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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Azerbaidžianas
Padėjo ar pakenkė mūsų bylai?

Vytautas Meškauskas

f*
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Sovietai pasiuntė tankus 
prieš azerus, kurie, kaip ir 
mes, nori nepriklausomybės. 
Akstinas tai specifinei akci
jai buvo ne apsisprendimo 
reikalavimas, bet žudynės 
tarp armėnų ir azerų. Pir
mieji reikalauja priskirti 
jiems Kalnų Karabacho sri
tį, kurios gyventojų daugu
mą jie sudaro. Azcrai į tai 
atsakė blokada ir pas juos 
gyvenančių armėnų, kurie 
buvo geriau įsitaisę, pogro
mais.

Iš pirmo žvilgsnio atro
dė, kad sovietų įsikišimas 
tokiu atveju buvo pateisina
mas. Ar negali panašiai at
sitikti ir Lietuvoje?

Tiesa, kol kas lietuviai 
buvo labai drausmingi, ta
čiau nuo provokacijų nie
kas nėra apsaugotas. Lietu
voje, šalia oficialios kompar
tijos, juk veikia nuo jos at
skilusi glaudesnio susijun
gimo su Sovietiją siekianti 
grupė. Nors ji nelabai gau
si, tačiau muštynes lengvai 
galėtų sukelti, ypač jei jų pa
geidautų valdžia, norėdama 
pademonstruoti savo karinę 
galybę.

Už tat Azerbaidžianas 
mus sudomino, kaip galįs 
duoti precedentą. Juo la
biau, kad Sovietijos krašto 
apsaugos ministras Dimitri 
T. Yazov pareiškė žurnalis
tams, kad jo tikslas iš tikro 
buvo ne tik numalšinti riau
šes, bet ir sunaikinti Azerbai • 
džiano Liaudies frontą. Kiti 
pareigūnai paskubėjo tą pa
reiškimą sušvelninti. Buvo 
pakeista kompartijos vado
vybė, tačiau jos prestižas 
yra toks žemas, kad ji turi 
skaitytis su Liaudies frontu, 
kuris pasiūlė derėtis su Mas
kva dėl tvarkos atstatymo, 
jei toji atšauktų savo kariuo - 
menę.

Žodžiu, atsakymas į klau
simą, ar Azerbaidžiano įvy
kiai galėtų pasikartoti Lietu
voje , yra - taip, tačiau Mas - 
kva, bent kol kas, nenorėtų 
jų pakartojimo.

Visų pirma, 'persitvarky
mo', ar tiksliau nepriklauso
mybės atstatymo karštligė 
yra apėmusi visus sovietų sa
telitus. Lenkijoje, kur ji pra 
sidėjo, ir kur komunistams 
buvo garantuotos stiprios 
pozicijos, jie patys atsikratė 
senojo pavadinimoir nutarė 

tvarkytis demokratiškai. 
Tos nuotaikos viešpatauja ir 
kitur. Bet kam ieškoti pa
vyzdžių kitur, jei galime 
pažiūrėti į Lietuvą!

GIMTASIS KRAŠTAS, 
kurio tikslas, atrodo, būtų 
varyti valdžiai palankią pro 
pagandą užsienio lietuvių 
tarpe, dabar daugiau kriti
kuoja savo leidėjus, negu 
pogrindžio ar išeivijos spau - 
da kad darė. Pirmame nu
meryje po Gorbačiovo vieš
nagės Lietuvoje, G.K. pir
mame puslapyje paskelbė: 
LIETUVA REIKALAUJA 
LAISVĖS. Vyr. red. pava
duotojas Romas Valatka ta
me puslapyje išvedė, kad 
"vizitas nieko nepakeitė ir 
negalėjo pakeisti". Lietuva 
trokštanti to, kas jai priklau
sė 1940 m. birželio 15 d.. O 
3-mc psl. vyr. redaktorius 
Algimantas Čekuolis kon
krečiai pasiūlė trijų punktų 
planą: 1. Pabaltijį paskelb
ti demilitarizuota zona ir iš 
ten atitraukti sovietų kariuo
menę; 2. Perduoti visą 
ekonomiką Lietuvai; 3. 
SSSR vadovybė turėtų iškil
mingai paskelbti, kad teisė 
apsispręsti priklauso kiekvie 
nai SSSR tautai, o apsispren
dimo mechanizmą nustato 
teisėtai išrinkta jos Aukščiau
sioji Taryba ir niekas kitas.

Tai paskelbta dar prieš 
Azerbaidžiano įvykius. Ra
šant šias eilutes neatrodo, 
kad jie būtų pakeitę nuomo
nę Lietuvoje, nors konkre
čius žingsnius į nepriklauso
mybę Maskva ir toliau sten
gsis nudelsti. , . „ , x(Nukelta į 3 psl.)

Gorbačiovas Lietuvoje: - Viskas, ką aš jums galiu pažadėti, tai duoti pažadą! Irtai daugiausiai 
ką pažadu! Le Figaro

Jūratė Statkutė de Rosales, Venezuelos žurnalo Zetos redaktorė ir Caracas dienraščio kolumnis- 
tė, buvo paprašyta televizijos Venevision programoje komentuoti Gorbačiovo lankymąsi Lietuvoje. 
Nuotraukoje ji su TV moderatorium Nelson Bocaranda Sardi komentuoja jvykj, kurj stebėjo Venezue
los žiūrovai. Jose Suarez nuotr.

Lietuva Venezuelos televizijoje...
Supažindinama su paskutiniais įvykiais

Jūratė Statkutė de Rosales

Gorbačiovo kelionė į Lie - 
tuvą ir tuojau po jos prasidė
jęs siaubingas kraujo pralie
jimas Azerbaidžiane, verčia 
lietuvių išeiviją panaudoti 
visą savo įtaką ir dėti visas 
įmanomas pastangas tam, 
kad laiku išaiškinti Vakarų 
viešajai opinijai, jog yra di
delis skirtumas tarp vieno ir 
kito įvykio.

Užduotis nėra lengva, 
nes Vakaruose Gorbačiovas 
yra populiarus, o iš kitos pu
sės, Vakarai bijo, kad tik ne
įvyktų Rytuose 'descstabili- 
zacija'. Daugelio vakariečių 
menkas Sovietų Sąjungos vi
dinės , netgi geografinės su
dėties pažinimas irgi dirba 
lietuvių nenaudai, nes pub
lika beveik neskiria vienos 
valstybės nuo kitos ir tiktai 

žino, kad "kažkas nori Gor
bačiovui pakenkti".

O juk negalima užmiršti, 
kad jei Lietuva atgauna ne
priklausomybę, jos pirmasis 
žingsnis bus reikalauti Vaka
ruose tos nepriklausomybės 
pripažinimo ir tuomet vieti
nės viešosios opinijos spau
dimas gali būti lemiamas. 
Todėl yra būtina jau dabar, 
šiuo metu, visomis priemo
nėmis aiškinti, kodėl Lietu
vos, kaipo nepriklausomy
bės siekiančios valstybės 
tikslai jokiu būdu nepažei
džia nei Vakarų pasaulio, 
nei SSSR, nei paties Gorba
čiovo tiesioginių interesų.

Pora dienų po Gorbačio
vo išvažiavimo iš Lietuvos, 
teko man atsakinėti į klausi
mus Venezuclos aukščiau- 

šio populiarumo televizijos 
kanale "Venevision". Pasi
kalbėjimui buvo skirta pen
kios minutės žinių transliavi 
mo rėmuose ir ekrane buvo 
rodoma ne tiktai moderato
riaus ir mano veidai, bet ir 
vėliausi Lietuvoje filmuoti 
žinių agentūrų vaizdai Gor
bačiovo vizito metu.

Programą moderavo ve- 
nezuelietis žurnalistas Nel
son Bocarada Sardi. Duoda
me ištisai pasikalbėjimo ver 
timą į lietuvių kalbą.

- Su mumis yra ponia 
Jūratė Rosales, venecuelie- 
tė gimusi Lietuvoje, žurna
listė, savaitraščio Zeta di
rektorė. Ji palaiko ryšius ir 
žino kas ten vyksta, be to 
nesenai tenai pati lankėsi, 
nes ją kvietė Sąjū ...

- Sąjūdis.
- Sąjūdis, kuris yra ju

dėjimas dėl...
- Laisvės.
- Be to, pradėsiu su vie ■ 

na labai asmeniška detale - 
kaip tai, kad du jos sūnūs, 
Jonas ir Luis Rosales, ką 
tik susuko tenai, Lietuvoje, 
filmą skirtą prancūzų tele
vizijai. Ar ne taip?

- Tiksliai taip. Šiomis 
dienomis jie grįžo į Paryžių 
ir ten montuoja filmą. Viso 
padarė dvi valandas filmavi
mo keliaudami po visą kraš
tą-

- Čia yra manoma, - 
daugelis galvoja ir vadina
mieji ekspertai tą patį sako, 
- kad judėjimas Lietuvoje

(Nukelta į 4 psl.)
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Gorbačiovo pažiūros sunkiai derinasi su lietuviu troškimais. 
------  - Ištraukos iš jo kalbų viešint Lietuvoje ir jų aidas. ___ 1

■ Iš kitos pusės
Kartais prisieina pavydėti ir Lietuvoje likusiems. 

Štai, pavyzdžiui, išeivijos spaudos kiekvienam Nr. ran
di padėkas už aukas laikraščio reikalams. Tuo tarpu 
Lietuvoje einanti RESPUBLIKA sausio 5 d. štai ką skel
bia pirmame puslapyje:

"Ačiū, nereikia!

Atvykęs į Lietuvą Gorba 
čiovas nesusitiko su jo lau
kiančia milžiniška minia, 
bet vyko į jam palankesnę 
auditoriją - Kuro aparatū
ros gamyklos salę. Jei Gor
bačiovas nenorėjo susitikti 
su minia, nes ją laikė ’ekstre • 
mistų' sukurstyta, tai pana
šiai reikia apibūdinti ir jam 
parengtą auditoriją. Tos ga
myklos darbininkų daugu
mą sudaro rusai ir lenkai, 
lietuviai - nė trečdalio. Gor
bačiovas galėjo čia laukti di
desnio pritarimo savo pasi
priešinimui Lietuvos atsi
skyrimui. Jis čia kalbėjo 
apie pusantros valandos, ga 
lėdamas ramiai išdėstyti sa
vo mintis.

Pirmiausiai jis pagyrė 
pertvarką, kuri sudarė atvi
rumo, viešumo, demokrati
zavimo atmosferą ir paga
liau sukūrė tokią aplinką, 
kad visi galėjo prabilti. Tik 
ji padėjo suprasti, kad pakei
timai buvo reikalingi jau 
prieš 15-17 metų, tačiau nic 
ko nebuvo padaryta. Dide
lis smūgis ekonomijai buvo 
naftos kainos kritimas, kas 
sovietams padarė apie 7 bi
lijonus dolerių nuostolį kas 
metai. Gorbačiovas ilgai 
kalbėjo apie pirmųjų peres- 
troikos metų klaidžiojimus. 
Užmokestis už darbą padi
dėjęs 13%, o našumas tik 
5%. Kalbėdamas apie ateitį 
Gorbačiovas teigė, kad jis 
Pabaltijo respublikų vado
vams paskelbė tris princi
pus, kurių reikėtų laikytis.

, Pirmas - neleistinas jo
kios mažumos diskrimina
vimas. Visų tautų žmonės . 
turi lygias teises, kuriame 
Sovietijos krašte jie gyven
tų. Anksčiau sakydavom - 
"tautų susiliejimas", "kalbų 
susiliejimas". Šiandien ži
nome, kuo virto mėginimas 
visus ir viską unifikuoti.

Antras - mes vystėmės 
kaip federacija, bet tai buvo 
tik žodžiai. Iš tikro kūrėme 
unitarinę valstybę. Kuriant 
naujas įmones vyko tarp at
skirų vietų varžybos, kurių 
rezultatai nebuvo teisingi.

“Jei kalbėsime apie Lie
tuvą,” - bylojo Gorbačio
vas, - “tai čia labai ilgai dir
bo įdomus, didelis, neeili
nis veikėjas draugas Snieč
kus. Aš jį asmeniškai paži
nojau ... aš žinau ką jis nu
veikė Lietuvai. Šią vienkie
mių respubliką pertvarkė į 
šiuolaikinę pažangią res
publiką, kuri šiandien savo 
galimybėmis, viskuo gali 
prilygti valstybei.”

