savo laisvę. Jam tenka at
stovauti Lietuvai šiame kraš
te, palaikant ryšius su admi
nistracija, kongresu ir visuo
mene. Lietuvai atgavus lais
vę, ji galėtų būti tarpininkas 
tarp Vakarų pasaulio ir Sovie
tų Sąjungos, palaikydama 
glaudžius ryšius su abiem 
blokais.

KOMITETAS J. 
CASPERUI IŠRINKTI

So. Bostono lietuviai suda
rė komitetą Juozo Caspero 
Kandidatūrai į Bostono mies
to tarybos narius paremti. To 
komiteto pirmininku yra Gin 
taras Čepas, o nariais - Asta 
Karosienė, Ilona Baranauskai 
tė, Andrius Dilba, Dalia Ščiu 
kaitė, Algis Skabeikis, Birutė 
Skabeikienė, Brutenis Veitas 
ir Romas Veitas. Komitetas 
rūpinasi rinkimine kampanija 
ir reikalingų lėšų sudarymu.

Lietuvio išrinkimas į Bosto
no miesto tarybą būtų reikš
mingas įvykis. Juozas Cas- 
peras turi rimtą galimybę bū
ti išrinktas, tik visiems reikia 
dirbti visu atsidėjimu. Jis 
yra buvęs Bostono miesto 
mokyklų komitete rinktu na
riu.

Tradicinis koncertas
Spalio 1 d. įvykusiu Lais

vės Varpo tradiciniu rudens 
koncertu, Bostone gražiai pra
dėtas lietuvių kultūrinių ren
ginių naujas sezonas. Lais
vės Varpui - tai jau 61-sis 
kultūrinis renginys šalia pa
grindinio darbo, reguliarių 
radijo programų lietuvių ir 
anglų kalba kiekvieną sekma 
dienį!

Koncerto programą atliko 
Lapinskų trio - mezzosopra- 
nas Laima, smuikininkas 
Aras ir pianistas Darius La
pinskai. Jų programa buvo 
lyg aprėminta patriotinio at
spalvio kūriniais - pradžioje 
Tallat Kelpšos "Už aukštųjų 
kalnelių", Stasio Šimkaus 
"Oi, greičiau, greičiau" ir My- 
kalojaus Konstantino Čiurlio 
nio - Dariaus Lapinsko "Vai, 
lekia, lekia gulbių pulkelis", 
pabaigoje Juozo Naujelio 
(Maironio ž.) "Oi,neverk, mo 
tušėle". Dariaus Lapinsko 
(Vytauto Mačernio ž.) "Apie 
trūnijantį medį" , Stepo So
deikos - Dariaus Lapinsko 
(Bernardo Brazdžionio ž.) ir 
arija iš Dariaus Lapinsko ope 
ros "Dux Magnus" (Kazio 
Bradūno ž.). Kiti koncerto 
programos dalykai: "Una vo 
ce poco fa" - arija iš G. Ros- 
sini operos "Sevilijos kirpė-

Krištolas ir knygos Antanas Dundzila 

Dirvos konkurse premijuota novelė

Ilgokai galvojąs nusprendžiau, kad aš jos - o 
gal iš viso moterų - nesuprantu. Pas kokį nors 
šeimų konsultantą-psichologą patarimo ieškoti 
nesiryžau. Viena - mudu, griežtai žiūrint, nebu
vome šeima. Antra - į tokias sesijas juk einama 
dviese, ko ji nebūtų dariusi. Kelis kartus atydžiai 
varčiau krautuvėse knygas bei bandžiau ieškoti 
medžiagos universiteto bibliotekoje. Deja, ir čia 
neradau nieko suprantamo, atsakymą žadančio. 
Užtikau tačiau posakį, kuris atitiko mudviejų pa
dėtį: vyras ir moteris yra kaip du užrakinti kars
tai, kurių raktai guli vis kito karsto viduje ...

Iš gimnazijos laikų žinojau apie psichologi
nius romanus. Permetąs akimis savo biblioteką, 
sustojau prie Jurgio Jankaus "Namo geroj gatvėj" 
... Ten juk figūravo man sunkiai suprantama mo
teris ir tragiškai pasibaigusi meilės istorija. Roma
ną labai atydžiai perskaičiau, jame ieškodamas 
veikėjos elgesio motyvų. Tačiau ir šios pastangos 
mįslės man neatskleidė.

Pavasario semestro antroje pusėje mudviejų 
susitikimai kaip tai padažnėjo. Mudu vėl suartė
jome, nors ir nebuvo taip, kaip pirma. Taip vie
ną vakarą buvo šventiškai malonu kartu vakarie
niauti senamiesčio restorane, o už savaitės pama
tyti baletą. Po kelių savaičių kartu nuvykome į 
bendradarbių baliuką.

- Judu sėdite čia ir kalbatės, lyg tik šiandien 
susipažiną, - kas tai praeidamas pastebėjo.

- Mudu kelias savaites nesimatėme, turime 
išsišnekėti, - atsakiau ir mačiau, kaip ji su prita
riančiu šypsniu palydėjo mano atsakymą. Jau 
faktas, kad mudviem, ir pažįstamų būryj esant, 
reikėjo savo tarpe kalbėtis, man pasirodė nekas
dieniškai reikšmingas.

Vakare, atsisveikinant, ji labiau negu papras
tai prisiglaudė ir, ją švelniai pabučiavąs, dusliu 
šnibždėsiu pasakiau, ko seniai nebuvau karto
jus:

- Aš tave labai, labai myliu ...
- Aš tai žinau, brangusis, - ji atsakė tyliu bal

su, švelniai, gal truputį net graudžiai, ir mane pa
bučiavo.

Praėjo kokios dvi, trys savaitės vėl nesima- 
tant. Tuo laikotarpiu aš galutinai įsisąmoninau, 
kad stoviu ant sprendimo ribos. Perkošąs savo 
lietuvybės, religijos rūpesčius, galimą giminių bei 
artimų draugų reakciją ir visą kitą, kas man atro
dė svarbu, nutariau, kad mudviejų jausmai bei 
norai viršina visas kliūtis. Išvada buvo labai aiš
ki: aš ją myliu, aš ją vesiu.

Padarius sprendimą, man pasidarė daug 
lengviau.

Pradėjau laukti tinkamos progos vedybų po
kalbiui. Nenorėjau paprastai jai paskambinti ir 
pasakyti, kad noriu susitikti pasikalbėjimui, ne. 
Tai būtų buvus labai formali, beveik darbo vieti
nės aplinkos posėduko forma. Laukiau kokios 
nors natūralesnės progos. Taip pat laikiau būti
na, kad vedybų pasiūlymas išplauktų iš manąs, 
ne išprovokuotas. Jei ji pradės kalbėti apie vedy
bas pirma, turėsiu kaip nors parodyti, kad aš pats 
mudviejų vedybų noriu ir jau buvau pasiruošąs 
užvesti kalbą.

Galų gale, savaitės bėgyje ji man paskambi
no. Sutarėme, kad penktadienio vakare ji vėl pa
skambins, tada galutinai nutarsime susitikimo 
laiką. • • •

Penktadienio vakare sutarto paskambinimo 

laukiau pilnas nerimo. Nebuvau tikras, kada ma
tysimės, penktadienį ar šeštadienį.

Savo sprendimu tuoktis aš buvau patenkin
tas. Raminančiai veikė ir tai, kad kuomet, pasku
tinių kelių dienų bėgyje, jau sukristalizuotą mintį 
nešiojausi savyje, man nekilo jokių abjonių nuo 
jos atsimesti.

Aišku, aš turėjau tikėtis bent nustebimo ar ko
kio nors priešinimosi iš jos pusės. Ji turėjo ir pil
ną teisą šiek tiek abejoti manimi. Gal dabar norės 
laiko apsigalvoti ... Šitas viskas man buvo pilnai 
suprantama ir priimtina: juk ji šio mano sprendi
mo laukė, jo tikėjosi kokius du metus. Ištekėti 
norinčiai moteriai, toks laukimas turėjo būti sun
kus ir atrodyti rizikingai.

Aš dar truputį ir didžiavausi savimi. Savo 
pažadą apsisprąsti būsiu ne tik garbingai, bet ir 
teigiamai ištesėjus. Buvau tvirtai pasiryžus žings
niui, kurio protas ankščiau neleido žengti.

Kai pagaliau suskambėjo telefonas, ragelį 
beveik nuplėšiau nuo sienos. Išgirdau praeityje 
daug kartų girdėtą, pakutinėmis dienomis ypač 
lauktą balsą:

- Čia aš! Ką tik grįžau namo. Kaip tu laikai
si?

- Aš gerai. Puiku, kad paskambinai! Kaip 
tau? - klausiau anglų kalboj įprasta, banalia pasi
sveikinimo forma.

- O, viskas gerai. Daug darbo darbovietėje, 
dažnai dirbu vėlai vakarais... - pauza. - Ar neu
žeitum pas mane vyno stiklui šį vakarą?

- Mielai! Būsiu už dešimties minučių!
Ji paskambino, džiūgavau! Greitai skutausi 

ir keičiausi rūbus. Norėjau šviežiau, patraukliau 
pasirodyti ne tik vidine būsena, bet ir tualetu. 
Juk ji vis dėl to paskambino šiandien, penktadie
nį po darbo, o ne rytoj - ko aš beveik labiau tikė
jausi.

Ji mane pasitiko savo aukšto koridoriuje, prie 
lifto, turbūt su darbovietėje vilkėta, nauja sukne-
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jas", Konrado Kavecko "Na, 
tai kas" (Kotrynos Grigaity- 
tės ž.), "Habanera" ir "Kortų 
arija" - iš G. Bizet operos 
"Carrnen", "Mon coeur" - ari 
ja iš C. Saint-Saens operos 
"Samsonas ir Dalila".

Gausiai susirinkusi publika 
labai šiltai sutiko visą atliktą 
programą, negailėdama atli
kėjams karštų aplodismentų. 
Ypač didelį entuziazmą kėlė 
patriotiniai dalykai, atlikti su 
reikalingu įsijautimu visų 
trio dalyvių.

Programos atlikėjai ir 
komp. Dariaus Lapinsko mo
tina Veronika Lapinskienė 
apdovanoti gražiais gėlių žie
dais.

Train to be a Professional
•SECRETARY

• EXECUTIVE SEC 
•VVORD PROCESSOR

HOME STUDY ZRES. TRAINING 
•F1NANCIAL AID AVAIL.

•JOB PLACEMEHT A8SIST
1-800-327-7728

THE HART SCHOOL
• Div. of A.C.T. Corp. 

Natl. hdqtr», 4699 N. Fad. Hwy. 
Pompano Bch. Fl

SHEET METAL
MECHANICS

Exp’d only on jobbing shop type of sheet 
metai & plant fabrication. Mušt be capa- 
ble of vvorking from blue prints.

Our company offers excellent vvorking 
conditions & benefits. Please call or vvrite 
to:

MACHINED METALS
Oak & Corson Street 

Norristovvn, PA 19404 
215-272-1600

(33-35)

CAPE COD LIETUVIAI
Šiemet kurortinis Cape Co- 

das išgyvena retus dvasinio 
pakilimo ir prisiminimų me
tus. Bamstable miestas, šia
me pusiasalyje stambiausias 
- susidedąs iš septynių so
džių , - mini savo 350 metų 
įsikūrimo sukaktį. Iškilmės 
vyksta ištisus metus su įvai
riausia programa. į minėji
mus yra įtrauktos ir vietinės 
etninės grupės.

Pakiliausias tų minėjimų 
momentas buvo rugsėjo 8-10 
dienomis Hyannio mieste. 
Dalyvavo ir vietos lietuvių 
bendruomenės nariai, pasi
kvietę talkon Bostono tauti
nius šokėjus.

Penktadienį, rugsėjo 8 d., 
ištaigingame Hyannis miesto 
TARA viešbutyje įvyko ofi
cialus banketas, kuriame da
lyvavo per 500 svečių, jų tar
pe gubernatorius Michael Du 
kakis, senatorius Edward Ke 
nnedy ir gausus būrys iš An
glijos atvykusių oficialių sve 
čių. Šiame pokylyje dalyva
vo ir dešimt vietos lietuvių, 
jų tarpe apylinkės pirminin
kas ir keturi valdybos nariai.

Sekančią dieną, šeštadienį, 
milžiniškoje MELODY 
TENT palapinėje - kur vasa
rą ruošiami koncertai ir talpi
nančioje per 1000 asmenų, - 
įvyko Cape Codo tautinių 
grupių pasirodymai. Lietu
viai scenon išvedė apie 20 
Bostono lietuvių šokėjų ir jie 
pusę valandos džiugino gau
sią publiką. Lauke, prie pala 
pinės veikė lietuviška parodė
lė, kur svečiai galėjo nusipirk 
ti lietuviškų knygų bei suve

nyrų. Ten pat merginos dali
no lankstinukus apie Moloto
vo ir Ribbentropo sutartį ir to 
pasekmes Lietuvai. Po pasi
rodymų apylinkės valdybos 
vicepirmininkė Genovaitė 
Treinienė šokėjams suruošė 
užkand žius.

Pagaliau sekmadienį, rugsė
jo 10 d., pagal kruopščiai pa
ruoštą planą, Hyannis miesto 
gatvėmis vyko puošnus su
kaktuvinis paradas, kokio šio 
iškyšulio gyventojai tikrai ne 
buvo matę. Parade dalyvavo 
ir lietuviai - negausi, bet pa
traukliai atrodanti grupė. 
Priekyje, ant dviratuko važia 
vo tautiniu kostiumėliu vilkįs 
Kriščiūnų sūnus Jonukas, po 
jo sekė dvi lietuvaitės tauti
niuose drabužėliuose, G. TreL 
nienė ir R. Petrutienė nešinos 
12 pėdų ilgumo užrašą LI- 
THUANIANS. Jas lydėjo di 
džiulė, 8x5 pėdų, trispalvė 
vėliava, kurią horizontaliai 
nešė keturios lietuvaitės. To
liau žygiavo likusi lietuvių 
grupė su Lietuvos vėliavėlė
mis.

Buvom nustebinti šiltu pub 
likos reagavimu: Žiūrovai 
ne tik lietuviams plojo, bet 
retkarčiais iš publikos pasi
girsdavo šūkių: "Tegyvuoja 
Lietuva" ... arba "Lietuvai 
laisvės"... Atrodo, kad Lietu- 
va amerikiečiams nebėra ne
žinoma žemė.

Barnstable miestas savo 
metines iškilmes užbaigs 
gruodžio mėnesį, kai pasiro
dys su amerikiečių tradiciniu 
pasiruošimu Kalėdų šventėm.

Šioje iškilmių dvasioje pra 

ėjusį šeštadienį Cape Codo 
apylinkės valdyba po atviru 
dangumi savo nariams suruo
šė priėmimą, kuriame padarė 
staigmeną buvusiam apylin
kės pirmininkui Vladui Ži- 
džiūnui, sulaukusiam 80 m. 
amžiaus. Bostono apygardos 
pirm. Česlovas Mickūnas 
įteikė sukaktuvininkui Ame
rikos LB pirmininko dr. Raz
mos sveikinimo raštą ir diplo
mą, o apylinkės pirmininkas 
Alfonsas Petrutis perskaitė 
valdybos nutarimą, kuriuo V.
Žižiūnas skiriamas Garbės 

pirmininku. Reikšmingo 80 
metų gimtadienio proga val

1989 M. KELIONĖS į LIETUVĄ

BALTIC 
TOURS

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

$1,882 iš Čikagos

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

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

$1,782 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei!

Baltic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus. 

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

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

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 

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

dybos narės, Irena Jansonie- 
nė ir Regina Petrutienė, įtei
kė Židžiūnui tautiniais moty
vais išdegintą medinę lėkštę, 
kurią sukūrė G. Treinienė.

Pabaigai galima pridurti, 
kad lapkričio 4 d. TAROS 
viešbučio salėje įvyks tradi
cinis Tarptautinis vakaras, 
kurio šeimininkais šiemet yra 
lietuviai. Programa rūpinasi 
žymus buriuotojas Bronius 
Markeliūnas. Svečius banke
to metu linksmins Bostono 
vyrų sekstetas, o programos 
vedėju bus energingas ir su
manus valdybos narys Edvar 
das Shakalis. (ap)

|

Ie. Nors bendrai man buvo kaip tai neramu, bet 
tuo momentu pasidarė malonu, vėl ją pamačius. 
Susitikimas buvo neginčinamas įrodymas, kad 
mudviejų ryšiai nenutrūkę.

- Aš išbaigiau cigaretes. Nuvažiuokime greit 
nusipirkti ir tada grįšime vynui.

- Gerai, važiuokime. - Mudu įžengėme į lif
tą, o kai artėjome prie jos automobilio, užklau
siau:

- Ar norėtum, kad aš vairuočiau?
- štai raktai, vairuok
Važiuojant bei krautuvėje mudviejų pokalbis 

buvo paprastas, apie nereikšmingas kasdienybes. 
Smulkmenų buvo prisirinkę, nes apie tris savai
tes nesimatėme, nesikalbėjome.

- Argi iš tikrųjų jau net trys savaitės prabė
go? - lyg pati savęs ji garsiai paklausė, kai tą lai
ko tarpą užakcentavau.

Po to, kai užsiminiau apie atvykstančią iš už
sienio operos trupę, ji mane pristabdė:

- Palauk, palauk! Nesiskubink taip! Apie tai 
dar pakalbėsime.

šiam jos posakiui sukaupiau ir savo klausą, ir 
dėmesį, bet tuoj pat nutariau jo dabar nekedenti. 
Posakis juk galėjo būti ir pirmoji audros kregždė.

Kai grįžome į jos butą, jau stovėjo vynas stik
luose, o jos stiklas buvo pusiau nugertas. Ji man 
padavė vyną ir mudu susėdome sofoje, panašiai, 
kaip kad paskutinių metų bėgyje pas ją sėdėda
vome: ji maždaug viename gale, aš - kitame. Ji 
užsidegė cigaretę, siurbtelėjo gurkšnį vyno ir pra
dėjo:

- Aš turiu su tavim pasikalbėti, - ištarė rim
tu, lygiu balsu ir trumpam nutilo. - Aš noriu tau 
pasakyti...

- Palauk, - ją nutraukiau. - Aš irgi turiu su 
tavim pasikalbėti, tik luktelk momentą.

Aš pakilau, nubėgau į virtuvę ir ten, ant stalo 
gulinčiam bloknote, skubiai įrašiau: "Aš tave la
bai myliu. Aš noriu tave vesti." Angliškai tos dvi 

frazės skambėjo daug geriau, negu čia, lietuviš
kai. Nuplėšęs lapą, sulenkiau pusiau, grįžau ir 
padėjau ant stalelio prieš save.

- Ką tu ten parašei? - nustebusi paklausė.
- Užrašiau svarbų faktą, kurį noriu užfiksuo

ti dar prieš šį mudviejų pokalbį. Kalbėk toliau, 
prašau.

- Aš negaliu toliau kalbėti, nežinodama, kas 
ten yra, - užprotestavo. - Paduok man tą lapelį, 
prašau, jį turiu perskaityti dabar! - degančią ci
garetę ji pasidėjo į peleninę.

Mudu abudu, lyg drąsindamiesi, vėl paraga
vome vyno ir aš jai padaviau sulenktą lapelį. Su 
tuo lapeliu aš atidaviau savo likimą, teliko laukti 
reakcijos. Perskaičius ji nenušvito, nenusišypso
jo, jos veide neatsirado pradžiuginto nustebimo 
žymių. Lapelis jai netapo džiaugsmą nešančia 
dovana. Jos veidas pasiliko rimtas:

- O Dieve, čia bus daug skaudžiau, negu kad 
maniau, - nuleido rankas sau ant kelių pasisu
ko į mane.