“Ar jūs žinote, kiek jis 
iš sąjunginio biudžeto pa
naudojo, kad šios žemės, iš 

kurių kadaise žmonės va
žiavo uždirti po toną javų į 
Kubanę ir į Stavropolio 
kraštą, būtų derlingesnės, 
turtingesnės? Ar dabar to
kiais tikslais kas nors va
žiuoja iš Lietuvos? Vei
kiau atvirkščiai. O juk ta
da juos vertė skurdas. Ir 
vertė tais laikais, kuriuos 
kai kas mėgina vaizduoti 
kaip auksinius laikus. Bet 
mes juk žinome, kokie bu
vo 'auksiniai laikai', kai 
šimtams tūkstančių žmonių 
teko palikti gimtąjį židinį, 
emigruoti. Ne, draugai, 
nereikia nieko grąžinti. 
Nereikia. Tik tiesa mums 
reikalinga, visa tiesa - ir 
apie aną laikotarpį taip pat. 
Nes kitaip spekuliacijos, 
'perdėjimai' kursto širdyse 
nepasitenkinimą, kelia tai, 
ko iš viso nereikėtų kelti. ”

“Taigi - trečia - mums 
reikalinga federacija, kaip 
jau istoriškai susiklosčiu
sios ekonominės bazės po
litinis antstatas. Federaci
jos būtinumą sąlygoja ir 
mūsų ankstyvesnė ekono
minė raida ... Šiandien aš 
kalbėjausi prie V. Lenino 
paminklo su jaunu žmogu
mi, jo vardas Virgilijus. Ir 
jis sako: laisvę lietuviams. 
Gerai, sakau, nuo to ir pra
dedam. Jūs laisvi. Aš lais - 
vas. Greta mūsų visi lais
vi. O gyventi juk mes turi
me visi drauge. Kaip mes 
turime pradėti? Tarp savęs 
suderinti savo laisvę ir inte
resus. Atsižvelgti, gerbti, 
palaikyti. ”

•••
Kokį įspūdį Lietuvai pa

liko Gorbačiovo viešnagė?
Ne be to, kad jo kalboje 

buvo dalis teisybės. Tačiau 

Gorbačiovui vilniečiai nedvejojo statyti klausimus, j kuriuos jam nelengva buvo atsakyti.
Paris Match nuotr.

kol kas jis sau visados palie
ka paskutinį žodį. Jis kilęs 
iš aplinkos, kuri niekados 
nebuvo verta pasitikėjimo. 
Jis ir dabar nevengia pigios 
demagogijos. Kad ir apie 
išeivius iš Lietuvos. Žmo
nes visados traukia noras pa 
ieškoti laimės kitur. Jei kas 
nors leistų emigruoti kitur 
varant į kolūkius ar vežant į 
Sibirą, iškeliautų ne šimtai 
tūkstančių, bet milijonai. Ir 
dabar būtų tūkstančiai norin
čių emigruoti, jei tik kas įsi
leistų. Pagaliau niekas neno 
ri atstatyti praeitį, bet sukur
ti geresnę ateitį.

Lietuvos spauda, apla
mai imant, apie Gorbačiovą 
atsiliepė pagarbiai, tačiau 
LIETUVOS RYTO kores
pondentas Edmundas Ganu- 
šauskas konstatuoja:

“... jau dabar beveik aiš 
ku, jog per mūsų kraštą 
varpų gausmu nuvilnijusio 
Lietuvos balso aukštieji 
Maskvos svečiai neišgirdo. 
Nenorėjo, ar negalėjo iš
girsti - kita kalba, tačiau 
mūsų tos kelionės nešildo." 

"... Man regis, visa Lie
tuva šiandien tarsi liepsnelę 
delnais gobia viltį..."

Delnais didelės ir karštos 
liepsnos neužgobsi.

PAREIŠKIMAS GORBA
ČIOVUI

Vyriausias Lietuvos Išsi
laisvinimo Komitetas savo 
posėdyje 1990 m. sausio 28 
d. apsvarstęs Jungtinių Ame
rikos Valstijų nusistatymą 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo klausimu ir gautą 
informaciją, kad Pabaltijo 
valstybių klausimas numato-

Daug sveikinimų "Respublika" gavo per Kalė
das, o po Naujųjų metų pasirodė ir dovanėlės ... 
Piliečiai atnešė pinigais" vieną kartą penkiasde
šimt, kitą sykį - šimtą rublių. Naiviai tikėjosi, Jog 
šitai lengviau išsispręs Jų reikalas. Sugėdinti tei
sinosi, jog tenorėjo sušelpti 'labai gerą laikraštį'. 
Ir priminė, kad neseniai aukų viešai prašė 'Atgimi
mo', 'Gimtojo Krašto'redakcijos. O dar viena skai
tytoja, atnešusi skundą ir voką su keliom šimti
nėm, taip motyvavo: Esą girdėjusi, jog Respubli
ka', kaip ūkiskaitinė įmonė, dirba tik už pinigus.

Taip, mes dirbame tik už pinigus. Bet tik už 
tuos, kuriuos išmoka redakcijos buhalterija. Visi 
kiti pinigėliai, siūlomi kaip 'aukos' ar 'finansinė 
parama', "Respublikoje' buvo ir b u s traktuo
jami kaip kyšiai. Antraip, vargu ar suge
bėtume teisingai ir objektyviai spręsti socialines 
problemas. Todėl ir atlyginimai 'Respublikoje' pa
kankamai geri, kad redakcijos darbuotojams ne
reiktų it oficiantams stengtis įtikti klijentams ..." 
Labai teisingai. Ir gaila, kad mes negalime taip pat 

pasakyti. Kodėl ne - paaiškina tiražas: ‘Respublikos' 
120,000, ojos konkurentų - Tiesos' 275,000 ir 'Lietu
vos Ryto', išeinančio vietoje 'Komjaunimo Tiesos', net 
275,000 egzemplioriai.

Kapitalistiniame pasaulyje 'Respublikos' pasigyri
mas paskatintų jos bendradarbius pareikalauti atlygi
nimo padidinimą. Pas mus susiburti galėtų aukotojai 
laikraščiams. Jie net galėtų perimti laikraščių leidimą. 
Kai kuriais atvejais tai galėtų būti ir, kaip čia sakoma, 
'hostile take over'. (vm)

mas svarstyti vasario 4-9 d. 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
sekretoriaus J. Baker ir So
vietų Sąjungos užs. reikalų 
ministerio E. Shevamadzc su 
sitikime, nutarė įteikti Sovie
tų morandumą neteisėtos Lie 
tuvos inkorporacijos ir tebe
sitęsiančios okupacijos klau
simu.

Memorandume plačiau nu
šviesta Vakarų valstybių va
dovų pareiškimai Lietuvos 
okupacijos nepripažinimo rei
kalu, neteisėtas Hidcrio-Sta- 
lino paktas ir okupuotos Lie
tuvos bei laisvojo pasaulio 
lietuvių reikalavimai pilnos 
nepriklausomybės.

Kopijos šio pareiškimo su 

atitinkamais lydraščiais taip 
pat buvo įteiktos Jungtinių 
Amerikos Valstijų preziden
tui Bush'ui ir valstybės sekre
toriui Baker'iui.

(ELTA)

ATTENTION - HIRING! Government 
jobs - your area. Many immediate open
ings without vvaiting list or tęst. $17,840 - 
$69,485. Call 1-602-838-8885. Ext 
R1753
(6-8)

ATTENTION: EARN MONEY READ
ING BOOKS! $32,000 / year income po- 
tential. Details. (1) 602-838-8885 Ext. Bk 
1753
<6-8)

ATTENTION: EARN MONEY TYPING AT 
HOME! $32, 000 / yr income potential. 
Details. (1) 602-838-8885 Ext.T-1753 
(6-8)

MACHINIST 
Horiiontal Boring Mill 
Operalers. Immediate opening 
for aav ond night shift posi
tions. Oualified candidates mušt 
be able to read blueprints and 
do tbeir own sėt ups. Excellent 
nourly rate ond night shift pre- 
avum. Benefits include hospi- 
talization and life insurance, 
paid holidevs and oaid vaco- 
tions.

Call 216-481-3500 or apply in 
person betvveen 2 and 4 pm at 

1725 Clarkstone Rd.
Cleveland, OH 44112

(3-5)

MACHINIST
VTL CNC OPERATOR

We are looking for on operator 
who has exp. with o G&L VTL 
CNC with numceripoth 80L pro
cess control. Mušt be able to 
read blueprints ond do your 
own sel ups. Progromming exp. 
helpful. Day and night shifts 
available. Good benefits. Com- 
oetitive hourly ratę and plenty 
of overtime available.

Call216-481 -3500

FLEHOGRRPHIC 
PRESS OPERRTORS 

Bloomfield CT flexible medical packaging 
manufacturer. 1st shift. Applicants should 
have konwledge of ink systems, mounting 
and operating 4-color flexostack press. 
Benefits include fully paid employee den
tal, disability, term life, split dollar medica 
and pension plan. Call 203-242-0663 for 
appolntment. Apply to

MEDICRL INDUSTRIES
16 Southwood Rd., Bloomfield, CT 06002
(3-6)
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Mylėjau Lietuvą iš tolo...

Sausio 29 d. mirė Lie
tuvos gen. garbės konsule 
Juzė Daužvardienė, 1971 
metais patvirtinta šiose pa
reigose, mirus jos vyrui, Lie
tuvos gen. konsului dr. Pet
rui Daužvardžiui.

Palaidota vasario 3 dieną 
Chicagoje, Šv. Kazimiero 
kapinėse.

“Mylėjau Lietuvą iš tolo, 
bet širdimi iš labai arti ... 
Stengiausi būti gera amba
sadore ... Nepasitrauksiu iš 
lietuviško darbo, kol mano 
pajėgos leis ...” - kalbėjo 
Lietuvos garbės generalinė 
konsule Juzė Rauktytė-Dau 
žvardienė pasitraukdama iš 
pareigų, Amerikos Tautinės 
Sąjungos jai suruoštame pa
gerbime 1986 m. kovo 1 d. 
Chicagoje. Kelių valandų 
pobūvyje daugybė sveikini
mų, padėkų, linkėjimų ir pil - 
nutėlaitė salė jos gerbėjų te
galėjo perduoti tiktai dalijai 
jaučiamos, ir užtarnautai tu
rimos, meilės ir pagarbos. 
Kelių sakinių fragmentais 
tik dalinai tebuvo galima at

A.A. Lietuvos Garbės Gen. Konsule Juzė Daužvardienė
(1904.VII.22-1990.1. 29)

skleisti ir jos įnašą visai lie
tuviškajai veiklai bei Lietu
vos valstybės ir tautos repre 
zentavimui, kam buvo skir
ta didžiausia jos gyvenimo 
dalis.

Amžiaus sidabru papuoš
ta, ori ir santūri Konsule pri 
ėmė jai reiškiama pagarbą 
su meile, dėkingumu ir tary - 
tumei atnaujintu įsipareigo
jimu toliau ryškint tarpusa
vio santykių išlaikymo ir 
darbo svarbą.

Gimusi, augusi, brendusi 
ir išsimokslinusi Amerikoje, 
Juzė Rauktytė-Daužvardie 
nė namuose gerai išmoko 
tarminę žemaičių, vėliau ir 
bendrinę lietuvių kalbą, įsi
sąmonino tautinio suprati
mo dvasią, kuri tapo jos gy
venimo kelrodžiu. Nuo pat 
jaunystės aktyvi lietuviška
jame gyvenime, ištekėjusi 
už Lietuvos gen. konsulo 
Petro P. Daužvardžio turėjo 
išskirtiną progą puoselėti sa 
vo tautines aspiracijas, kelti 
Lietuvos klausimą tarptauti
nėje plotmėje. Šalia dauge
lio įvairių pripažinimų ir ap-

(Atkelta iš 1 psl.)
Galvojant apie tolimesnę 

ateitį, didelę mįslę patiekia 
pačios rusų tautos laikysena. 
Nacionalistiniai bruzdėjimai 
Sovietijos pakraščiuose ne
gali nepažadinti ir rusų na
cionalizmo. ’Perestroika' ir 
'glasnost' pakeitė ne tik mū
sų komunistus, bet ir rusų. 
Matydami mūsiškių sustiprė- 
jimą paremtą patriotizmu, ir 
jie nori tuo pasinaudoti. 
Talkos jie susilaukė ne tik iš 
komunizmą laikančiųjų di
džiausia blogybe, bet ir ko
munistų konservatorių, ma
nančių, kad vadinamos Va
karų vertybės yra nuodai ru
sų kultūrai ir sielai. Ir kaip 
visados Rusijos istorijoje, pa
triotizmo pakilimas yra ly
dimas žydų pogromų.

Juk atrodo persitvarky
mą Sovietijos žydai turėtų 
tik sveikinti, bet vietoje to 
skaičiuojama, kad jų net vi
sas milijonas norėtų kuo 
greičiausiai iš Sovietijos iš
važiuoti. Izraelio vyriausy
bė laukia mažesnio 750,000 
naujų imigrantų iš Sovieti
jos skaičiaus. Jie jam reika
lingi apgyvendinimui oku
puotose Vakarų pakraščio 
teritorijose, kad visus taikos 
planus Vid. Rytuose paver
čia niekais, bet tai jau kita te 
ma.