Aš bandžiau lyg pabėgti nuo mane užgriū
vančios jūros bangos, skubiai pradėjau aiškinti:

- Paklausyk! Mudu abudu žinome, kad my
lėjome vienas antrą. Aš tave tebemyliu ir dabar. 
Praeityje, kai tu norėjai vestis, aš buvau nepasi
ruošęs. Per paskutines tris savaites aš viską daug 
kartu pergalvojau ir dabar noriu su tavimi tuok
tis. Tos paskutinės trys savaitės man buvo pra
garas: tavę nematant, o savyje nešiojant šitą vis
ką!

Ji nuleido galvą.
- Aš nežinau, kaip dabar čia tai pasakyti...
- Sakyk visk^ paprastai ir tiesioginiai, šian

dieną turime išsikalbėti atvirai...
- Tu tik išklausyk, - ji lėtai pradėjo. - Turiu 

tau pasakyti, kad prieš tris savaites aš pradėjau 
matytis su kitu vyriškiu ... Aš nenoriu tavęs skau 
dinti, bet faktas lieka nepakeičiamas - esu užsian
gažavusi tai draugystei ir santykiai su juo spar

čiai rieda pirmyn...
- Tai nieko, - atsiliepiau. - Mudviejų ilgų 

metų santykiai mudu irgi riša ... - Jos panaudo
tas žodis "matytis" manęs dar nepribloškė, nes, 
kraštutiniu atveju, apie kokią nors jos draugystę 
ar net aferą, irgi buvau pagalvojęs. Tiesa, tą jos 
"matytis" aš tada supratau tiesioginiai, vizualine 
prasme.

- Aš negaliu dalintis tarp dviejų! Aš ne tokia

- Ar jūs planuojate vestis? - paklausiau, ži
nodamas jos gana greitą, mano supratimu, palin
kimą į vedybas.

- Nežinau, apie tai dar nekalbėjome...
- Bet aš tave prašau vestis! Tu norėjai to visą 

Liką! Mudu apie vedybas esame kalbėję daug 
kartų prieš metus, prieš du, du su puse...

- Žiūrėk ... Jau daug laiko, kai aš įsitikinus, 
kad mudu šeimos nesukursime. Tu esi puikus 
žmogus, tiek nepaprastai daug pajėgiantis duoti 
kitiems ... Tačiau ... Yra ir skirtumų ... Klausyk 
manęs ir priimk realybę: mudu ne tik skirtingi, 
mudu neesame vienas antram skirti!

- Mudu tris metus mylėjome vienas antrą, 
mudu atvirai svarstėme vedybas. Tu norėjai ir 
jauteisi galinti tuoktis anksčiau .. Po to, atsimeni, 
abudu susikaupėme prie savųjų vaikų reikalų. 
Kiek atitolome vienas nuo kito, bet, paskutiniu 
metu, vėl suartėjome ... Aš ir dabar tave myliu, o 
dabar ne tik noriu, bet ir galiu tuoktis!

- Bet mano kelias jau pasuktas kitur, - ji ra
miai pasakė, nesitraukdama iš pozicijos. - Aš dar 
noriu ir iš šios aplinkos ištrūkti, - žvilgsniu ap
vedė savo kambario sienas. Aš tau galiu pasaky
ti, kas jis: jis yra 65, mes susipažinome prieš du 
metus kelionėje ir po to, tau juk pasakojau, dar 
bandžiau savo draugę Ritą su juo suporuoti ...

- Tai jis, spėju, finansiniai stovi geriau už ma
ne? -įsiterpiau.

- Ne. Tur būt tu daugiau uždirbi, - atsakė ir
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Manau, kad daugelį jūsų nuoja. Visuomet aimanos

pasiekė Lietuvių Fondo iš
siuntinėti laiškai, informaci
jos ir prašymai. Prieš nu
mesdami juos, galėtumėte 
paskaityti. Nes ir fondas 
gautus laiškus ir prašymus 
nenumeta, bet juos atidžiai 
perskaito ir svarsto. Yra gir
dima daug nusiskundimų ir 
nepasitenkinimų, kad prašy
mai buvo nepatenkinti ar sti
pendijos nepaskirtos. Yra sa 
koma, kad "neteptas ratas 
girgžda ir garsų triukšmą ke
lia". Taip yra ir fondo atve
ju. Gavusieji retai tedėkoja, 
o negavusieji garsiai aima-

PHILADELPHIA

ĮDOMUS PARENGIMAS
American Folklore Socie- 

ty, savo 100 metų sukakčiai 
paminėti, rengia folklorinę 
šventę, supažindinti Philadel
phijos visuomenę su įvairių 
tautybių skirtingomis etninė
mis tradicijomis, jų kultūri
niu savaimingumu, iš seno
vės paveldėtais papročiais, 
sava tautodaile, muzika, dai
na, liaudies šokiais ir t.t.. 
Yra pakviesta apie 40 vieti
nių organizacijų bei instituci
jų, jų tarpe ir Lietuvių Tauto
dailės Instituto Philadelphi
jos skyrius, kuris rengia paro
dą Lietuvių Kultūros Centre, 
2715 East Allegheny Avė., 
Philadelphia, PA 19134 (įė
jimas iš Tilton gatvelės).

Paroda tęsis visą mėnesį. 
Ją bus galima lankyti šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 
12 vai. iki 5 vai. p.p., prade
dant spalio 7 d.. Oficialus pa
rodos atidarymas įvyks spa
lio 8 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. Atidarymo proga bus pa
demonstruotos lietuvių liau
dies dainos, kurias atliks Bro
nius Krokys ir Juozas Kasins ■ 
kas, talkinant smuikininkei 
Brigitai Pumputytei-Kasins- 
kienei ir solistei Rasai K rok y - 
tei. Atsilankiusieji bus pavai
šinti punšu ir kava. Spalio 
14-15 ir 21-22 dienomis bus 
galima nusipirkti tautodailės 
dirbinių ir lietuviškų kepinių.

fbv? 

yra daugiau girdimos. Ir fon - 
dui nėra malonu, tas aimanas 
girdėti.

Nežiūrint kas ir, kaip tuos 
pinigus skirstytų - jeigu pra
šymų yra vieno milijono su
mai, o paskirstymui tik ket
virtis. Tad aišku, kad visi pa 
tenkinti negali būti. Nei Sa
liamonas visoje savo didybė
je, iš dolerio dviejų ar ketve
rtų nepadarytų. Tad aišku, 
kad esamas fondas yra mūsų 
poreikiams per mažas. Taip 
pat jo augimo tempai yra per 
lėti. Visos mūšų dejonės atsi. 
muša į gyvenimo realybę. 
Apie tai dažnai pakalbame, 
bet reikalai negerėja. Dar nie 
kas nesurado būdų, kaip į lie
tuviškus darbus ir jų finansa
vimą, įtraukti jaunesniąją kar
tą ir profesionalus. Negali
ma būtų pasakyti, kad jie fon
do nežinotų. Žinoti - tai ži
no, nes savo renginiams pa
remti su prašymais į fondą 
kreipiasi. Tačiau patikrinus 
fondo sąrašus, prašančiųjų pa - 
vardžių ten nematyti. Jų nera
sime bitelių darbininkių tar
pe, kurios medų neša. Ta
čiau medus ir jiems kvepia!

Fondas buvo įsteigtas, kad 
iš gaunamų procentų būtų fi
nansuojama išeivijos švieti
mas ir kultūrinė veikla. Ir pa
gal išgales tai buvo daroma. 
Žinoma, ne visus galėjo pa
tenkinti. Bet kur mes būtu
me šiandieną - jeigu fondo 
neturėtume? Dabar atsiranda 
naujos problemos. Geležinei 
uždangai kiek praplyšus, iš 
okupuotos Lietuvos pasipylė 
banga. Pradėjo masiniai va
žiuoti pavieniai ir organizuo
tai. Tie svečiai aptuštino ge
rokai kišenes. Visi laukėme 
sąlygų pagerėjimo ir palen
gvėjimo - tai dabar negali
me skųstis, kai kiek pagerėjo. 
Tą pasikeitimą jaučia ir fon
das. Pasirodo, kad fondas 
Lietuvoje žinomas. Net ma
noma, kad fondas yra labai 
turtingas. Tad yra gauta pra
šymų, jog šimteriopai dides
nis fondas negalėtų jų paten
kinti.

Taip pat yra ir rimtų pra
šymų. Yra gauta keletas la-

Juozas Žygas

bai rimtų prašymų, stipendi
joms studijų pagilinimui Va
karų universitetuose. Ir šie 
prašymai negalėjo būti paten
kinti. Kadangi pelno skirsty
mo komisijai, vadinamą "peL 
ną" išdalinus, taryba ir valdy
ba jokių laisvų sumų neturi. 
Yra siūlomas ir svarstomas 
projektas, palikti ribotą sumą 
pasitaikantiems reikalams. 
Bet tai jau tik kitiems me
tams. Yra jaučiamas visuo
menės dėmesys ir gal net 
spaudimas, kad būtų neuž
mirštami Lietuvos įvykiai ir 
jų prašymai.

Dėl to ir yra daromas šis 
vajus, kad fondas padidėtų. 
Nes didėja ir fondo veiklos 
barai. Fondas buvo sukurtas 
išeivijos reikalams, o dabar ir 
atbundanti Lietuva. Šiaip ar 
taip, mes negalime ir išeivi
jos švietimo bei kultūrinio gy
venimo sugriauti. Ateinančia
me metiniame narių susirin
kime, šis klausimas turėtų bū
ti iškeltas ir svarstomas nau
joje perspektyvoje. Turi būti 
nustatytos pagrindinės gai
rės, o ne kiekvieno atskira 
nuomonė.

Kaip jau buvo minėta, fon
dą reikia skubiai didinti. Šį 
vajų pradėjus atsirado mece
natas, kuris įneš 50,000 dol., 
jeigu fondas iki šių metų ga
lo sutelks 100,000 dol. Pasi
baigus vajui būtų paskelbta 
mecenato pavardė. Šie metai 
yra labai sunkūs pinigų telk
imui, kadangi per daug iš vi
sų pusių prašoma. Bet būtų 
labai gaila, tokią stambią žu
vį paleisti. Mūsų visuomenė 
nėra tiek turtinga, kad tokių 
mecenatų daug būtų. Tad rei

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

(216) 486-2530 _

RITA MATAS
— Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

kia visiems gerokai pasitemp
ti. Šią progą pražiopsojus, ki
ta gali greitai nepasitaikyti.

Įvykiams Lietuvoje nenu
matytu greičiu plėtojantis, ga
li iškilti reikalų juos kiek 
stambiau paremti. Jeigu ne
turėsime stambių fondų, nega
lėsime to atlikti. Mūsų visuo - 
menė turėtų žinoti, kad Lietu 
vių Fondas yra tas, kuris nesi 
reklamuoja skambiais šū
kiais, bet dirba. Taip pat vi
suomenei yra patiekiama ga
na smulki apyskaita, tad visi 
žino, kur pinigai eina. Tad 
visiems reikia pečius surem
ti, nė vienas neturėtų nuošaly 
je stovėti. Kurie dar į fondą 
neįstoję, turėtų paskubėti tai 
atlikti. Lietuvoje susijungė 
rankomis nuo Vilniaus iki Ta 
lino. Ar jūs liksite vienas sto
vėti?

$60.00 PER HUNDRED 
remailing letters from home! 
Details, send self-addressed, 

stamped envelope.
Associates, Box 309-T, 

Colonia. NJ 07067
(31-36)

MANUFACTURING 
OPPORTUNITIES 

PLASTIC
Progressive rapidly expanding company in 

Streetsboro, Ohio, produeing plastic 
containers on high speed thin wall packaging 
machines is seeking candidates for the 
following positions.

MOLDERS
The ideal candidate will have experience in 

all facets of mold assembly and disassembly. 
Previousexperience working with Windsor, 
Van Dom and Husky machines a definite plūs.

MOLDING MECHANIC
To qualify you mušt have proven hydraulic, 
eleetronie and electrical sills. You will have 
the opportunity to put your expertise to work 
in the areas of daily machine repairs, 
preventive maintenance and project 
expansion.

We offer a competitive salary and 
excelllent benefit package. To be considered 
please send resume to:

Cardinal Packaging Ine.
1275 Ethan Avenue Streetsboro, Ohio 44241

Attn.: Personnel
(36-38)

IŠ LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
VEIKLOS

NAUJA VALDYBA. Praei
tą rudenį Lietuvių Rašytojų 
Draugija pravedė naujos val
dybos rinkimus. Rinkimai 
vykdomi kas treti metai. Iki 
šiol porą kadencijų valdyba 
buvo Chicagoje. Iš ten dabar 
perkeliama į New Yorką.

Išrinktoji valdyba taip pasi
skirstė pareigomis: Paulius 
Jurkus - pirmininkas ir sekre
torius, Algirdas Landsbergis 
- viceprimininkas ryšiam su 
kitų tautų rašytojais, dr. To- 
masVenclova vicepirminin
kas ryšiam su okupuotoje Lie
tuvoje esančiais rašytojais, 
Leonas Lėtas - iždininkas. 
Valdybos nariai - Leonardas 
Andriekus ir Danguolė Sadū- 
naitė.

METINĖ PREMIJA. Už 
1988 metų grožinę literatūrą 
skiriama šį rudenį. Premija - 
2000 dol. Mecenatas - Lietu 
vių Fondas.

Į vertinimo komisiją įeina 
Leonardas Andriekus, Kotry
na Grigaitytė, Leonas Lėtas, 
Nelė Mazalaitė, Vytautas Vo 
Įeitas. Sudarytas išleistų kny
gų sąrašas. Premija bus įteik
ta Mokslo ir Kūrybos simpo
ziume Chicagoje.

ALOYZO BARONO VAR
DO NOVELĖS PREMIJA kon
kurso būdu skiriama ir šiais 
metais. Premija - 500 dol. 
Jos mecenatas dr. Algis Šle
žas iš Chicagos. Premija bus 
paskirta gruodžio mėnesį, o 
gal ir anksčiau.

WANTED EXPER1ENCED
TIG & MIG WELDERS

& 
ALUMINUM WELDERS 

For Ist & 2nd Shift 
Steady tvork for qualified help salary 
commensurate with experience. Ben
efits after 90 days.

MAJESTIC METAL FABRICATING 
138 N. Groesbeck St. 

Mount Clemens, MI 48043 
(28-37)

i

tęsė: - Ir erotikos pas mus nėra ..., - čia ji mane 
tikrai nustebino. - Rita su juo gal prieš metus ne
rado absoliučiai jokio ryšio ... Gi prieš tris savai
tes aš pati jam paskambinau, užmezgiau kontak
tą...

- Varge, aš čia pavėlavau tris savaites, - nu
diegė mane mano paties ištarti žodžiai.

- Ne, tu čia nepavėlavai, ne. Aš prieš tris sa
vaites pasukau savo gyvenimą į kitą pusę ... Tu 
ir aš gal galėsime kada nors būti draugais, bet da
bar, nuo šiol, mudu nebegalime susitikinėti...

- Jei tavo norai su juo neišsipildys, gal galėsi
me vėl pradėti viską iš naujo? - dar spyriausi.

- Pas tave sugrįžti taip, kaip buvome, po šito 
visko aš niekada negalėsiu. Gal būsime draugais, 
pažįstamais, bet niekuo daugiau..!

Nors brangindamas net tokį buvimą pas ją, 
aš nenoromis pakilau eiti. Ji tačiau pakvietė pa
baigti vyną. Kalbėjomės toliau. Bandžiau lyg dė
lioti stiklo gabalėlius į sudužusį vitražą, rinkau 
informaciją, kad vėliau galėčiau geriau suvokti 

padėtį. Šiuo momentu viską suprasti buvo per 
sunku.

Įsidėmėjau, kad jos akyse nebuvo ašarų. Ji 
laikėsi labai ramiai, blaiviai, santūriai. Ji net ne- 
atsiprašinėjo manęs, pas amerikiečius priimtu bū
du, už visokius niekniekius. Gi čia tik jau nebu
vo niekniekis! Teko daryti išvadą, kad jos vidinė 
pusiausvyra buvo kur tai kitur. Ji tikrai buvo už
siangažavusi jam. Sis pokalbis tebuvo kokios tai 
civilizuotos pareigos atlikimas ir galutinis manęs 
atstūmimas nuo savęs. Tegalėjau viltis, kad tas 
atstumas liks ne visam, gal kas nors pasikeis.

Gelbėdamas padėtį, dar bandžiau save paže
minti prieš ją, prilygindamas save jos žengiamam 
žingsniui. Daleidau, kad ji buvo engiama kokio 
nors kaltės jausmo man, nors jo ir nerodė. Rizi
kavau tą jausmą bandyti mažinti. Pasisakiau, 
kad prieš pusmetį, kai buvome daugiausiai vie
nas nuo antro nutolę, aš taip pat buvau įsivėlęs į 
trumpą aferą. Ta afera emocinio užsiangažavimo 
neišvystė ir greitai pasibaigė. Deja, šis sugretini

mas rezultatų irgi nedavė...
- Ar tavo duktė žino apie visą tai? - paklau

siau, prisiminęs kartu su ja dabar gyvenančią Lo
retą, kuri visada irgi figūravo mudviejų vedybų 
svarstymuose. Tai buvo lyg gelbėjimasis skęs
tant, nes Loreta būdavo palankiai man nusitei
kus.

- Taip, žino. Jis yra mane iš čia pasiėmęs.
Ji vėl pradėjo girti mane, kaip puikiausi vy

riškį, kokį tik yra bet kada pažinusi... Prisiminė, 
kad mudu per tris metus nė karto nebuvome pik
to žodžio vienas kitam pasakę ... Aš kada nors 
sutiksiąs moteri. su kuria būsiu laimingas ...

Kai mano stikle nebeliko vyno, aš atsistojau. 
Viens kito nelietėme, tad ir rankos nepadavėme. 
Aš dar paėmiau nuo stalelio tuščius butelius, nes 
Loreta dabar jaudindavosi ir pykdavo ant moti
nos už bet kokį gėrimą. Jos lydimas, peržengiau 
durų slenkstį ir koridoriuje atsisukau atgal. Ji 
stovėjo tarpduryje, savo buto pusėje, ir pradėjo 
moti.
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D r. Danielius Degėsys

Apie 20 milijonų Ameri
kos moterų, vyresnių negu 
45 metų amžiaus, skundžiasi 
kaulų silpnėjimo liga. Kas 
metai apie 1,300,000 kaulų 
lūžimų atsitinka dėl šios 
ligos ir apie 400,000 miršta 
nuo kaulų lūžių komplikaci
jų-

Kaulai yra gyvi kūno audi
niai. Gyvenimo eigoje sen- 
stantieji kaulų audiniai būna 
pakeičiami naujais taip, kad 
kaulai visą laiką būna atstato - 
mi. Jauname amžiuje, ypač 
augimo metais, kaulai stiprė
ja ir didėja iki maždaug 35 
metų amžiaus. Po 35 metų 
kaulai pamažu pradeda silp
nėti, nes jie pradeda nustoti 
kalkių daugiau negu jų gau
na. Tas liečia tiek moteris 
tiek vyrus. Kalkių atsidėjimą 
kauluose reguliuoja vyriški 
bei moteriški hormonai. Pas 
moteris po klimakterinio lai
kotarpio moteriško hormono, 
estrogeno, gamybai staigiai 
sumažėjus, kalkių atsidėji
mas kauluose irgi ryškiai su
mažėja. Jie darosi silpni ir 
trapūs. Dėl šios priežasties 
moterys po klimakterinio lai
kotarpio osteoporoze serga 8 
kart dažniau negu vyrai. Be 
to, moterų kaulai yra smul
kesni negu vyrų. Moterų kau
lų masė yra apie 30% mažes
nė. Moterys, norinčios apsi
saugoti nuo osteoporozės pa
sėkų turi stiprinti kaulus dar 
prieš klimakterinį laikotarpį, 
būtent, pradedant jų 35 am
žiaus metais. Juo didesnę 
kaulų masę moteris išaugina 
prieš klimakterinį laikotarpį, 
tuo atsparesni kaulai būna

OPPORTUNITY FOR RN’SANDLPN’S
• To work & live in a congenial community 

only Top ųuality individuals need apply.
• Affordable health insurance
• Free life insurance
• Siek time
• Vacation
• Hollidays - New Year Day, Memorial Day, 

Independence Day, Employee Birthday, 
Thanksgiving Day, Christmas Day
& day of choice.