Neseniai pasaulinės žy- 

dovanojimų, ji jau 1952 m. 
buvo Chicagos Womens Ad 
vertising Club išrinkta viena 
iš 10 žymiausiųjų Chicagos 
moterų. Po vyro mirties Ju
zė Daužvardienė buvo pa
kviesta Garbės Generalinės 
Konsulės pareigoms.

Teisininkė, pedagogė, 
muzikė, žurnalistė - konsu
le Daužvardienė perėmė 
'skeptrą' be abejojimo, įgu
dusia ranka toliau tęsdama 
savo vyro - praktiškai bu
vusį jų abiejų - darbą, ne
palikdama jokios spragos. 
Meilė žmogui ir tėvų kraš
tui, respektas savo ir kitų įsi
pareigojimams, darbo svar
bos akcentavimas ir aktyvus 
reagavimas dienos reikalavi 
mams, išryškino jąją pavyz
džiu kaip eruditų, visuome
nininkų, reprezentante. Ir5 
likdama ištikima savo paža
dams, ji tikrai iki savo pas
kutiniųjų dienų, kiek jėgos 
leido, sekė viso lietuviškojo 
pasaulio eigą. Savo
GYVENIMU IR VEIKLA 

JI PALIKO
SAVĄJĄ DARBUOTĘ 
PAVYZDŽIU MUMS 

... tol crancij ai i r tęs tinum ui. 
Paliktos spragos užpildymas 
tebūnie iššūkiu brangios ir 
mylimos Konsulės atmini
mo pagerbimui.

Velionės sūnui Petrui ir 
broliui Algirdui Rudžiui su 
šeimomis bei kitiems arti
miesiems Dirva reiškia nuo
širdžią užuojautą. (d)

Atvyksta iš Lietuvos

RIMANTAS MATULIS, atsikūrusios Lietuvoje Tautininkų 
Sąjungos pirmininkas, dalyvaus ir pasakys kalbą Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos Seime, kuris įvyksta š.m. gegužės 
11 -13 d.d. Bostone, Mass.

dų organizacijos B'nai B'rith 
organizacijos veikėjas Wil- 
liam Korcy skundėsi N.Y. 
TIMES’e priešžydiškų nuo
taikų padidėjimu Sovietijo
je, kurių niekas nesmerkiąs. 
Tik Lietuvos žydų rašytojas 
Grigorius Kanovičius drįso 
įspėti komjaunimo laikrašty 
je, kad 'pogromų debesys 
renkasi virš mūsų galvų, bet 
vyriausybės organai nieko 
nedarą. Kanovičius yra 
Liaudies Kongreso deputa
tas iš Lietuvos.

N.Y. TIMES straipsnio 
autorius ragina Gorbačiovą 
pasekti Leniną, kuris, pogro
mams siaučiant 1918 m., la
bai griežtai juos sudraudė. 
Dar vienas rūpestis Michai
lui Sergejevičiui!

Populiarus rusų rašytojas 
Rasputinas pareiškė N.Y. 
TIMES korespondentui Bill 
Keller:

“Rusijos susipratimas au
ga. Gali pasirodyti keistai, 
Bet Baltijos respublikos, Ar 
menija, Azerbaidžianas ir 
kitos prie to prisidėjo. Kai 
jose prasidėjo tautinis atbu
dimas, iki tam tikro laips
nio lydimas rusų nekenti- 
mo, tai padėjo - ar grei
čiau dar padeda - rusams 
atbusti ir nustatyti savo vie

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

tą istorijoje. ”
Kol kas yra keletas au

gančių rusų patriotizmo są
jūdžių. Keistu sutapimu, to 
je dar nevisai susiformavu
sioje koalicijoje matome ko 
munistus konservatorius - 
geležinės rankos šalininkus, 
kartu su teisių dvasiškijai 
grąžinimo reikalaujančiais 
ir bijančiais Vakarų kultū
ros apraiškų. Vienintelė 
kliūtis jiems susikalbėti yra 
tik komunizmo ateizmas, 
kuris mažėja.

• DIRVAI adresuojant 
laiškus į pašto dėžutę, pra
šom pridėti skaičių 6. Pagal 
pašto nurodymus, dabarti
nis adresas yra:

DIRVA,
P.O. Box 603206, 

Cleveland, OH 44103

• Kelionė laivu iš Los An
geles į Meksiką! Lietuvių 
grupė organizuojama ateinan
tiems metams, kovo 3-10 d. 
Registracija vyksta šiuo metu. 
Kelionę organizuoja Vida 
Jonušienė, Amber Travel 
Service, 11745 Southvvest 
Hwy., Palos Heights, IL 
60453, tel. 70^448-7420.
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Venezuelos karo aviacijos Vyr. Vadas gen. Candido Farias 
sega ordiną Jūratei Statkutei de Rosales, vienai iš šešių apdo
vanotų civilių, kurie pasiekė savo profesijoje aukščiausią lygi 
“excellencio". Ji buvo vienintelė iš spaudos srities iš visos Ve
nezuelos. Jose Suarez nuotr.

Lietuva Venezuelos televizijoje..
(Atkelta iš 1 psl.) 

niekuo nesiskiria nuo judė
jimų kitose Sovietų Sąjun
gos respublikose. Koks gi 
yra skirtumas?

- Skirtumas yra dėl trijų 
priežasčių, nes kai lankiausi 
Lietuvoje pastebėjau, kad te
nai lietuviai jas gerai supran
ta ir aiškina. Pirmoji yra ta, 
kad juos okupavo Raudono - 
ji Armija 1940-tais metais 
lygiai taip pat, kaip buvo 
tos armijos okupuotos kitos 
Rytų Europos valstybės. 
Taigi lietuviai argumentuo
ja, kad jei dabar išsilaisvina 
kitos Rytų Europos valsty
bės, jiems irgi priklauso iš
silaisvinti, nes jų padėtis nie
kuo nesiskiria nuo kitų Ry
tų Europos valstybių. An
tra priežastis yra vienbalsis 
nusistatymas - ir tą pastebė
jau visur Lietuvoje, - pra
vesti perėjimą į nepriklauso
mybę taikaus orumo keliu. 
Visuose tautos sluoksniuose 
griežtai atmetama bet koks 
fizinis agresyvumas. Tas pa
cifizmo bruožas yra labai 
ryškus ir įspūdingas. Kaip 
pats jį savo akimis pamatai 
- klausi: na gerai, bet argi 
jūs nereaguosite? ... Atsaky 
mas yra - ne, mes viską pra - 
vesime taikiu būdu. O tre
čia priežastis yra nusistaty
mas eiti legalumo keliu. An
tai, tas plakatas, kurį ką tik
tai matėme ekrane su užrašu 
1920, 1939 ir 19...

- Devyniasdešimt.
- 1920-tais metais Leni

nas pasirašė sutartį kurioje 
garantavo, kad jis ir visi po 
jo ...

- Visi vėlyvesnį valdy
tojai ...

- Taip, visi po jo, visiem 
laikams, niekada nepreten
duos nei į vieną lietuviškos 
žemės metrą. Gi 1939 me
tais buvo sudarytas slaptas 
paktas tarp Hitlerio ir Stali
no, kurio pasėkoje Stalinas 

pasiuntė tankus užimti Lietu
vą. Tuo metu buvau vaikas. 
Pamenu kaip jie įžengė, pui 
kiai tą pamenu. Buvo sukre
čiantis įspūdis. O dabar, 
1990 metais, lietuviai sako: 
ponai, mes niekada nebuvo
me Sovietų Sąjungos dalis, 
nes niekada nebuvome į ją 
legaliai įtraukti. Vienintelis 
dalykas kurio norime, - tai 
kad būtų pripažinta sutartis 
pasirašyta su Leninu ir būtų 
paskelbtas nelegalus slapta
sis paktas tarp dviejų dikta
torių. Beje, maždaug prieš 
kokį mėnesį, Maskva šį pak
tą jau paskelbė nelegaliu.

- Dabar ten į Lietuvą 
nuvažiavo Gorbačiovas. 
Ką žinai apie jo kelionę?

- Ach, žinai, tas buvo 
tikrai nepaprasta! Klausiau
si kaip prikalta Vilniaus radi
ją, kuris viską perdavė. Bu
vo įspūdinga klausytis. Go
rbačiovą lietuviai priėmė su 
absoliučiu mandagumu, nes 
- tiesą sakant, - jie Gorba
čiovą gerbia ir visai atvirai 
sako: šis žmogus yra nepa
prastas, nes jis nutraukė siau
bingą diktatūrinį rėžimą. 
Gi Gorbačiovas važiavo to
dėl, kad Lietuvos komunis
tų partija nutarė atsiskirti 
nuo sovietų komunistų par
tijos ir Gorbačiovas atvyko 
įtikinėti: prašau, grįžkite, 
nes kitaip man subyrės visa 
Sąjunga. Tuomet pirmasis 
Lietuvos komunistų partijos 
sekretorius, Brazauskas - jį 
pažįstu asmeniškai, nes man 
teko gauti iš jo intervievv 
žurnalui Zeta ir jau tuomet, 
pernai metais, man buvo aiš
ku, kad jis siekia suvereni
teto ...

- Ar tai tas, kurį vakar 
paskyrė Lietuvos preziden
tu?

- Tas pats. Žodžiu, Gor
bačiovas išvyko iš Lietuvos 
labai nepatenkintas. Lietu
viai jį priėmė tikrai draugiš-

■ laiškai Dirvai
ŠIS BEI TAS APIE 

VEBELIŪNĄ IR 
"LITĄ" ...

Paslaptį dalinai atidengė 
Floridos advokatų grupė 
Asbell, Hains, Doyle and 
Pickvvorth, Floridos teis
muose atstovaujanti Naplcs 
Federal Savings and Loan 
Association byloje prieš ILS 
bendrovę, vieną iš Vytauto 
Vcbeliūno firmų. Advoka
tų grupės vardu bylą vedė 
Robert E. Doyle jr. Bylos 
numeris 86-2900-CA-01.

Prieš kurį laiką Vytautas 
Vebcliūnas, kaip ILS ben
drovės pirmininkas, pasisko
lino iš banko gana didelę su
mą pinigų. Juos gavęs al- 
mokėjimu nesirūpino ir į 
banko raginimus nereaga
vo. Po kurio laiko, 1986 
metais, bankas užvedė teis
me bylą prašydamas leisti 
likviduoti įkeistą nuosavy
bę. 1987 m. kovo mėnesy
je, ligi byla bus galutinai iš
spręsta, teismas paskyrė tre
čią asmenį, Ms. Lee Wamer 
valdyti visą turtą. Nuo tos 
dienos visos įplaukos susiju
sios su šia nuosavybe yra 
įnešamos į teismo paskirtą 
banko sąskaitą, o išmokėji
mai yra patvirtinami atatin
kamo teismo pareigūno. Šį 
turtą V. Vebeliūnas pristato 
spaudoje visiems kaip jo ir 
Lito nuosavybę ir kviečia 
ten svečius, rengia LITO ir 
KASOS suvažiavimus, kon
ferencijas. Tai yra Marco 
Island viešbučiai, klubas, 

kai, bet jam pabrėžė, kad jie 
su niekuo kitu nesutiks, 
kaip tiktai su ...

- (pertraukia) - Su 
nepriklausomybe?

- Nepriklausomybe. Ir 
dargi tuojau.

- Ar tą nepriklausomy
bę jie supranta susietą su 
kokia nors bendradarbia
vimo forma?

- Lietuviai neturi nieko 
prieš ekonominį bendradar
biavimą ir tiesiai taip sako. 
Bet tas bendradarbiavimas 
turi būti lygaus su lygiu 
tarp dviejų suverenių valsty
bių. Netgi priima mintį to
kios integracijos, kaip yra 
numatyta Vakarų Europoje 
- bet tarp lygių partnerių. 
Suprask, toks su tokiu.

- Toks su tokiu. Na, 
tai čia ir yra geriausias įro
dymas, kad padėtis yra skir
tinga negu visur kitur Rytų 
Europoje. Dėkoju tau, Jū
rate, kad su mumis pabuvo
jai, nes juk tai visai švie
žios žinios, o čia yra tiek 
daug žmonių, kurie domi
si, kurie nori žinoti kas 
vyksta ten, Europoje. 
Ačiū Jūratei Rosales.

- Ačiū Tau, Nelson, kad 
mane pakvietei. 

kondominiumai ir kitos nuo
savybės.

Besiderant gauti paskolą, 
kad įgauti banko pasitikėji
mą, V. Vebcliūnas pareiškė, 
kad ILS bendrovės pasko
los dokumentą garantuos - 
žiruos eilė kitų jam, V. Ve- 
bcliūnui, priklausančių fir
mų. Bankas su šia sąlyga 
sutiko ir V. Vebeliūnas, at
likęs reikiamus formalumus 
pasirašė 25 garantijas, jų 
tarpe LITO bendrovės ir 
KASOS vardu.