UPTO $14.75 PER HOUR FOR 3-11 & 11-7
Call 804 - 740 -6174

CAMBRIDGE MANOR
1776 Cambridge Drive, Richmond, VA 23233

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tek: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

įvairiems lūžiams po klimak
terinio laikotarpio. Kadangi 
kaulų stiprumui išlaikyti svar
biausias elementas yra kal
cis, tai šiuo metu apie kalcį 
daugiausiai ir kalbama.

1984 metais Nationalinis 
Sveikatos Institutas suorgani
zavo medicinos ekspertų kon
ferenciją, kurioje buvo priei
ta prie vieningos nuomonės, 
kad Amerikos gyventojai ne
pakankamai su maistu gauna 
kalcio. Kalcis yra svarbus or
ganizmui mineralas. Jis ne 
tik kad stiprina kaulus, bet jis 
reguliuoja ir širdies ritmą, 
nervų impulsų pralaidumą ir 
raumenų susitraukimus. Jei
gu kalcio kiekis kraujuje su
mažėja, tai organizmas kalcį 
pradeda imti iš kaulų ir, žino
ma, kaulai silpnėja. Todėl ir 
yra svarbu kalcį imti su mais
tu, kad organizmas jo nesto
kotų. Nationalinio Sveikatos 
instituto konferencijos daly
vių nuomone, moterys turėtų 
imti 1000 arba 1500 miligra
mų kalcio dienoje pradedant 
ankstyvame amžiuje, būtent, 
18 ir 35 metų laikotarpyje. 
Tai yra tuo metu, kada kaulų 
masė ypač auga.

Kai kurie mokslininkai sa
ko, kad osteoporozės liga turi 
keletą priežasčių ir, kad kal
cio trūkumas ne visada būna 
osteoporozės atsiradimo prie 
žastimi. Todėl šios ligos gy
dymui kalcis nėra efektingas. 
Kaip ten bebūtų, bet tyrimai 
su gyvuliais rodo, kad osteo
porozė išsivysto pas tuos gy
vulius, kurių maiste trūksta 
kalcio. Stebėjimai taip pat ro
do, kad tos moterys, kurios 

serga osteoporoze, paprastai 
gauna kur kas mažiau kalcio, 
negu sveikos moterys. Be to, 
osteoporoze sergančių asme
nų tarpe kalcio kiekis krauju
je būna žemas.

Senesnis organizmas nepa
jėgia pakankamai kalcį absor 
buoti iš virškinamojo trakto, 
todėl senesni žmonės jo ir sto
koja. Kalcio absorbacija iš 
virškinamojo trakto įgalina 
vitaminas D organizmas sau
lės spindulių įtakoje gali pats 
pasigaminti, o mineralas bo- 
ronas yra randamas žaliose 
daržovėse ir vaisiuose. Os
teoporozės gydymui vien cik 
kalcio neužtenka. Nežiūrint 
kiek bepriimtum kalcio prasi
dėjusio osteoporozės proceso 
nepakeisi. Moterų osteoporo - 
zės gydymui ir apsisaugoji
mui nuo jos svarbiausią rolę 
vaidina moteriškas hormo
nas, estrogenas, o vyrams tes- 
tasteronas.

Mokslinės studijos rodo, 
kad estrogenas, jeigu jis būna 
pradėtas vartoti ne vėliau 
kaip dveji metai po klimakte
rinio laikotarpio, sumažina 
90% stuburo kaulų ir apie 
60% klubo ir riešo kaulų lū
žius. Kaulų masės nykimą 
galima sustabdyti priimant 
estrogeną kad ir praėjus 6 me
tams po klimakterinio laiko
tarpio.

Osteoporozės gydymui var
tojamos mažos dozės estroge
no, nes didelės dozės gali su
kelti gimdos vėžį. Pridedant 
prie estrogeno kitą hormoną, 
progestiną, gimdos vėžio su
kėlimo galimybė smarkiai su
mažėja. Estrogenu-progesti- 
nu gydymo metu 60% iki 
80% atvejų pas moteris atsi
randa mėnesinis kraujavi
mas. Žinoma, toks hormo
nais gydymas kartais reikia 
nutraukti, bet tol kol estroge
nas būna vartojamas kaulai 
būna apsaugojami nuo silpnė
jimo ir lūžių.

Osteoporozės gydymas es- 
trogenu-progestinu ir kalciu 
yra gana efektingas, bet būtų 
kur kas geriau, kad tiek vyrai 
tiek moterys stiprintų kaulus 
ankstyvesniame jų amžiuje 
kai kaulų medžiagų apykaita 
dar būna aktyvi, o nelauktų 
osteoporozės pradžios. To
dėl vaisiai bei žalios daržo
vės ir pieno produktai turėtų 
įeiti į žmogaus dietą. Lieso 
pieno stiklinė, pavyzdžiui, tu 
ri 300 miligramų kalcio. Tie, 
kurie tokios dietos mažai pri
silaiko, turėtų kalcį imti table 
čių formoje, 1000 iki 1500 
miligramų dienoje. Be šių 
priemonių nereikia užmirkti 
ir kūno mankštos, nes kūno 
mankšta stiprina kaulus.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Clevelandiečio Prano Neimano sukurtą "Vilniaus Trys Kryžiai" 
medžio skulptūrą duktė Živilė nuvežė j Lietuvą ir padėjo Kryžių kal
ne. Ji yra kalną lankančių maldininkų su dėmesiu stebima ir prie jos 
meldžiamasi. S. Vaidžiūnaitės nuotr.

PATRIOTINE KARIŲ VETERAN) KNYGA
Alė Rūta

Tai istorinis, 1961-1987 m. 
veiklos apžvalginė, su nuot
raukomis albumas-knyga, 
kur atsispindi išeivijos karių 
veteranų atsidavimas Lietu
vai, jų kilnus pavyzdys jauni
mui.

Kas toje knygoje? Pradėsi
me nuo Statuto (381 psl.).

Lietuvių Karių Veteranų 
sąjungos Ramovės (LKVS) 
tikslas yra kovoti prieš Lietu
vos okupantą, Sovietų Sąjun
gą ir kitus lietuvių tautos prie
šus, iki bus pašalinta okupaci 
nė valdžia ir atstatyta laisva, 
nepriklausoma Lietuvos vals
tybė. LKVS Ramovė yra lo
jali tų kraštų santvarkoms, 
kur veikia jos centro organai 
ir skyriai. Savo kovoje nau
dojasi šiais būdais:

Remia Lietuvos laisvinimo 
veiksnių kovą gelbėti tautos 
dvasines bei kultūrines ir ma
terialines vertybes nuo sunai
kinimo;

Rūpinasi palaikyti ryšius 
su Lietuvos laisvės bylai pa
lankiais valdžios asmenimis; 
stengiasi informuoti apie oku
panto daromas skriaudas;

Informuoja apie komuniz
mo esmę, tikslus, metodus ir 
kėslus;

Remia lituanistinių mokyk
lų, jaunimo sambūrių veiklą, 
ugdančią lietuviškumo ir ko
vingumo dvasią;

Leidžia Lietuvos laisvės ko 
vų istorijos knygas, kitus lei
dinius;

Renka Gukumentus ... Ren
gia karinio pobūdžio paskai
tas ...

Vykdo įvairius laisvinimo 
veiksmus ir palaiko tautos 
gerą vardą...

Tokios (sutrumpintos) iš
traukos iš Statuto rodo, kokia 
yra didelė Karių Veteranų 
išeivijoje reikšmė, prasmin
gas jų darbas. Taigi, reikš
minga ir ši naujoji, gražiai iš
leista knyga, redaguota irgi 
tos sąjungos nario, "Kario" 
redaktoriaus Balio Raugo.

Ši knyga naudinga ne vien 
kariams, ne vien veteranams, 

bet kiekvienam savo tautą 
mylinčiam lietuviui. Naudin
ga ypač jaunam žmogui, išei
vijoje ir okupuotoje Lietuvo
je. Kodėl? - Juk, pagal Vin
cą Kudirką, "iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semia ...". 
Tai Lietuvos Himno žodžiai, 
ir tai šventa mūsų pareiga: iš 
praeities pažinti mūsų tautos 
kovas ir darbus, išeivijoje vi
są veiklą - patriotinę veiklą, 
kad Lietuva prisikeltų, kad 
Nepriklausoma valstybė bū
tų atkurta.

Knygoje išdėstyti tie kilnie 
ji tikslai ir parodyta kaip gy
veno išeivijos kariai vetera
nai, kaip jie, žinoma, ne kar
du bet visokiais būdais ir vi
somis priemonėmis palaikė 
vienas kito darbus ir stengė
si perduoti mūsų tautos dva
sią, jos aspiracijas, jos lais
vės viltis priaugančioms kar
toms, kas taip sunku svetimų 
kraštų 'tirpinančiuose kati
luose' ...

Ši knyga yra jau antroji 
LKV sąjungos Ramovės veik 
los dalis, apimanti 1961-87 
metų veiklą. Ir nuotraukos, 
ir minimi veikloje vardai yra 
iš tų metų. Reikia pastebėti 
redaktoriaus Balio Raugo iš
manymą ir gerą skonį, surink 
tas nuotraukas ir gausią kito
kią medžiagą taip tvarkingai 
ir gražiai išdėstant. Knygos 
pulapiai nenuobodūs, skaito
si lengvai, dažnai su liūdesiu, 
nes daugelis jau mirę. Ir su 
meile žiūri į tuos veidus bu
vusių mūsų Tėvynės karių, 
buvusių savanoriais 1918- 
tais metais, kovojusių su vie
nais ar kitais Lietuvos prie
šais ir visada savo gyvenimo 
tikslu turėjusius Lietuvos lais 
vę, jos gerą vardą ir jos švie
sią ateitį. Dėl to, knyga skai
tytina visų - jaunų ir senų.

Veiklos aprašymai, proto
kolai, statistikos, oficialūs 
laiškai - ne kariams gali kar
tais būti mažai suprantami ar 
prailgti ... Bet yra ir labai 
įdomių detalių iš Karių-Vete

(Nukelta. į lOpsl.)
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Sienoje įkalta vinis Vladas Vijeikis

Apsilankymai pas Florijo
ną man labai patinka. Florijo
nas buvęs ugniakarys geras 
draugas. Jis didelis patriotas, 
nors kartais ir nukalba kaž
kur pro šalį, bet pagrindinės 
mintys yra sveikos. Jis nie
kad nesutiko su Lietuvos oku- 
pacija. Savo nuosavomis ran
komis suniokotų kiekvieną, 
kuris bent per nago juodumą 
tam priešintųsi. Žodžiu, poli
tinėse sferose mes kaip du 
broliai. O gal net kaip dvynu
kai. Toje plotmėje dar nei 
karto negriebėme vienas kitą 
už atlapų. Jo žmonelė taip 
pat gera lietuvaitė. Ji Florijo
nui pritaria. Gal ne visuose 
punktuose. Dėl gėrimo, kaip 
šiaurės ir pietų poliai. Kokie 
dar skirtumai? Florijonas 
mėgsta lašinius ir valgo juos 
pipirais pasibarstęs. Florijo- 
nicnė negali to pernešti. Bet 
jeigu gyveni viename bute, 
tai ką gi tu darysi. Florijo-

PATRIOTINE KNYGA...
(Atkelta iš 9psl.) 

ranų gyvenimo, įdomių sąjun
gos veiklos ryšių su mūsų 
kultūra, nes Ramovėnai visa
da švęsdavo Vasario 16 šven
tę, Lapkričio 23 - Kariuome 
nės šventę ir kitas mūsų tau
tai brangias, atmintinas die
nas.

Knygoje aprašytas ir gra
žus Birutiečių bendradarbia
vimas su Ramovėnais, ka
dangi tautiniai tikslai tie pa
tys.

Iš mano pastebėtų 'detalių' 
(iš tikro, svarbių!) štai vienas 
- liūdnas: šiame 25 m. ap
žvalgos leidiny Nepriklauso
mos Lietuvos karių jau išgy
venamas saulėlydis. Ir, jei 
neras atgarsio lietuvių atžaly
ne, tai bus paskutinis LKV 
sąjungos liudininkas išeivijos 
istorijoje...

Kas dar tuose aprašymuose 
ir paveiksluose? Lojalumo 
(Lietuvai) paradai, protestai 
prieš Sovietų Sąjungą, sukak
tuvinės šventės, pagarba ki
tiems kovotojams (pav. Viet
namo kovotojams aukoja 
kraują - 164 psl.), istoriniai 
asmenys - prof. Mykolas Bir
žiška -(194 p.), dainuoja Vin
cė Jonuškaitė (195 p.), rašyt. 
J. Švaistas-Balčiūnas (199 
p.), gen. S. Raštikis, garbin
gieji pulkininkai - savanoriai 
ir visi kiti kariai, gyvieji ir 
jau mirę. Visa tai mums vi
siems pravartu žinoti, gerbti 
ir mylėti, nes tai mūsų tautos 
idealistai - druska, ku
rie duoda vilties būsimajai 
laisvai Lietuvai.

Lietuvių Karių Veteranų Są
jungos RAMOVĖS veikla 
II dalis (1961-1987 m.). Redak
torius Balys Raugas. Išleido 
LKVS "Ramovės" Centro Val
dyba, tiražas 500. Spaudė Fran- 
ciscan Press, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Kaina nepažymėta. 

nicnė skaito geros dietos kny
gas ir valgo tik tai, kas tose 
išmintingose knygose nurody 
ta. Florijonas ne tik neskaito 
tokių knygų bet baisiai ne
linksmai žiūri į kiekvieną val
gį, kuris nekvepia lašininiais 
spirgais. Tai čia didžiuliai 
skirtumai.

Bet aną dieną Florijonas bu - 
vo kaži kuo nepatenkintas. 
Aš tuojau tą pastebėjau nes 
esu gana jausmingas žmo
gus.
- Kas tau Florijonai? Lyg 

ne tas kurį vakar mačiau?
O Florijonas, vyras tiesus. 

Tad, gerą stiklinę išmaukęs, 
sako man.
- Tu perdaug žiūri į mano 

žmoną.
- Na, kartais žvilgteriu, bet 

ne tiek daug kaip tu manai. 
- Tu čia nepradėk mane ap • jau! 

link Chicagą vedžioti. Aš ta
ve žinau. Tu kalbėsi, kalbėsi 
ir išsikalbėsi. Bet į mano 
žmoną žiūri. Ir man rodosi, 
kad tuose žvilgsniuose kažko
kias telegrafines mintis lai
dai.
- Florijonai, ar pasiutai? 

Man tavo žmona tiek reikalin 
ga, kiek pernykštis sniegas. 
Aš neturiu jokio patraukimo. 
Ji man tiek reiškia kaip, pa
vyzdžiui, tavo sofa. Žiūriu į 
sofą ar į ją. Tas pats.
- Aha, tai jau sugalvojai 

gulti su ja ant sofos? - Flori
jonas atrodė rimtai supykęs.
- Florijonai, tavo makaulė

je visi sraigtai atsisuko. Aš 
tavo žmoną nelyginčiau nei 
su sofa nei kitu tavo buto bal 
du. Prisipažinsiu, man ji pa
tinka, bet kaip žmogus.
- Dabar aš tave pagavau. 

Čia jau suki į moterų libera- 
tion. Tau patinka kaip žmo
gus. Visos jos nori būti pana- ko jokios vinys neturi. Kaip 
šios, o gal net pranašesnės už į mano kvailą galvą toks paly 
vyrus ir žmones. Čia aš tave 
įvariau į kampą. Žiūri į ją iš 
dviejų pusių. Ji moteris ir as
menybė.
- Florijonai. Tu ir vėl kaž

kur nuklydai. Nei man mote 
ris nei man asmenybė. Kaip 
čia tau išaiškinti? Na, saky
sime, štai vinis įkalta į sieną. 
Pažiūriu į vinį. Jokių emoci
jų. Taip pat kaip į tavo žmo
ną. Pažiūriu. Jokių emocijų.
- Na dabar tai tu visai nu

dardėjai. Reiškia, mano žmo 
na, kaip vinis sienoje? Tai 
kodėl aš ją vedžiau? Ar dėl
to kad ji kaip vinis sienoje? 
Vedžiau dėl grožio, dėl mei
lės, dėl visokių kitokių daly
kų. O tu man sakai vinis. O 
žinai.,.

Šioje vietoje Florijonas pa
darė pauzę, kaip visi kalbėto
jai, kurie nebežinodami ką sa
kyti išgeria vandens iš čia pat 
parankiui padėto gražiai atro
dančio uzbono. Bepildamas 
vandenį į stiklinę jis kaupia 
savo protines jėgas despera
tiškai ieškodamas smegeni
nėje, ką čia galėtų pasakyti. 
Taip ir Florijonas matomai

ieškodamas gerų minčių, įsi
pylė iš bonkos bet ne van
dens. Daugeliui viešųjų kal
bėtojų patarčiau tą patį pada
ryti. Taigi Florijonas po šios 
natūralios pauzos sako:
- Žinai. Tu čia pataikei. 

Niekad dar taip gerai nenu
galvojai. Ji tikrai kaip vinis. 
Tik ne į sieną įkalta. į mano 
galvą. Ir ne viena. Kas su
skaičiuos kiek ji man vinių į 
galvą kala. Ir kala kasdien. 
Girdėjau kad dabar yra auto
matinis aparatas vinim kalti. 
Plaktuko nebereikia. Aš ma
nau, kad ji tą aparatą turi.

Čia Florijonas įpylė su kau
pu ir šūklelėjo:
- Na tai už tas vinis mūsų 

galvoje įkaltas.
Norėdamas pasirodyti gu

dresnis už Florijoną, pridė-

- O aš keliu taurę už čvie- 
kus.

Šioje ekstazinėje atmosfero ■ 
je staiga, kaip dcus ex mahi- 
na, pasirodė Florijonienė.
- Taip ir maniau. Ir vėl pri 

sisprogote.
- Dar viena vinis ar čvie- 

kas, - sumurmėjo Florijonas.
-Tu man nekalbėk apie 

čviekus. Jų reikia. Nueitum 
ir prikaltum garažo lentas at- 
sivėpusias. Katės landžioja. 
Keletos čviekų laiptams nepa • 
kenktų.
- Ar aš tau nesakiau? - vėl 

sumurmėjo Florijonas.
Supratau, kad atėjo momen

tas strateginiam pasitrauki
mui, kol tavęs neprikalė. 
Tad mandagiausiai atsisveiki 
nęs išsmukau namo. Važiuo
damas pagalvojau. O ta Flo
rijonienė nėra jokia vinis nei 
čviekas. Net palyginti su lie
sa vinim negali. Ji viską turi,

SM /uperior Zoving/
ASSOCIATION

Į S LIC

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 

/uperior Avinę/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

Dirvos deimantiniam jubiliejui paminėti centrinio komiteto narės.
Iš k.: Ritonė Rudaitienė, Vida Jonušienė ir Bronė Kremerienė.

ginimas galėjo įsirioglinti. 
Kitą kartą susitikęs arčiau 
žvilgterėsiu.

medical
DIRECTOR OF NURSING / RN

Professional vitality
Means growing and developing as a 

nurse and you can. At the Lenox Care 
Center in Lenox, IA. We offer:

Greater autonomy in decisions regarding 
patient care.

A chance to develop a closer relationship 
with residents and their famiiy.

A greater opportunity to ūse your 
supervisory skills.

The chance to join the increasing 
importam field of geriatric nursing in 
Ing term facility.

For more information contact: VIRGINIA 
BENNET, Administrator, LENOX 
CARE CENTER, 111 E. Vanburen, 
Lenox, IA 50851 515-333-2226 

(36-37)

IMMEDIATE OPENING 
REGISTERED NURSES

Tb work & live in a small congenial 
community & a 60 bed geriatric facility.