1990 m. sausio 5 d., Flo
ridos Valstijos Dvidešimto
sios Apygardos Teismas pa
skelbė šio proceso bylos vi
suotinį - galutinį sprendimą, 
kad NAPLES FEDERAL 
LOAN and SAVINGS AS
SOCIATION yra priteisia
mas $10,943,568.26 ieški
nys už Marco Island žemę, 
Resort viešbutį, Marco klu
bą, pastatus, inventorių ir 
visa kas randasi šiame že
mės plote ar patalpose.

ILS Corporation gali šią 
nuosavybę atsipirkti ligi 
1990 metų vasario 14 die
nos 11 valandos ryto. Tam 
laikui atėjus, turtas bus par
duodamas iš varžytinių, kie
me šalia "F"pastato, dau
giausiai pasiūliusiam varžo
vui. Priteistos sumos nesu
rinkus, skirtumas bus ieško
mas iš žirantų, garantavusių 
paskolą. Labiausiai paliestą 
gali būti "KASA".

Asmenys, kurie norėtų 
gauti autentiškas teismo 
sprendimo foro-kopijas su 
garantavusių finnų ir asme
nų vardais, datomis, pinigų 
paskirstymo lentele ir teisė
jo parašu, rašykite ar skam
binkite: Jonas P. Lenktaitis, 
RT. 9 North, Box 44, Fish- 
kill, N.Y. 12524. Telefonas 
(914) 897-2624.

Visą atsakomybę už šį ra 
šinį prisiima Jonas P. Lenk
taitis.

Jonas P. Lenktaitis 
Pastaba: Šią informaciją gavu
si redakcija skambino spaudojo 
duotu Litas International tel. 
(718) 441-2811, pasitikrinti su 
V. Vebeliūnu. Jo neradus, se
kretorė žadėjo perduoti jam krei
pimąsi. V. Vebeliūnas į Dirvos 
užklausimą nereagavo. (S-2t)

WEB GRAPHICS 
TRISTAR WEB GRAPHICS, a subsidiary of Trlstar 
Holding* Incorporated announces the vacancy for:
Pressroom Supervisor — Reųuires previous super- 
visonr esperience and "hand*-on'' knovriedge of 
the Gos* Community 4-Hlgh Press and supporting 
eguipment.
Four (4) Color Stripper - regu Iręs previous tablo 
esperience wfth B/C and 4-color.
Trlstar offer* competitive wage scales and an 
above average benefit* package, including: 401K 
retirement, ma|or medical, dental, life, short and 
lona term dlsabllity, and credit union. Those who 
wi*n to participate with a dynamic concem, please 
contact Jesse Ray.

Tristar Web Graphics
4010 Airline Drive 
Houston, Tx. 77022 

(713)691-0001 
ląual Omnn Tuntai Bmplcyev

Mielas Redaktoriau:

Mėgdamas mesti akį per 
vieną-kitą Dirvos numerį, 
negalėjau nepastebėti stip
rius jausmus sukeliančio B. 
Nemicko laiško "Vlikas šau
na pro šikšnelę?", sausio 25 
dieną.

Šypsnys nutvieskė mano 
veidą. Kaip dabar? Dr. K. 
Bobelis - lietuvių visuome
nės veikėjas, smarkus anti- 
komunistas, granito uola sa
vo nusistatymuose, - pradė
jo "išaukštinti komunistų 
partiją ligi padangių"?

Aš manyčiau, toks apibū 
dinimas Vliko Naujų Metų 
sveikinimo Lietuvių Komu
nistų Partijai truputėlį perdė 
tas. Kad Vlikas, plaukiantis 
modernių laikų taikos ban
gomis, linki sėkmės nuosai
kiesiems šiuose naujuosiuo
se metuose prieš sustaburė- 
jusius maskviečius - yra 
verta pgyrimo, o tikrai ne 
papeikimo!

Mūsų visų neginčyjamas 
tikslas yra nepriklausoma, 
laisva Lietuva. To atsieksi
me greičiau, manding, gra
žiuoju apgalvotu būdu. Pa
sikliaukime saulės spindu
liais. Atsieksime to, ko at
šiaurusis vejas neįstengia.

Dainius Degesys 
Gatės Mills, Ohio

Red.: Gera, kad nėra ginčų 
bendro siekio sąvokoje. 
Bet būtų buvę kur kas efek
tingiau, jei pakliuvęs į “mo
dernių laikų taikos bangas” 
Vlikas nebūtų pamiršęs iš
kelti bures.

Immediate opening for 
PHVSICAL THERAPIST 

at
DIRGNOSTIC MEDICAL 

CENTER
11950 McCorkle

Chesapeake, W. VVirginia 25315
Excellent benefits 

with built incentives 
For more in information 

contact
Travis Muilins

304-949-1010
(3-6)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES & LPN’s

To vvork & live in a small congenial community. 
Colln Anderson Center has Immediate open- 
nlngs for registered nurses & LPn's for all shifts. 
Apply, call or write to:

Ghislaine Douglaa
Colin Anderson Center, P.O. Box 106 

Si. Marys , W. Vlrglnla 26170 
304-684-2441 EOE
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SKURYBA IR MOKSLAS

NENUTRŪKSTANTI 
DAINOS GIJA 

Vaclovo Daunoro pasiklausius
Vytautas Matulionis

Boso Vaclovo Daunoro, 
pianisto Roberto Bekionio 
ir aktoriaus Algirdo Grašio 
koncertas, 1990. I. 13., 
Dievo Motinos parapijos 
salėje, Clevelande.

Rengėjai: Vyr. skaučių 
Židinys.

Vakaro programa pradėta 
trumpa aktoriaus Algirdo 
Grašio deklamacinc įžanga, 
"Vai lėkite, dainos".

Ilgai lauktas ir spaudoje 
plačiai aprašytas bosas Vac
lovas Daunoras pirmoje dai
nų grupėje padainavo keturis 
dalykus: Dignare (G.F. Han- 
del), O cessate di piagarmi 
(A. Scarlatti), Avė Maria (L. 
Luzzi) ir karaliaus Pilypo ari
ją "Ella giammai m’amo" iš
G. Verdi operos Don Carlos 
ketvirtojo veiksmo. Šie kūri
niai buvo panašūs į viens kitą 
liūdna nuotaika ir lėta slinkti
mi. Trūko giedrumo, įvairu
mo. Pirmose dviejose daino
se pasitaikę maži balso 
šiurkštumai visai dingo 
Luzzi Avė Maria, gilaus jaus
mo giesmėje, kurioje solistas 
prisistatė su ilgomis gražaus 
legato vilnimis ir lengvomis 
aukštomis gaidomis. Šios 
grupės vainikas buvo Pilypo 
arija. Joje, po tylios, šios ari
jos nuotaiką apsprendžian
čios, pianistinės įžangos, Vac
lovas Daunoras atsiskleidė 
užbaigtu operiniu dainininku, 
paklusniu vaidmens balsi
niams, muzikiniams ir vaidy
biniams reikalavimams, nors 
jo gražioj itališkoj tarsenoj ir 
įsibraudavo viena kita susiau
rinta, tamsoka balsė. Pvz. 
Avė Maria, giesmėje "avė" 
tapo "ove". Tokie atsitikimai 
buvo labai reti.

Akompaniatorius pianis
tas Robertas Bekionis, Liszto 
koncertinėje parafrazėje 
Miserere, pagrįstoje G. Verdi 
operos 11 Trovatore ketvirto 
veiksmo ansamblio temomis 
("Ah! che la morte ognora"), 
iškilo kaip gabus pianistas- 
solistas-virtuozas. Lisztas, 
kaip ir daugelis jo bendra- 
laikių garsiųjų pianistų, atsi
žvelgdamas į tų laikų papro
tį, panašių parafrazių yra su
kūręs nemaža. Pasirinktų te
mų jis nekartodavo gaida į 
gaidą, bet, kad išryškinus sa
vo milžiniškus virtuoziniais 
pagražinimais. Bekionio tas 
romantiko ekscentriškos vaiz 
duotės padarinys neatgrasė.

Jis narsiai pasinėrė gaidų ver
petuose ir juos sėkmingai nu
galėjo. Neatlyžtantis kairės 
rankos akompanimentas deši
nės rankos audžiamai melodi
jai buvo įspūdingas, greiti 
oktavų šuoliai tikslūs, grakš
čios arpeggio bangos lygios 
per visą klaviatūrą.

Po Algirdo Grašio dekla
macijos Lietuvai (A. Miški
nio), Vaclovas Daunoras pa
dainavo penkias lietuvių kom 
pozitorių dainas. Rūta žalioji 
(V. Klova) išsiskyrė dailia 
pianissimo pabaiga ir lygia 
lėta tėkme, nors ir čia, žodyje 
"vakaras", atvira "a" tapo 
siaura, uždara "o" ("voka- 
ras"). J. Tallat-Kelpšos dai
na Žaliojoj lankelėj, nors 
anksčiau ir girdėta, čia buvo 
naujai įdomi greitesne nei 
įprasta slinktimi ir nerūpes
tingo šelmiškumo nuotaika. 
Jos greitai byrantys žodžiai 
buvo visur suprantami. Dai
noje Užaugo berželis (Harm. 
Pr. Tamošaičio) solistas pil
nai išnaudojo savo tvirtą le
gato. Dėdės Jono polka (L. 
Abarius) sublizgo šmaikščių 
žodžių sukeltu juoku ir ju
driu akompanimentu, šoki
nusiu ir klausytojus. Iš visų 
įspūdingai padainuotų lietu
vių kompozitorių dainų, 
nuostabiausia buvo liaudies 
žodžiams sukurta baladė Už 
aukštųjų kalnelių (J. Tallat - 
Kelpša). Ji prašoko kitas ir 
jautriu tekstu ir įdomiu muzi
kiniu apipavidalinimu ir dai
nininko ypatingai giliu įsijau
timu į dainuojamąją mintį. 
Tai graudinantis, vienapusiš
kas tėvo ir motinos "pokal
bis" su žuvusiu ir po šalta že
me palaidotu sūnumi - "žal- 
nierėliu". Savo iškalbiu pa
prastumu tai yra Schuberto 
įkvėptas, meistriškai sukurtų 
nuotaikų kūrinys.

Aktorius Algirdas Grašys 
savo iškalbingumu buvo sėk
mingiausias jo paties sukur
tame monologe Ar moka lie
tuviai juoktis? kuriuo jis įro
dė, kad lietuviai juoktis tikrai 
moka - ne tik iš kitų, bet 
(svarbiausia!) ir iš savęs. Ši 
aukštaitiška tarme atlikta juo 
kų mišrainė (protarpiais įsi
terpiant ir kitoms tarmėms) 
klausytojų dėmesį pagavo 
greit ir jį išlaikė BEVEIK iki 
galo. Išeivijoje tarmės daž
niausiai tegirdimos tik sceno
je ir tai retais atvejais, todėl 
prie grynai literatūrinės kal-

Vyr. Skaučių Židinio pirm. Aldona Miškinienė su koncerto atlikėjais, pianistu Robertu Bekioniu, 
solistu Vaclovu Daunoru ir aktorium Algirdu Grašiu. V. Bacevičiaus nuotr.

bos pratusiems klausytojams, 
ypač išeivijoje augusiems, 
kai kurios tarmių plonybės 
prasprūdo pro pirštus. Pats 
monologas buvo kiek per il
gas, tad klausytojų dėmesys į 
pabaigą šiek tiek atslūgo. Ta 
čiau aktoriaus pridėta Done
laičio Metų ištrauka apie sve
timšalius Lietuvos išnaudoto
jus, engėjus, buvo stipri dra
matine įtampa. Šioje ištrau
koje Grašys parodė tikrą ak
torišką, klausytojus uždegan
tį temperamentą.