Opening for RN's on 7-3 & 3-1 
shifts. Full time or part time. Flexible 
scheduling, new wage scale. Be a part 
of our caring stafT. Apply clal or write 
Administrator AUDUBON VILLA 
125 S. Broad St. • Lititz, PA 17543 
717-626-0211 EOE
(33-39)

ATTENTION
GOVERNMENT SEIZED 

VEHICLES 
from $100

Fords, Mercedes, Corvettes, Chevys.
Surplus Buyers Guide. 

1-602-838-8885 Ext. A 1753 
(37-39)

MACHINISTS 
TOOL MAKERS

Mušt be able to sėt up work from blue 
prints & close tolerance.

Due to expansion, INA Bearing Com
pany, Ine., a leading manufacturer of high 
precision bearings, has openings for 
experienced Tool Room Machinists and 
Tool Makers at our Cheravv, S.C. facility.

The positions require experience oper- 
ating any of the follovving: Lathes, grind- 
ers, milling machines, and CNC equip- 
ment. We offer good vvages and benefits. 
If interested, call 1-803-537-9341 or send 
resume to: Personnel Department, INA 
Bearing Company, Ine. One INA Drive, 
Cheravv, S.C. 29520 • EOE

ATTENTION - HIRING!
GOVERNMENTJOBS - 

YOUR AREA.
Many immediate openings 
vvithout vvaiting list or tęst. 

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

(37-39)

ATTENTION - 
GOVERNMENT HOMES 

FROM $1 (U-REPAIR). 
Delinęuent tax property.

Repossesšions.
Call 1-602-838 8885 Ext GH 1753

(37-39)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

DIRVOS
Į PRENUMERATĄ



DIRVA • 1989 m. spalio 5 d.

Kudirkos biusto atidengimas
Lietuvių kultūrinio darže

lio d-jos valdyba praneša, 
kad Dr. Vinco Kudirkos bius
to oficialus atidengimas bus 
sekmadienį, spalio 8, 12 vai. 
Lietuvių kultūriniame darže
lyje. Dėl blogo oro šių cere
monijų nebuvo galima atlikti 
rugsėjo 10 dieną.

Dr. Vinco Kudirkos naują 
biustą padarė skulptorius Ra
mojus Mozoliauskas. Bius
tas jau pastatytas ant pedesta- 
lo ir pagaminti atitinkami už
rašai. Visi lietuviai kviečia
mi šiose iškilmėse dalyvauti. 
Lietuvių organizacijos prašo
mos atsiųsti į Kultūrinio dar
želio iškilmes atstovus su vė
liavomis.

Asmenys neturį automobi
lių, galės į darželį atvažiuoti 
autobusu, kuris išvažiuos 11 
vai. 45min. iš Dievo Motinos 
parapijos aikštelės ir po iškil
mių visus atveš atgal prie 
šventovės. Už kelionę auto
busu nereikės nieko mokėti.

Svečiai iš Lietuvos
Lietuvos Sąjūdžio tarybos 

narys prof. dr. Arvydas Juo
zaitis su žmona ir Vilniaus 
televizijos komenatatorius 
Stasys Amašius, viešėdami 
Clevelande aplankė Šv. Kaži 
miero lituanistinę mokyklą, 
kalbėjosi su vaikų darželio 
mokinukais ir ir vyresniųjų 
klasių moksleiviais.

Rita Kliorienė plačiau pa
pasakojo poniai Juozaitienei, 
kuri taip pat yra mokytoja, 
apie lituanistinių mokyklų 
darbą ir muzikinę veiklą.

A. A.

STASIUI ASTRAUSKUI

mirus,

jo sūnui NARVYDUI Lietuvoje, seseriai 
REGINAI ORANTIENEI ir seserėčiai REGI
NAI ORANTAITEI-PRICE su šeima, Cleve
lando lietuviai šachmatininkai, kurių ak- 
aktyviu dalyviu Stasys buvo, jo šeimai.ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią, užuo
jautą.

Šachmatininkų klubo nariai:

V. Civinskas 
Dr. D Degėsys 
Ig. Janavičius 
Al. Johansonas 
Ed. Kiygeris 
J. Malskis
L. Nagevičius

Vilniaus televizijos komen 
tatorius Stasys Amašius litu
anistinės mokyklos vaizdus 
ir pokalbius užrckordavo fil
me, kuris bus rodomas Vil
niaus televizijos ekrane ir, ži
noma, filmas bus matomas 
visoje Lietuvoje.

PAKEITIMAI
LIETUVIŲ NAMUOSE

Lietuvių namų bendrovėje 
ir Lietuvių klube nuo spalio 
1 dienos įvyko svarbūs admi
nistraciniai pakeitimai.

Juozui Stempužiui jau lie
pos mėnesį pasitraukus iš pir
mininko pareigų, abiejų ben
drovių pirmininko pareigas 
eina Romas Bublys. Egzeku- 
tyviniu viceprezidentu išrink 
tas adv. Egidijus Marcinke
vičius.

Naujoji vadovybė atleido 
administratorę Terry Parello 
bei jos štabą ir pirmininkas 
R. Bublys raštu padėkojo už 
atliktus darbus.

Nuo spalio 1 d. Lietuvių 
Klubo ir Lietuvių namų admi ■ 
nistratore paskirta Nijolė Mo • 
ticjūnienė, kuri klube dirba 
nuo 1973 metų, kai klubas ir 
namai buvo atidaryti vieša
jam naudojimui.

A. A. 
VYTAUTAS 

MOZOLIAUSKAS

Lake Worth miestelyje, FL 
rugsėjo 9 d. mirė Clevelande 
gyvenęs Vytautas Mozoliaus
kas, muzikės Onos Mikuls
kienės brolis.

Velionis buvo gimęs 1909

V. Nasvytis
J. Naujokaitis 
Pr. Puškorius
V. Ramūnas 
J. Rastenis 
Al. Stasas
R. Švarcas 
V. Tamulis

Dr. Vinco Kudirkos biustas atstatytas Lietuvių kultūriniame dar
želyje, vietoj vandalų pavogtojo.

m. vasario 24 d. Omske, Si
bire, ir augo vienuolikos vai
kų šeimoje. Iš jų visų tebeli
ko tiktai Ona Mikulskienė.

Vytautas Mozoliauskas bu
vo geras chorų dainininkas, 
turėjo sodrų bosą. Jis daina
vo Klaipėdos krašto giedoto
jų draugijos, Čiurlionio an
samblio ir Operos choruose.

Vilniuje jis buvo Filharmo
nijos administratorius, Patri- 
jos knygų leidyklos vedėjas, 
Klaipėdoje dirbo Lietūkyje.

Palaidotas Lake Worthe. 
Giliame liūdesyje liko žmona 
Nora, dukterys Giedrė ir Mir - 
ga su šeima, sesuo Ona Mi
kulskienė, skulpt. Ramojus 
Mozoliauskas ir kt. artimieji.

Dirva reiškia gilią užuojau
tą velionio šeimai, seseriai 
Onai Mikulskienei, kitiems 
giminėms ir artimiesiems.

• ŠV. KAZIMIERO LITU
ANISTINĖJE MOKYKLO
JE veikia dvylika skyrių, mu 
zikos ir dvikalbių mišraus am
žiaus klasė, bei iki mokykli
nio amžiaus vaikų darželis.

Aukštesniuose skyriuose 
dėsto Dalia Staniškienė, Dan
guolė Vodopalienė ir dr. Vita 
Aukštuolienė. Muzikos kla
sę veda Rita Kliorienė, o dvi 
kalbės mišraus amžiaus kla
sės mokytoja yra Rama Bub
lytė.

Dar nėra vėlu pradėti - pra 
šom siųsti savo vaikus į Šv. 
Kazimiero lituanistinę mo
kyklą! i

Smulkesnį informacijų gali 
te teirautis pas Tėvų komite
to pirmininką Kęstą Civins- 
U (j.st.)

KTTCHEN HELP
Part-tlme 

Downtown location.
Call

566-9200 Ext. 235 
between 11 a.m. & 2 p.m.

KULTŪROS PREMIJOS 
ĮTEIKIMAS

Š.m. lapkričio 12 d., sekma 
dienį 2 vai. p.p., yra šaukia
mas Ohio Lietuvių Gydytojų 
draugijos susirinkimas Lietu
vių Namuose, Clevelande, ku 
rio metu bus įteikta metinė 
Kultūros premija.

10 vai. mišios Dievo Moti
nos šventovėje už mirusius 
narius. Pietūs 12 vai. Lietu
vių Namuose.

Visi kviečiami atsilankyti.

LIVE IN ASSIST VVOMEN 
MS PATIENT 

LITE DOMESTIC DUTIES, 
CHEERFUL COMPANION.

DRIVERS LICENSE HELPFUL 
SEPARATE ROOM AND BATH 

CONTACT ED BRUDER ;
216-791-9800 O R 

216-831-6212

CONSTRUCTION EOUIPMENT 
MECHANICS NEEDED 

TOP PAY
Manassas case construction equipment 
dealer needs experienced Mechanics. 
Hospitalization, major medical, dental. 
Call collect Ron BLIZZARD 703 / 330- 
1333. White Oak Equipmenta Ine., 9115 
Industry Dr., Manassas Park, VA 22111 
(36-42)

H Hfaupa
Litfiuanian Credit LLnion 

Lietuvių "Kredito Kooperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

Cfcvetand, Ofiio 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 Equity), Namų Pirkimui (Mortgagcs)

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

JAKUBS AND SON
-&

Laidojimo Įstaiga
Deda E., William J. Sr., 

William J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.
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DIRVOS Fai (216) 431-1614
• DR. LEONAS IR IRE

NA KRIAUČELIŪNAI šią 
savaitę skrenda į Los Ange
les, kur su vietiniais tautinės 
sąjungos veikėjais tarsis Dir
vos deimantinio jubiliejaus 
reikalais.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
yra ALT S-gos pirmininkas, 
o Irena Kriaučeliūnienė - 
Dirvos sukaktuvių rengimo 
vyr. komiteto pirmininkė.