Stebina, kad dainininkas 
rado reikalą į programą 
įtraukti ir St. Šimkaus Kur 
bakūžė samanota? (Žodž. Pr. 
Vaičaičio). Šiame koncerte 
ji netiko. Tai yra saldžios 
nostalgijos kūrinys apraudan
tis nesugrąžinamą (o gal net 
ir nebepageidaujamą) praeitį. 
Klaidinga manyti, kad išei
vija tebeserga tokiu cukriniu 
ilgesiu. Ši sentimentali daina 
jau tiek nudainuota, kad būtų 
pats laikas ja išleisti "į lan
kas". Nors savo lyriškumu ji 
puikiai tiko solisto balsui, jo
kių didesnių uždavinių ji nes 
tatė ir talentingasis Daunoras 
naujos gyvybės jai įkvėpti 
neįstengė. Ji atsidavė nuobo
duliu. Dainininko gražus bal
sas ir nemenki interpretaci
niai sugebėjimai galėjo būti 
panaudoti rimtesnius reikala
vimus statančiai naujesni lie
tuviškai kompozicijai, tuo la
bai praturtinant koncertą. 
Visai kas kita buvo A. Raudo
nikio daina Kur balti keliai 
(Žodž. V. Barausko). Ji jau
dino nuoširdžia (ne persaldin 
ta ir iki kraštutinumo išpūsta) 
tėvynės meile ir menišku so
listo ir akompaniatoriaus su
siliejimu į darnią visumą. 
Šia kukliai pakilios nuotai
kos daina solistas įdomiai 
užbaigė koncertą. Po rengė
jų ir solisto pasikeitimo padė
komis, visa auditorija sudai

navo Lietuva brangi,
Yra aišku, kad Vaclovas 

Daunoras - gražaus tembro 
balso savininkas. Jo skalė 
plati, lyg ir lengvai aprėpia
ma. Balsas stiprus, gana švie
sus, įgudusiai valdomas. 
Aukštos gaidos laisvos, ima
mos be pastebimo pasiruoši
mo. Jo dainavimas yra pa
remtas bepriekaištingu kvėpa
vimu įgalinančiu jį išdainuoti 
ir ilgiausias bei canto frazes 
be jokių sunkumų. Reikalui 
esant jėga išvystoma beveik 
nepastebimai, staigūs dina
miniai perėjimai - nuo pia
nissimo iki fortissimo - kliū
čių nesudaro. Vaizdžių niu
ansų daug, jie reikšmingi, ge
rai iškeliantys žodžių pras
mę, tinkamai pabrėžiantys 
melodijos tėkmę. Solistui, 
be abejo, lemiamos įtakos 
turėjo jo dainavimą subran
dinęs stažavimasis Milano 
La Scala operoje, Italijoje, 
bei canto tėvynėje. Ir balsu 
ir asmenybe Daunoras, atro
do, yra linkęs į ilgų, tekančių 
melodijų dainas, ne į kraštu
tiniai modernius, kampuotų 
intervalų kūrinius. Bent toks 
įspūdis susidaro pasiklausius 
jo dainavimo šiame koncerte. 
Džiugu, kad jis tą "gražų dai
navimą" puikiai panaudoja ir 
lietuvių kompozitorių daino
se. Gaila, kad be gerai varto
jamos italų kalbos, koncerte 
nebuvo girdėti ir kitų svar
biausių dainavimo kalbų: 
prancūzų, vokiečių, ispanų. 
Aplamai, šiame koncerte dai
navimo buvo per maža. .So
listas galėjo būti daug duos- 
nesnis arijomis. Iš vieninte
lės koncerte padainuotos at
rodo, kad dainininko balsas 
operai yra labai tinkamas. 
Buvo miela gėrėtis daininin
ku apkeliavusiu nemaža di
džiųjų pasaulio scenų, jautriu 
menininku, kuris savo plačia 
patirtimi dalinasi su jo globo

je bręstančiomis naujai kylan
čiomis dainos meno jėgomis. 
Dar geresniam šio menininko 
pažinimui reikėtų jį išgirsti 
tik jo vieno rečitalyje, turtin- 
gesniame operiniais kūriniais 
ir romantinio laikotarpio "lie- 
der", nevengiant ir dvidešim
to amžiaus kūrinių, jų tarpe 
ir lietuviškų. Tokioje progra 
moję Vaclovas Daunoras tu
rėtų būti itin įdomus.

KNYGELĖ "KARILĖ IR 
JOS DRAUGAI"

JAV LB Krašto valdybos 
Švietimo taryba šiuo metu 
perspausdino Nijolės Janku
tės parašytus tris trumpus ap
sakymus, skirtus mokslei
viams nuo ketvirto iki aštun
to skyriaus. Knygelė pava
dinta "Karilė ir jos draugai". 
Ją galima skaityti pamokų 
metu arba namuose: knygelė 
išleista sąsiuvinio forma, su 
gražiomis iliustracijomis, tu
riniu ir net žodynu, kuris pa
dės mokiniui geriau suprasti 
apsakymų turinį. Mūsų 
moksleiviai dažnai skundžia
si neturintys, ką įdomaus lie
tuviškai skaityti, taigi būtų 
jiems naudinga šį leidinį įsi
gyti. Apsakymėliai yra nuo
tykių pobūdžio ir lengvai 
skaitomi.

Knygelės kaina yra septy
ni doleriai, pridedant persiun
timo išlaidas.

Užsakymus siųsti Švieti
mo tarybos pirmininkei Regi
nai Kučienei adresu: 8626 
South Mozart Avenue, Chi
cago, IL 60652 / (312) 
778-0358.

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

Experienced only Blue Cross 
Vacation & Pension Plan 

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

Tel. (401) 941-5130
(40-53) -H..'. ,
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Keistomis temomis Vladas Vijeikis

Per vidurį koncerto, kada 
buvo paskelbta pertrauka, ir 
aš su kitais išsispraudžiau į 
koridorių. Senais gerais lai
kais, Kauno teatro koridorių 
vadinome fojė. Taip įman
triau skamba. Ir visi vaikščio
jo tvarkingai aplink viena pu 
se. Dabar gi jaunimo Centro 
koridoriaus nebevadina fojė 
ir grūdasi visi ir maišosi be 
jokio tikslo į visas puses. 
Tiesą sakant pasikeitė ir tiks
lai. Anais laikais žvilgčiojau 
į gražesnes merginas, o dabar 
daugiau rūpi tie, kurie koncer
te nepasirodė. Dabar jie pa- 
debesyse angelų arfų koncer
tus klauso. Ir nieko nekai
nuoja.

Taigi, toje maišatyje pama
čiau savo draugą Florijoną 
kampe prispaustą ir per mi
nią prasi sprausti veltui ban
dantį. Florijonas pamojavo 
ranka, kas reiškė jog kviečia 
prieiti. Keliems tautiečiams 
numindžiojęs kojas, alkūnių 
ir kitų kūno dalių pagelba, 
prisiiriau prie Florijono.

Po įprastinių "kaip tau ei
na ?", į ką senai nebeatsaki- 
nėju, Florijonas sako:

- Ar nežinai kokio darbo? 
Tik nesunkaus.

- Kam tau darbas? - nusis

A f 3001 WEST 5STH STREET
CHICAGO, ILI.INO1S 60629 

lietuvi vist - <73 PHONE: <3,2> 47*-390«
Lietuvių Fonde ar esi? įj-J L’SA'

Iltim fOMDAS Z^ilIHUflNIAM IflUNDAIlON
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi

taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, asm. = 
asmuo, suma po pavardės = įnašų iš viso.

1989 m. spalio mėn.
(tęsinys)

13 x $50 Baltrušaitis Vladas atm. įn.: Baltrušaitienė Elena, 
$150; Botyrius Julius, $50; Dapkus Petras ir Ilona, $150; 
Gintautienė Veronika atm. įn.: Tack Regina Radas, $640; Gurėnas 
Bronius ir Marija, $1,200; Juknevičius Jonas Gen. Štabo Pik. Itn. 
atm. įn.: Juknevičienė Elena; $400; Kontvis A., Ph. D., $350; 
Krikščiūnas Monika, $50; Meškauskas Jonas, Ph. D., $100; Milko- 
vaitis Karolis, $50; Neu Harry ir Leonidą, $150; X, $550; Valdukaitis 
Margarita atm. įn.: Mąsaitis Liliana, $50.

1 x $75 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: įm. LB Palm 
Beach Co. apylinkė Dr. A. Stankaus, V. Mozoliausko ir V. Pažukai- 
tės atm., $6,675.

52 x $100 Adomaitis Jonas ir Ona, $110; Apeikis Vytautas 
ir Nelė, $600; Augus Victor ir Marcella, $200; Bajorinas Stasys 
atm. įn.: Makaras Antanas ir Cecilia, $100; Bandzevičius 
Kazimieras, $1,400; Bulota Vytout, $100; Černius Kazys ii 
Filomena, $3,400; Cibavičius Vladas atm. įn.: Cibienė Marija. 
$400; Čyvas Juozapas atm. įn.: įm. 8 asm., $100; Dirginėtus Jus
tinas ir Elena, $1,100; Eiva Aloyzas ir Alexandra, $100; Gailiūnas 
Vytautas ir Angelė, $200; Girnius Vytautas ir Jada, $400; Jasas 
Adomas P., $654; JAV LB East St. Louis apylinkė, $2,300; Jony
nas Algirdas ir Saulė, $200; X, $1,100; Jurgutis Marcelinas ir Ona, 
$200; Jurkūnas Algis ir Laima, $900; Kasparas Pranas, $900; 
Kasputis Eleanor C., $100; Kulbokas Vladas ir Veronika, $700; 
Lanys Petras, $600; L.Š.S.T. Romo Kalantos Kuopa, $650: 
Majauskas Kazys ir Elena, $500; Markalonis VViIliam J., $1,200; 
Masaitis Antanas ir Žibutė, $100; Mažeika Vaclovas ir Vanda. 
$700; Mickus Albinas ir Antanina, $200; Mikučiauskas Alfredo ir 
Alicia, $100; Miliauskas Petras ir Stasė, $100; Miškinis & Associa 
tes, $100; Navickas Peters, $410; Nevvman Milda, $100; Pabe- 
dinskienė Bronė atm. įn.: Pabedinskas Kazys, $900; Palubinskas 
Kun. Vytautas, $110; Plėnys Kazimieras atm. įn.: Plenienė Sofi
ja, $1,550; Prunskis Jonas ir Vanda, $1,600; Pupelis Adolfas ir 
Jadviga atm. įn.: Jurkūnienė Laima, $4,805; X, $1,800; Rubšys 
Kun. Antanas, $300; Rudaitytė Indrė įm. Marcelė Rudaitienė gitu 
tadienio proga, $100; Rušėnienė Ona, $300; Rūta Tadas Kęstutis, 
$900; Šapalas Pranas ir Hortenzija, $1,150; Sipavičius Zigmas ir 
Laimė, $100; Staniulis Česlovas atm.: Staniulienė Adelė; $1,000; 
X, $100; Vaineikis Juozas, $3,100; Vasaitis Alvydas ir Vitalija.

$300; Vitkus V. ir V. atm. įn.: Vitkus Eduardas, $100; Žiūris 
Baltramiejus ir Julija atm. įn.: Svotelienė Kįlarija, $100.

1 x $150 Naudžius Jonas ir Emilija atm. įn.: Jankūnas 
Kazimieras, $175.

20 x $200 Baras Stasys ir Elena, $4,800; Brazis Algirdas ir 
Aldona, $1,200; Dočkus Kostas ir Jadvyga, $900; Gradinskas 
Jonas ir Ona, $2,400; Grinkevičiūtė dr. Dalia atm. įn.: Milukas 
Viktoras ir Leokadija, $200; Jadviršis Jonas ir Angelė, $700; X, 
$1,600; Karas Arvin ir Rita, $200; Kižys dr. Juozas ir Agnė, $1,200; 
Krasauskas Mečys ir Elena, $1,200; Kučiūnas Aleksandras ir Jūra, 
$200; Pabrėža Aleksas ir Aleksandra, $2,200; Prialgauskas 
Eįronius atm.: Prialgauskienė Stasė, $600; Ragas dr. Leonidas ir 
Praurimė, $1,200; Ročkus dr. Benediktas ir Gabrielė, $1,200; 
Šležas dr. Adolfas ir Algė, $2,000; Urba dr. Vytautas ir Aldona, 
$1,860; Varnelis Apolinaras ir Jadvyga (mirusi), $4,300; Vilkutai- 
tis Keturakis Juozas atm. įn.: Vilkutaitis Vytautas, $200; Vitkus 
Aleksas ir dr. Danguolė, $1,600.

1 x $250 Vilutis Antanas ir Birutė, $250.
1 x $260 Momkus Vaclovas ir Margarita, $1,860.
2 x $300 Gedmintas Juozas ir Leonija, $1,000; Manelis 

Petras ir Valentina, $815.
7 x $500 Ambrazaitis dr. Kazys ir Marija, $6,580; Grybauskas 

dr. Vytenis, $1,700; Liaukus Justinas ir Elena, $2,400; 
Mackievviech, David H., $1,000; Mickevičius Gediminas irZota, 
$2,000; Paliulis Juozas ir Jadvyga, $600; Žitkus Pranas atm.: 
Žitkienė Janina, jo mirties 2-rų metinių proga, $1,400.

1 x $700 Ksečkauskienė Marija ir Liudvikas (miręs), $1,400.
1 x $800 Turčinskas Juozas atm. įn.: Vaineikis Juozas, 

$1,000.
13 x $1,000 X, $1,000; Blumenfeld dr. Sofija Oželis, $1,000; 

Bradley Russell ir Aldona, $1,000; Griežė-Jurgelevičius Stasys ir 
Barbora (mirusi), $10,500; Kaunas dr. Ferdinandas ir Vanda, 
$11,300; Kovienė Bronė A., $1,000; Kručas Bronius ir Anelė, 
$1,500; Naikelis Juozas, $5,000; Ringus dr. Edmundas, $2,400; 
Sapetka Kazimieras, $10,000, Standard Federal Bank, $1,100; 
Valaitis dr. Jonas ir Joana, $6,800; X, $1,000.

2 x $10,000 Stočkus Albertas testamentinis palikimas, 
$10,325; Vaitkus Andrius atm.: Vaitkienė Marija, $13,421.

Iš viso $49;595.61.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1989.X.31 pasiekė 
4,361,008 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką 
švietimą, kultūrą ir jaunimą 2,537,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 1,154,840 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOS CORPORATION, CHICAGO, IL.”

Visi remkime Lietuviu Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas.

tebėjau - gauni puikią pensi
ją, turi savo namą dar ir nuo
mininkai prideda.

- Neužtenka visus koncer
tus apeiti. Tiek dabar atva
žiuoja iš gimtosios šalies, 
kad pritrūksta bilietams nu
pirkti.

- Tai neik.
- Kur tavo patriotizmas?!

- šūktelėjo Florijonas - Taip 
gražiai dainuoja. Vis: Lietu
va, Lietuva. O tu neik.

Norėjau savo begėdišką 
mintį paremti, bet skambutis 
sučirškė šaukdamas į antrąją 
koncerto dalį. Florijonas dar 
spėjo šūktelėti.

- Po koncerto užvažiuok. 
Ant kavos, o gal dar ant ko 
kito.

Kadangi buvo pakeliui, 
tad ir užsukau. Florijonas il
gai nelaukęs, be jokių užuo- 
lankinių įžangų, tuojau grie
bėsi reikalo.

- Ar skaitei "Gimtąjį kraš
tą"? Žinoma, kad skaitei. Ar 
pastebėjai, kad redakcija krei - 
piasi į mus prašydama nupirk
ti kompiuterį. Be kompiute
rio nebegalės "Gimtojo kraš
to" spausdinti.

- Ir negalės mus kone
veikti. - Sarkastiškai vežte- 

Įėjau. Bet Florijonas nudavė 
negirdėjęs.

- Kaip tu manai, kiek tas 
kompiuteris kainuoja? Gal 
mudu susidėję imam ir nu- 
perkam.

- Ar žinai, kas yra kom
piuteris? Ar žinai, ar jie ži
no, kas yra kompiuteris? - 
vėl paleidau savo sarkazmą. 
- Per keturiasdešimt metų 
mus Amerikoje gyvenančius, 
"Gimtasis Kraštas" purvais 
drabstė, o dabar nori, kad 
jiems kompiuterius pirktu- 
mėm. - Florijonas norėjo įsi
terpti, bet neleidau. -Žinau, 
ką sakysi. Dabar gražiai ra
šo. Bet gi tie patys redakto
riai, tie patys bendradarbiai. 
Kaip jiems negėda! Kas gali 
garantuoti, kad gavę kompiu
terį vėl nepradės mus kolioti. 
Jeigu jų spausdintas žodis bū 
tų tapęs jų troškimų išsipildy 
mu, tai šiandien nei vieno čia 
mūsų nebebūtų. Kabaldžiuo- 
tumėm kartuvėse ar kur kalė
jime pūtume. Kas tada jiems 
kompiuterius pirktų?!

Matydamas tokią mano 
sielos būseną, Florijonas nu
mojo ranka.

- Pakeiskime temą. Da
bar iš mano asmeninių pergy 

venimų. Pereitą savaitę pavo
gė man mano piniginę.

- Ar daug pinigų? -mano 
balse skambėjo švelni užuo
jauta.

- Keli šimtai. Kelios kre
dito kortelės. Na dar žmonos 
fotografija, bet kadangi kartu 
su uošve tai negaila. Bet lai
kykis tvirtai už sofos, kad ne
nukristum, ką aš toliau tau pa
sakysiu. Žinau, kas pavo
gė. Matau, kad išsižiojai. 
Pavogė tolimas giminaitis iš 
žmonos pusės. Mano gimi
nėje vagių nėra. Taigi tas 
giminaitis buvo svečiuose ir 
nušvilpė. Žmona kaltina ma
ne. Sako buvai ant akių pa
dėjęs. Jaunikaitį į pagundą 
vedei. Tave reikia į teismą 
patraukti. Dabar kibk į sofą 
dar tvirčiau. Atsiuntė man 
piniginę. Tik tuščią. Iš rank
raščio ant voko pažinau. Ma 
tyt dar nepatyręs vagis. At
seit ne profesionalas. Tai da
bar noriu parašyti jam padė
ką. Kaip tu manai, kaip pra
dėti: mielas giminaitie ar 
mielas vagie ?

Čia mano kantrybė galuti
nai išseko. Vos atgavau kva
pą. - Nemanyk, kad aš čia 
sustojau, kad sugalvoti tavo 
kreipinį. Sustojau kad sugal
vočiau, kaip tave pavadinti. 
Kaip į tave kreiptis: mielas 

durniau ar mielas asile. Dė
koti vagiui. Dar to betrūko.

- Tu nesiskečeriok ran
kom lyg prakalbą susirinki
me sakytum. Čia aš tavo 
draugas Florijonas. Ir paklau
siau labai natūralų klausimą. 
Tu man rankomis nemosikuo
damas pasakyk ar skaitai mū
sų vadavimo veiksnį VLIKą 
rimta ir protinga įstaiga? Ma
tau, kad kinkuoji galva. O 
jie pasveikino komunistų par
tiją, kuri per keturiasdešimt 
metų apvaginėjo Lietuvą. O 
čia jaunuolis.

Supratau, kad man laikas 
atsisveikinti. Taip negavęs 
nei kavos, nei nieko kito par
važiavau namo.

DETROIT
* ŠVYTURIO jūrų šaulių 

kuopos metinis susirinkimas 
įvyks vasario 11 d. 12:15 v. 
Šv. Antano parapijos patalpo 
se. Visi kuopos šauliai kvie
čiami dalyvauti.

* MYKOLAS ABA
RIUS, LŠST pirmininkas, 
vasario 13 d. išvyksta į Lietu 
vą dalyvauti vasario 15-16 
Lietuvos Šaulių Sąjungos 
atkūrimo konferencijoje.

* VASARIO 16 minėji
mas įvyks Wayne Universi
teto lietuvių kambaryje vasa
rio 16 d. 12:00 v. Kalbą pa
sakys adv. Kęstutis Miškinis. 
Bus surengta meno parodėlė 
ir vaišės. Įėjimas nemoka
mas. Rengėjai kviečia visus 
atvykti ir minėjime dalyvau
ti. Rengia WSU LK Komite
tas.

* L. ŽURNALISTŲ 
S-GOS Detroito skyriaus 
narių metinis susirinkimas 
įvyks vasario 25 d. 12:30 v. 
Šv. Antano parapijos buvu
sioje klasėje. Darbotvarkėje: 
pranešimai, naujos valdybos, 
revizijos komisijos, moterų 
pagelbinio vieneto rinkimai, 
filmas iš dabartinio Lietuvos 
gyvenimo ir vaišės.

(a.gr.)

KURSE

ANESTHETIST
CRNA

Full-time position available in 7 
M.D., 9 CRNA grouP supplying an- 
esfhesia services at Underwood- 
Memorial Hospital, VVoodbury, NJ. 
Aneslhesia services include all ser
vices excepl open heart surgery. 
Competitive salary. Fringe benefits 
include pension. health care, life in
surance, & disabilitv insurance. 
Persons interested in this position 
Please send C.V. to:

ARG Aneslhesia Assoc, P.A.
P.O. Box 745, Woodbury NJ 08096 
or call Anfhony R. Giorgio, M.D. 

l-609-845-0100exl 23Š7

NURSES RNs LPNs
Progressive SNF hos the 

tollowing positions ovoilable: 
RN SUPERVISOR DAYS
RN SUPERVISOR EVENINGS
LP&CHARGE NURSES EVES 

Good locotion. Parking ovollable 
Good Salary & Benefits Package 

CLIFFSIDE NURSING HOME 
Flushing, NY 718 886-0700

CTTechnotogtst
Mobile Technology Ine., a national 
mobile imaging company, is seek
ing a molivated lechnologisl to per
form CAT sean procedures in EI- 
kins Park, PA. This parf time 
position indudes 10 to 15 hours of 
weekly scheduled work and/or 
emergencv call rofafion. Interested 
aoplicanls mušt be ARRT reųislry 
eiigible. CAT sean experience is de- 
sirable, specificalty in GE 9800 
eauipment. For more information 
please contact:

Mobile Technology Ine. 
5IOHeron Drive, Unit 309 

PO 0ox 334 
Bridgeporl, NJ 08014 

(609) 467-1350
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KA STUDIJUOTI, KOKIA 
PROFESIJA RINKTIS?

Korp! Neo-Lithuania vy 
riausioji valdyba, pirminin
kaujama filisterės Audronės 
Gulbinienės, pernai surengė 
pirmąją profesijų konferen
ciją. Tai būtų mažu mastu 
atitikmuo nekuriuose uni
versitetuose praktikuojamų 
’orientation week’.

Šių metų sausio 13-15 
dienomis įvyko, panašaus 
sukirpimo į pernykštę, an
troji konferencija. Jos orga
nizavimu rūpinosi ir jos 
programą darniai pravedė 
Korp! pirmininkas Jurgis 
Lendraitis. Jam talkino kiti 
vyr. valdybos nariai: Audro
nė Gulbinienė, Vida Jonušie
nė, Algis Augaitis ir Vaclo
vas Mažeika.

Konferencijos prelegen
tais valdyba pakvietė 16 as
menų ir visi atvyko, išski
riant Vytautą Gerulaitį, ku
ris dėl turimo stipraus gripo 
nesiryžo skristi ir apie tai pa 
informavo pirmininką. 
Konferencijos auditorija ap
gailestavo Vytauto neatvy
kimą, tuo pačiu netekdama 
jo praktiškų pamokų kaip 
valdyti teniso raketę ir kilti į 
žvaigždes ... Jaunuolių be- 
svarstančių ką studijuoti, at
seit tikrųjų konferencijos 

Fil. dr. Audronė Karalienė 
aiškina JAV teisės studijas ir 
teisininko darbą.

Pirmoji slidinėjimo pamoka. Iš kairės Lina, mokytoja Vilytė, Justinas ir Nida...

dalyvių, šįmet turėta apie 
20. (Nepasižymėjau, o da
bar neatsimenu, ar vieno trū 
ko iki 20, ar buvo vienu 
daugiau ...) Tame skaičiuje 
buvo keturi ir pereitais me
tais dalyvavę konferencijo
je.

Bendrai, konferencijoje 
dalyvavo mažiausia ketu
rios generacijos. Fil. Petras 
Vėbra ir aš 'atstovavom' 
mokslą, kuris dogmatiškai 

Auditorija (dalis) paskaitos metu. Pirmoje eilėje: Algis Jonušas, Vida Jonušienė, senj. D. Mar- 
chertas.

skelbė atomo neskaldomu- 
mą! Vidurio, atseit elektro
ninės gadynės grupę galim 
skirti į dvi generacijas - pre
legentus ir studentus. Ket
virtąją generaciją sudarė 
šiuo metu slidinėjimo akty
vas, o vienos prelegentės 
žodžiais - tai XXI amžiaus 
pradžios generacija, kalbė
sianti viena trijų kalbų: En
glish, Spanish or Computer

Konferencijos prelegen
tų vardyne - dr. Alvydas 
Arbas, Dana Česienė, Ro
mas Česas, dr. Vytautas Da
rgi s, Petras V. Jokubauskas, 
Julė Kasniūnienė, Vytautas 
Kasniūnas, jr., Algis Modes 
tas, Edas Modestas, Vitas 
Plioplys, Kęstutis Pocius, Ri
ta Riškienė ir Jurgis Riškus.

Taiydos Rudaitytės pade
damas, apklausiau neku

Paskaita apie draudimus nuo ugnies ir nuostolių skaičiavimą, fil. Vitas Plioplys. Sėdi fil. Jurgis 
Lendraitis ir fil. Edas Modestas - chemikas, supažindinąs klausytojus su šia sritimi ir darbo sąlygo 
mis joje.