• ALINA DVORECKIE- 
NĖ, Lietuvos Skaučių Vy
riausioji Skautininke, savo 
atsiųstame iš Lietuvos laiške 
Dirvai rašo:

"Malonu ir džiugu, kad už 
jūrių marių, mėlynų vandenų 
mūsų broliai ir sesės nepa
miršta Lietuvos skaučių ir 
skautų.

Norėčiau savo ir Seserijos 
vardu padėkoti už atsiųstą 

Netekusiai vienturčio sūnaus

RAMUČIO J. BULOTOS

didžio skausmo valandoje jo motinai, AL Tauti
nės Sąjungos Detroito skyriaus vicepirmininkei 
EUGENIJAI BULOTIENEI bei velionio šeimai 
gilią užuojautą reiškiame.

AL Tautinės Sąjungos 
Detroito Skyriaus 

Valdyba

Mylimam sūnui

A. A.

RAMUČIUI J. BULOTAI

staigiai ir netikėtai amžinybė iškeliavus, jo 
motiną, Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
centro valdybos narę EUGENIJĄ BULO
TIENĘ ir velionies šeimą nuoširdžiai užjau
čiame.

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Centro

V ai d y b a

Mieliems

VACLOVUI ir VANDAI MAŽEIKAMS 
dėl Vaclovo sesers

A. A.
PRANCIŠKOS

P U P L I N S K I E N Ė S

mirties okup. Lietuvoje, giliausią užuojautą 
reiškia

Teodoras ir Barbara 
Blinstrubai

Dirvą, kurioje skaitėme malo
nias eilutes."

Dirva dėkoja už laiškutį ir 
linki sėkmės atsikūrusiai Lie
tuvoje Skautijai.

• TAUTOS FONDUI spa 
lio 1 d. Chicagoje rengtuose 
pietuose surinkta $17,600. 
Vajaus komiteto pirm. Jonas 
Jurkūnas. Programą prave
dė Vladas Vijeikis.

RUOŠIAMASI
LIETUVIŲ KONGRESUI

Amerikos Lietuvių kongre
sui, įvyksiančiam Los Ange
les mieste spalio 21-22 d., su 
daryta speciali komisija, ku
riai vadovauja Antanas Ma
žeika.

Į spaudos komisiją sutiko 
įeiti laikraštininkai: V. Bakū- 
nas, V. Baltušienė, J. Janušai- 
tis, E. Jasiūnas, A. Juodval

kis, kun. J. Prunskis, V. Šeš
tokas, J. Šlajus, V. Šimoliū
nas, M. Valiukėnas, R.K. Vi- 
džiūnienė, J. Žemaitis. Ko
misijos pirmininkas yra Vy
tautas Šeštokas.

Į transporto komisiją, ku
riai vadovauja Simas Kvečas, 
talkininkais įsijungė J. Petro
nis, R. Bužėnas, Pr. Dovydai
tis, J. Pažėra.

NAUJA
ALT REIKALŲ VEDĖJA

Nijolei Gierštikienei, pradė
jus dirbti mokykloje ir ruo
šiantis magistro laipsniui, te
ko pasitraukti iš ALT reikalų 
vedėjos pareigų. Jos vietoje, 
ALT centre dabar pradėjo 
dirbti Daiva Meilienė, kurį 
laiką redagavusi laikraštį 
"Observer".

DRAUGAS PAMINĖJO 
80 METŲ SUKAKTĮ

"Draugas", pradėtas leisti 
savaitraščiu 1909 m. Wilkes 
Bare PA, 1912 metais perkel 
tas į Chicagą ir 1916 m. pa
verstas dienraščiu, lanko sa
vo skaitytojus iki šiol. Ši sva
ri sukaktis gražia programa 
buvo paminėta 1989 m. rug
sėjo 24 d. Martiniąue poky
lių salėje, Evergreen Park, 
IL. Dalyvavo per 400 asme
nų.

Lietuvių Fondo valdybos 
pirmininkė Marija Remienė, 
sukakties proga sveikindama 
"Draugą", fondo vardu įteikė 
auką - 5,000 dol.. Minėjimo 
programą darniai pravedė 
Matilda Marcinkienė.

Šiuo metu "Draugą" reda
guoja: kun. Pranas Garšva, 
Aušra Liulevičienė, Irena Re - 
gienė, Vytautas Radžius ir 
Aldona Zailskaitė. Adminis
tratorius - kun. Petras Cibuls' 
kis. (mv)

DETROIT
A.A.

RAMUTIS J. BULOTA

Negailestinga mirtis rugsė
jo 18 d. iš mūsų tarpo išrovė 
paskautininką ir šaulį Ramu
tį J. Bulotą.

Ramutis Bulota buvo pa
šarvotas Harris laidojimo na
muose. Rugsėjo 21 d. rožinį 
sukalbėjo Dievo Apvaizdos 
parapijos klebonas kun. Vik
toras Kriščiunevičius ir Šv. 
Antano parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas, skau
tai, skautės, vyčiai, šauliai ir 
pilna koplyčia atsilankiusių
jų. Laidojimo direktore Yo- 
landa Zaparackienė papasa
kojo Ramučio Bulotos nuei
tus gyenimo kelius ir pareiš
kė likusiai šeimai užuojauta 
savo ir ją paprašiusių organi
zacijų vardu. Po to skautai, 
skautės, vyčiai ir šauliai, Le
opoldo Heiningo pakviesti 
prie karsto ir St. Butkaus 
šaulių kuopos vėliavos, su
jungtų rankų rate sugiedojo 
skautų vakarinę giesmę "Su
telk mus .Viešpatie, būrin". 
Atsisveikinimas baigtas Lie-

Viešnios iš VVindsoro: dainininkės Onutė Vindašienė ir Valė 
Tautkevičienė, attikusios meninę programą ALT S-gos Detroito sky
riaus metiniame susirinkime. A Vaitiekaičio nuotr.

tuvos himnu. Per rožinį ir at
sisveikinimą prie karsto bu
dėjo Baltijos tunto skautai. 
Atsilankiusieji gausiai auko
jo šv. Mišioms, Skautų fon
dui, Lietuvių Fondui, Tautos 
fondui.

Ramutis J. Bulota gimė 
1943 m. spalio 8 d. Lietuvo
je. Atvykęs į Ameriką, kurį 
laiką gyveno Chicagoje ir iš 
ten persikėlė Detroitan. Bai
gė gimnaziją ir Žiburio litua
nistinę mokyklą. Tarnavo 
JAV kariuomenėje ir dalyva
vo Vietnamo kare. Priklausė 
Amerikos kariuomenės atsar
gos daliniui, Vyčių 79 kuo
pai, Baltijos skautų tuntui, St. 
Butkaus šaulių kuopai, Lietu
vių Bendruomenei. Daugiau 
šia dirbo su jaunimu, mokėjo 
gražiai su jais sugyventi.

Rugsėjo 22 d. velionio kū
nas buvo atlydėtas į Dievo 
Apvaizdos parapijos bažny
čią. Gedulingas mišias už Ra
mučio sielą aukojo ir jautrų 
pamokslą pasakė parapijos 
klebonas kun. Viktoras Kriš
čiunevičius. Vargonavo ir 
giedojo Rita Giedraitienė. 
Skaitymus skaitė St. Butkaus 
šaulių kuopos šaulys Matas 
Baukys, mišioms patarnavo 
Mindaugas Mingėla. Žmo
nių buvo pilna bažnyčia.

Po mišių ilga automobilių 
vilkstinė palydėjo į Švento 
Kapo kapines. Kun. Vikto
rui Kriščiunevičiui atskaičius 

Mielam bičiuliui

A A

VYTAUTUI MOZOLIAUSKUI

mirus, žmoną ELEONORĄ, dukras MIRGĄ 
ir GIEDRĘ, seserį ONĄ MIKULSKIENĘ ir 
visas gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kar 
tu liūdime.

Edvardas ir Joanna 
Stepą i

liturgines maldas, Amerikos 
National Guard kariai nuėmė 
karstą dengusią Amerikos vė 
liavą ir įteikė ją velionio žmo 
nai Valentinai. Sugiedojome 
Marija, Marija ir, dėdami po 
gėlę ant karsto, atsisveikino
me su Ramučiu Bulota.

Nuliūdime liko motina Eu
genija Bulotienė, žmona Va
lentina, sūnus Antanas ir kiti 
giminės.

Ramuti, tebūna Tau lengva 
Amerikos žemelė!

Laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti į Dievo Apvaizdos 
parapijos kavinę pietums.

A. Grinius

TOOL & DIE MAKER
Plastic injection molding company is seeking a 
qualifled Tool & Die maker. Applicant should 
have experience in close tolerance work 
requlred for building and maintaing precision 
molds, guages and flxtures. Complete fringe 
benefit package and competitive salary program. 
Send resume to:

Engineered Products Ine.
P.O. Box 5959

Bossier City, LA 71171

MACHINE SUPERVISOR
WELCH ALLYN is an international 
leader in the development of diagnostic 
instrumentation, automated identifica- 
tion and video inspection systems for 
the health care and industrial markets. 
We are currently seeking a Machining 
Supervisor with a BSEE, BSME and 6+ 
years experience in small tool machi
ning department CAD, Robotics, Pro
cess Flow, plastics, metais, Geo Tole- 
rance manufacturing engineering, 
costing, quality, screw machine. If you 
would likę to be considered for this 
opportunity, send a resume to: 
Manager of Employment, Welch Allyn, 
Ine., Jordan Rd. Fadlities, Skaneateles 
Faile, NY 13153

an equal oppty employer m/f/h/v 
(36-38)


	1989-10-05-DIRVA 0001
	1989-10-05-DIRVA 0002
	1989-10-05-DIRVA 0003
	1989-10-05-DIRVA 0004
	1989-10-05-DIRVA 0005
	1989-10-05-DIRVA 0006
	1989-10-05-DIRVA 0007
	1989-10-05-DIRVA 0008
	1989-10-05-DIRVA 0009
	1989-10-05-DIRVA 0010
	1989-10-05-DIRVA 0011
	1989-10-05-DIRVA 0012