Fil. Danutė Česienė, fil. Petras Jokubauskas ir Korp. pirm. fil. 
Jurgis Lendraitis.

rtuos studentus-es, kaip jie 
vertina prelegentus. Ką stu
dijuoji ir ką Tau davė šios 
dienos konferencija? - Stu 
dijuoju physical education, 
gal imsiu physical terapiją 
... Konferencija man davė 

daug naujų žinių ir naujų 
draugų. - Kuris prelegen
tas, jo mintys daugiausia 
patiko? - Man labiausia pa 
tiko Julės kalba, gal dėlto, 
kad šiuo metu aš galvoju 
apie mokytojavimą ... - Ką 
teigiamo gavai konferenci
joje? Susipažinau su įvai
riomis profesijomis, o ben
drai konferencija praplėtė 
klausytojų žinojimą. Visi 
prelegentai buvo įdomūs, 
nes paskaitai-pranešimui 
buvo pasiruošę.

Būdinga, nė vienas prele
gentas įsakmiai nepiršo klau
sytojams kurią profesiją pa
sirinkti. Jie tik informavo 
apie savo srities praktiką ir 
eitąsias studijas. Gal atvi
riausiai išsireiškė kol. Julė 
Kasniūnienė, tardama: 
“Man patinka mokytojos 
darbas. Turiu daug atosto
gų, matau augantį žmogų”, 
į studento klausimą, kaip 
nutinka, kad baigusieji mo
kyklą nemoka skaityti, pre
legentė atsakė: “Tai ne mo
kymo, metodikos problema 

o socialinio gyvenimo prob
lema. Indianos valstijoje, 
kur aš dirbu, tokių duome
nų nesigirdi. Tai atsitinka 
Chicagoje.”

Tos pačios paskaitų die
nos vakare, kitoje erdvesnė
je salėje, įvyko visų konfe
rencijos dalyvių alutis. Jo 
metu gražiai padainuota, pa- 
šposauta ir pabendrauta.

Šiemetinė, kaip ir per
nykštė konferencija įvyko 
Olympia Rcsort, Economo- 
woc, Wisconsin. Olympia 
kurortas veikia ištisus me
tus, tiktai truputį skirtinga 
apimtimi, pav. vietoj golfa- 
vimo laukuose vasaros me
tu, slidinėjimąsis nuo kalno 
žiemą ir kt. įvairių sporto 
šakų galimybė žiema ir va
sarą. Olympia galima pa
siekti automobiliu (nuo Mar 
ąuette Parko iki Economo- 
woc apie 120 mylių).

Viešėjimas ten šįmet bu
vo mokamas. Kambarį dali
nantis dviem - už tris nak
tis, dviejų dienų pietus ir va
karienę bei trečios dienos 
pusryčius - 180 dol. asme
niui. Maistas geras.

Jurgis Lendraitis pareiš
kė, kad sekančiais metais pa 
naši konferencija bus rengia 
ma toje pačioje vietovėje.

Mečys Valiukėnas

FLORIDOJE PERKANT 
AR PARDUODANT 

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

(305) 943 - 0946 
Century 21, Choice Realty

MANUFACTURING
PLATING SUPERVISOR 

Hofmann Industries Ine, (7 mi. Mest 
of Reading). a leading manufadur- 
er of vvelded steel lubing currenlly 
has an opening for an exper'd 
hands-on individual to supervise 
our Platinę Depl The individual we 
are seeking nnusl have 2-3 vrs ex- 
perience in line P'dting. Chemisiry 
background a Plūs. We offer excel- 
lent benefits covering vou i your 
family. Salarv commensurate w>th 
oualificalions 8. exoenence Please 
send resume & salarv hislorv in 
confidence to:

HOFMANN INDUSTRIES INC. 
3145 Shillinglon Road 

Sinking Spring. PA 19608 
EO.ė

PPINTING A Pre-Press posl- 
ttvns ovoll. 4 color strlppers, 
comero operators & press- 
men. Excellent benefits vvith 
53 vear otd Cumberlond Plo- 
teou business. Good wortslnę 
envtronment, no blg cltv bos- 
sels. Send resume to: TAP 
Publlshlng Co., Attn: Steve 
Stone, P.O. Box 509, Cross- 
vllle, TN M557.
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VASARI016 ŠVENTĖ BOSTONE
Vasario 7 d., trečiadienį, 

Bostono ir apylinkių lietuvių 
visuomenės atstovai su sei
mo nariu William Glodis ap- 
landys gubernatorių Michael 
Dukakis. Gubernatorius pasi 
rašys proklamaciją skelbiant 
"LITHUANIAN INDEPEN- 
DENCE DAY" Massachu- 
setts valstijoj.

Vasario 16 d., penktadie
nį, apie 10:20 ryto bus trum
pos apeigos Massachusetts 
valstijos rūmuose, Nurse's 
Hali salėje, prieš iškeliant 
Lietuvos trispalvę prie rūmų. 
Programoje dalyvaus solistė 
A. Kisielienė, S. Trimakaitė 
ir I. Brazauskaitė dabar lan
kančios JAV iš Lietuvos.

1990 METŲ
LIETUVIU 

TAUTINIU DAINŲ 
ir ŠOKIU FESTIVALIUI 
LIEPOS 5-8 DIENOMIS

BALTIC TOURS
siūlo septynias išskirtinas 7, 10 ir 13 dienų 

keliones į Lietuvą!

LIETUVA, RUSIJA ir SUOMIJA
15 dienų kelionė, iš jų 7 dienos Lietuvoje:
7 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade ir 2 Helsinkyje. 
Finnair linija, viešbutis “Lietuva”.

Kelionė #629 birželio 29 - liepos 13,
$2,459.00 iš Bostono ir Nevv Yorko 
$2,659.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir VOKIETIJA
18 dienų kelionė, 13 dienų Lietuvoje: 14 naktų Vilniuje, 2 Vakarų 
Berlyne. KLM linija ir Aeroflot tiesioginis skrydis j Vilnių iš 
Berlyno.

Kelionė #702L liepos 2-19, “Lietuvos” viešbutis. 
$2,269.00 iš Bostono ir Nevv Yorko 
$2,369.00 iš Chicagos

Kelionė #702T liepos 2-19, "Turistų” viešbutis.
$2,049.00 iš Bostono ir Nevv Yorko. 
$2,149.00 iš Chicagos.

LIETUVA
13 dienų kelionė, 10 dienų Lietuvoje (11 naktų Vilniuje). Pan 
American linija, "Lietuvos” viešbutis.

Kelionė #703A liepos 3-15
$2,049.00 iš Bostono ir Nevv Yorko
$2,249.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir SUOMIJA
14 dienų kelionė, 10 dienų Lietuvoje: 11 naktų Vilniuje, 1 
Helsinkyje. Finnair linija.

Kelionė #703B liepos 3-16, “Turistų” viešbutis.
$1,949.00 iš Bostono ir Nevv Yorko,
$2,149.00 iš Chicagos.

Kelionė #703C liepos 3-16, “Trinapolis”-žaliam ir ramiame 
Vilniaus "Žirmūnų" priemiestyje keturių aukštų viešbutis su 
restoranu ir baru. Tinkamas pavieniams arba grupėms.

$1,749.00 iš Bostono ir Nevv Yorko 
$1,949.00 iš Chicagos.

Kelionė#703D liepos3-16, "Composers" 
apartamentai, netoli Vingio parko, norintiems privatumo. Yra 
tiktai 14-kai asmenų. Duodama kaina padengia tiktai apartamento 
nuomą. Kelionės, maistas, apžiūrėjimai ir Festivalio programos yra 
asmeninis rūpestis.

$1,649.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$1,849.00 iš Chicagos.

1990 METU 
PAPILDOMOS KELIONĖS 

1 LIETUVĄ

SV. VELYKOS LIETUVOJE-12 dienų kelionė.
10 naktų Vilniuje. Finnair linija.

Kelionė #405 balandžio 5-16:
$1,799.00 iš Bostono ir Nevv Yorko,
$1,999.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir VOKIETIJA -12 dienų kelionė.
8 naktys Vilniuje, 2 naktys Vakarų Berlyne. KLM Linija ir 
Aeroflot tiesioginis skrydis j Vilnių iš Berlyno.

Kelionė #507B gegužės 7-18:
$1,699.00 iš Bostono ir Nevv Yorko,
$1,769.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir VOKIETIJA-19 dienų kelionė.
15 naktysVilniuje, 2 naktys Vakarų Berlyne. KLM Linija ir 
Aeroflot tiesioginis skrydis j Vilnių iš Berlyno.

Kelionė #507A gegužės 7-25: 
$2,079.00 iš Bostono ir Nevv Yorko,
$2,149.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir SUOMIJA - 14 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje. Finnair linija.

Kelionė #510 gegužės 10-23:
$2,109.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,309.00 iš Chicagos.

12:00, mes kelsim Lietuvos 
trispalvę prie Boston City 
Hali, ten dalyvaus ir prokla
maciją pristatys meras Ray- 
mond Flynn.

Tą pačią dieną organizuo
jam išvyką į Nevv Yorką, da
lyvauti demonstracijoj prie 
United Nations, protestuoti 
jų nutraukimą bet kokių kon
taktų su pabaltiečiais. Šitą 
išvyką tvarko Reda Vaitaitė 
(617) 843-2863.

Sekmadienį, Vasario 18 d. 
pradėsime su iškilmingom 
mišiom Šv. Petro bažnyčioje 
So. Bostone 10:15 vai. ryto, 
organizacijos dalyvauja su 
vėliavom, lituanistinės mo
kyklos choras ir virš minėtos 
viešnios, giedos per mišias. 
Po pamaldų, Lietuviai Vyčiai 
pavaišins visus kava salėje 
po bažnyčios.

Po pietų 1:00 vai, prasidės 
iškilmingas minėjimas Lietu

LIETUVA, RUSIJA ir SUOMIJA - 15 dienų kelionė.
2 naktys Maskvoje, 7 naktys Vilniuje, 2 naktys Leningrade, 2 
naktys Helsinkyje. Finnair linija.

Kelionė #515 gegužės 15-27; 
$2,159.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,359.00 iš Chicagos.

Kelionė #813 rugpiūčio 13-27: 
$2,459.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,659.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir VOKIETIJA - 15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Hamburge. Lufthansa linija 

Kelionė #522 gegužės22-birželio5: 
$2,299.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,499.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 11 dienų kelionė.
7 naktys Vilniuje, 2 naktys Prahoje. CSA linija.

Kelionė #608 - birželio 8-18: 
$2,099.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,299.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir ŠVEICARIJA - 15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Zuriche. Svvissair linija. 

Kelionė #614 - birželio 14-28;
$2,269.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,469.00 iš Chicagos.

LIETUVA, SUOMIJA ir ESTIJA -15 dienų kelionė.
10 naktų Vilniuje, 1 naktis Taline, 2 naktys Helsinkyje Finnair 
linija.

Kelionė #801 - rugpiūčio 1-15 : 
$2,389.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,589.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir AUSTRIJA -15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Vienoje. 
Austrian Airlines linija.

Kelionė #808 rugpiūčio 8-22: 
$2,399.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,599.00 iš Chicagos.

LIETUVA - 10 dienų kelionė.
8 naktys Vilniuje. Finnair linija.

Kelionė #943 rugsėjo 13-22: 
$1,809.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,009.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir SUOMIJA - 14 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje. Finnair linija. 

Kelionė #913 rugsėjo 13-26:
$2,209.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2,409.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Prahoje. CSA linija.

Kelionė #105 spalio 1-15:
$2,159.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$2.359.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 12 dienų kelionė.
9 naktys Vilniuje, 1 naktis Prahoje. CSA linija.

Kelionė #106 lapkričio 5-16:
$1,699.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1,899.00 iš Chicagos.

SV. KALĖDOS ir NAUJIEJI METAI LIETUVOJE
15 dienų kelionė. 12 naktų Vilniuje, 1 naktis Prahoje. CSA linija. 

Kelionė #1225 gruodžio 21-sausio 4,1991: 
$1,799.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$1,999.00 iš Chicagos.

NAUJIEJI METAI LIETUVOJE - 15 dienų kelionė.
12 naktų Vilniuje, 1 naktis Prahoje. CSA linija.

Kelionė #1280 gruodžio 29 - sausio 11,1991:
$1,799.00 iš Bostono ir Nevv Yorko, 
$1,999.00 iš Chicagos.

Visų kelionių, išskyrus #703D, kainose įskaitoma bilietai j 
Festivalio programas, tris pamaitinimus kasdieną, pusryčius, 
pietus ir miesto apžiūrėjimą West Berlyne ir Helsinkyje, perve
žimą ir asmeninį BALTIC TOURS palydovo patarnavimą visoje 
kelionėje.

Smulkesnėms informacijoms ir brošiūrai, kreipkitės j 
BALTIC TOURS • 77 OakSt., Suite4 • Nevvton, MA 02164 

Tel. 617/965-8080 • Fax 617 - 332 - 7781

vių Piliečių Klubo trečio 
aukšto salėje. LB Bostono 
skyriaus valdybos nariai ati
tinkamai paruoš ir papuoš sa
lę. Minėjimo pagrindinis 
kalbėtojas bus inžinierius 
Donatas Skučas, buvęs JAV 
LB Washingtono Apylinkės 
pirmininkas ir JAV aviacijos 
pulkininkas. Minėjimo rezo
liuciją paruoš ir pristatys Jau
nimo Sąjunga. Meninę pro
gramą atliks solistė Daiva 
Mongirdaitė, Bostono Litua
nistinės mokyklos choras ir 
tautinių šokių ratelis, ir Bos
tono Tautinių Šokių Grupė - 
Sambūrys.

Tuo pačiu metu pirmam 
aukšte vyks jaunimo minė- 
imas organizuojamas Boston 
Lituanistinės mokyklos, 
Skautų / Skaučių ir Tautinių 
Šokių Sambūrio. Jaunimas 
Vėliau prisijungs prie bendro 
minėjimo, atliks dalį meninės 
programos, ir kartu užbaigs 
bendrą minėjimą. Po minė
jimo, Lietuvių Piliečių Klu
bas pavaišins visus dalyvius, 
kad neskubant galėtų dar 
pabendrauti.

PRISIMINĖ PETRĄ ČEPĄ

Sausio 27 d. vakare Bosto 
no lietuviai prisiminė a.a. 
Petrą Čepą Piliečių Klube 
iškilmingu banketu. Studen
tas ir skautas Petras Čepas 
žuvo automobilio katastrofe 
Kanadoje 1988 m.

Vakaras buvo Bostono jau 
nimo organizuotas: po vaka
rienės rodė Lietuvos vaizdų 
skaidres, šoko tautinius šo
kius ir visiems apibudino va
karo tikslą - prisiminti Petrą 
ir jo vardu sukurti fondą. 
Fondo lėšomis siųs kasmet 
vieną lietuvį / lietuvaitę tarp 
18 ir 25 metų į kursus Lietu
voje vasaros metu.

Po programos grojo "Gin
taras" iš Chicagos ir buvo 
šokiai.

Vakaras buvo labai sma
gus ir gerai organizuotas.

LIETUVOS IR VIETOS 
MENININKŲ KONCER
TAS

Bostono operos bendrovės 
ir Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone bendromis pas
tangomis ruošiamas Lietuvos 
ir vietos menininkų koncer
tas įvyks vasario 11 d. 1 vai. 
po pietų So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos salėje. Jo 
programą atliks Aldona Kisie
lienė, sopranas Vilniaus kon
servatorijos profesorė ir Vil
niaus operos solistė; Sigutė 
Trimakaitė, sopranas, Maria 
Callas konkurso laimėtoja 
1987 m. Atėnuose, Graikijo
je; Irena Zelenkauskaitė - 
Brazauskienė sopranas, Vil
niaus konservatorijos penkto 
kurso studentė; Audronė Ki
sieliūtė, fortepijono klasės 
profesorė Vilniaus konserva
torijoje ir koncerto akompa- 
niatorė; Randai Kaltinis, teno 
ras, Bostono operos b-vės 
solistas. Įėjimas į koncertą - 
10 dolerių asmeniui.
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Jonui Lepeškai 80 metu... HARTFORDO
Kiekvienas žmogus savo 

žemiškoje kelionėje atlieka 
daug ir gražių darbų, ne tik 
savajai šeimai, bet ir savajai 
tėvynei. Ir tai nėra būtina, 
kad toks asmuo spindėtų sa
vąja veikla lietuviškuose hori
zontuose ar būtų veržlūs ir va
dovaujantys organizacinėje 
veikloje asmenys.

I tokių tyliųjų darbininkų 
gretas rikiuojasi ir Jonas Le- 
peška, š.m. sausio mėn. 7 d. 
atšventęs savo amžiaus 80 - 
ties metų sukaktį.

Tad šia reta proga norėtų
si bent dideliais žingsniais 
praskubėti jo gyvenimo ke
liu. O sukaktuvininko gyve
nimas pilnas džiaugsmo ir 
vargo dienų, sėkmių ir nesėk
mių.

Jonas Lepeška gimė gra
žioje Dzūkijoje, ant Ilgių gra 
žaus ežero kranto, Alovės pa 
rapijoje, Alytaus apskrityje. 
Čia ir prasidėjo mažojo Jonu
ko vargano dienos. Dar prieš 
pradėdamas "mokslus," ima 
botagą į rankas ir gano galvi
jus. Patarlė sako-karvių ne- 
ganęs-ponu nebūsi. Tad Jo
nukas ryžtasi būti ponu. Jau 
turėdamas tryliką metų prade
da siekti mokslo - mokosi 
pradžios mokykloje, Merki
nės gimnazijoje. 1934 m. bai
gia Kultūrtechnikų mokyklą, 
Kėdainiuose, ir joje įsigijo, 
baigdamas aukštuosius Geo
dezijos kursus, reikiamą spe
cialybę. Baigęs šiuos moks
lus, įstojo į Karo mokyklą, ją 
baigęs leitenanto laipsniu, 
pradėjo dirbti Kariuomenės 
štabe. Šioje tarnyboje išbuvo 
iki 1940 m. rugpiūčio mėn., 
kada bolševikai okupavo Lie
tuvą.

Lietuvos okupacijos pra
džioje, kaip tauriam patrio-

KELIONĖS 

I LIETUVĄ 

1990
Išvykimo datos:

Gegužės 6 (Finnair)
Gegužės 19 (Lufthansa) 
Gegužės 30 (Air France) 
Birželio 17 (Finnair) 
Liepos 1 (Finnair) 
Liepos 2 (Air France) 
Liepos 3 (Lufthansa)

Grįžimo datos - įvairios.
Kelionių trukmė grupėms - 10,15,20 ir 25 dienos.

Kelionės vykstantiems privačiai - pagal pageidavimą 
(norintiems užsakome viešbučius).

Kelionių kaina su privačiais kvietimais .... nuo $1034.00 
grupėms....nuo $2100.00

Visos kelionės užsakytos per Maskvą. Vyksta derybos dėl tie
sioginių skridimų į Vilnių. Deryboms pavykus ir surinkus pakan
kamai keleivių, visi skridimai bus tiesiogiai į Lietuvą. Todėl keleivių 
skaičių turime žinoti iš anksto.

Kviečiame nedelsti ir užsakyti keliones kuo anksčiau. 
Registraciją pradedame 1990 m. sausio 2 d.

Smulkesnių žinių teiraukitės
tel. (416) 769-2500, TELEX 06-967812, FAX (416) 763-6279 

2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6S 1M7
Registracijos numeriai 2559030 ir 2475066

Jonas Lepeška

tui, Jonui Lepeškai gresia pa
vojus būti suimtam ir, žino
ma, ištremtam, kaip ir dauge
liui kitų karininkų.

Nujausdamas šį pavojų, 
Jonas Lepeška su skaudančia 
širdimi palieka tėvynę ir iš
vyksta į tremtį, Vokietijon. 
Bando duonos kąsnį pelnyti 
Berlyne, nesiseka, negauna 
tinkamo darbo. Keliauja to
liau. Stabtelėja Austrijoje, 
darbą gauna Grąže pas vieną 
profesorių ir dirba hidroelek
trinėje stotyje. Antrasis pa
saulinis karas plečiasi. Ir čia 
darosi nebesaugu. Tada Jo
nas Lepeška ieško ramesnės 
gyvenimo vietos ir pasuka Si
lezijos link, kur įsikuria sau
gioje nuo bombų vietovėje. 
Čia sulaukė ir karo pabaigos. 
Tačiau Jonas Lepeška ir kla
jodamas po svetimus kraštus, 
vistik turėjo ryžto ir Vienoje 
studijavo Techniškame uni
versitete, kur išklausė archi
tektūros kursą, įsigydamas 
dar vieną - architekto - profe 
siją-

Baigėsi karas. Reikėjo 
dairytis, kur prisiglausti nuo
latiniam gyvenimui. 1948

Liepos 4 (Air France) 
Rugpjūčio 5 (Finnair) 
Rugpjūčio 13 (AF ir LH) 
Rugsėjo 7 (Air France) 
Spalio 2 (Lufthansa) 
Gruodžio 21 (Finnair) 

m. pavasarį imigruoja Angli- 
jon. Čia išgyvenęs dvejus 
metus ir "neprigijęs", vėl su
grįžta į Vokietiją, kur išgyve
no iki 1954 m. iš kur persikė
lė nuolatiniam gyvenimui į 
JAV. Apsigyvenęs Cleve
lande, dirbo Illuminating Co, 
iš kur ir išėjo į ramų pensi
ninko gyvenimą.

Ir 1981 m. pasirenka gra
žią, ramią Floridos vietovę - 
Daytona Beach ir čia pasto
viai apsigyvena.

Joną Lepešką žemiškoje 
kelionėje lydėjo ir skaudūs iš 
gyvenimai. 1980 metais, 
skrendant į Bahamas su eks
kursija, lėktuvo avarijoje žu
vo jo vienintelis ir mylimas 
sūnus Petras. O prieš tai 
1977 metais mirė ir Jo žmo
nelė. Šios mirtys skaudžiai 
palietė Joną ir šias nelaimes 
su dideliu skausmu prisime
na ir švęsdamas savo aštuo
niasdešimtąjį gimtadienį.

Po visų išgyvenimų, jaus
damas didelę vienatvę, 1978 
m. vedė Kanadoje gimusią 
lietuvaitę, taip pat našlę, Bro
nę, su kuria laimingai eina 
bendru gyvenimo keliu, vie
nas antram nuoširdžiai padė
dami.

Jonas Lepeška, gyvenda
mas Daytona Beach, aktyviai 
dalyvauja šios kolonijos lietu
vių gyvenime. Buvo išrink
tas ir sumaniai vadovavo vie
ną terminą Lietuvių klubui.

Sausio mėn. 7 d., gimta
dienio proga, mylima ir gero
ji žmonelė Bronytė su kitais 
šeimos nariais sukaktuvinin
kui suruošė staigmeną - gim
tadienio šventę, kurioje daly
vavo.sukaktuvininko šeimos 
didelis būrys šio telkinio lie
tuvių.

Žmona su artimaisiais pa
ruošė šaunias vaišes, kurių 
metu Jurgis Janušaitis tarė iš
samesnį sveikinimo žodį, pri
simindamas jubiliato sunkiuo - 
sius ir laimingesniuosius išgy
venimus, atiduotą duoklę jau
najai Tėvynei Lietuvai ir pa
linkėjo mielam Jonui dar 
daug gražių gyvenimo metų 
po mėlynu Floridos dangum.

Pakeltas šampano tostas, 
nuskambėjo Ilgiausių metų 
linkėjimai. O prie jų savus 
linkėjimus išreiškė rašytoja 
Birutė Pūkelevičiūtė ir Kazi
mieras Barūnas.

Jubiliatas padėkojo mie
liems svečiams už dalyvavi
mą, savo mylimai žmonai 
Bronytei už šios šventės su
organizavimą, prisiminė savo 
gyvenimo ryškesnius bruo
žus, išgyvenimus ir darbus.

Pabaigoje svečiai jausmin - 
gai sudainavo Lietuva bran
gi-

Pažymėtina, kad sukaktu
vininkas, sulaukęs brandaus 
amžiaus, išliko guvus ir mie
las. Nuoširdus, gilus patrio
tas, kupinas naujų planų. 
Pats savo iniciatyva buvo pa
sistatęs gražią rezidenciją, o

BERŽELIO KONCERTAS.

Visų laukiamas Hartfordo 
Berželio tautinių šokių gru
pės koncertas jau praėjo. Tai 
meno vienetas, kuris visada 
patraukia daugiausia žiūrovų. 
Berželio pasirodymas įvyko 
sausio 20 dieną šv. Andrie
jaus parapijos salėje New Bri 
tain. Visą savaitę, prieš kon
certą, oras buvo nepaprastai 
gražus, o šeštadienį taip pa
blogėjo, kad, atrodė, koncer
tas neturės pasisekimo. Ta
čiau vakare salė buvo pripil
dyta. Daugiausia jaunų žmo
nių, o jų tarpe ir vyresnio am 
žiaus. Paaiškėjo, kad šokiai 
parinkti vestuvine tema, ka
dangi šiais metais keturi šoke 
jai pasiruošę sukurti šeimas.

Koncertas pradėtas šokiu 
Čigonėlis. Kaip vėjo nešami 
šokėjai pripildė salę. Tauti
nių rūbų įvairumas darė tik
rai gražų įspūdį. Kaip ir pri
dera, publika šokėjus sutiko 
su pasigėrėjimu ir plojimu. 
Po to sekė kitų šokių, kurių 
anksčiau neteko matyti. 
Prieš pertrauką pasirodė ir 
mažųjų grupė, paruošti Patri- 
cijos Illingvvorth. Jie pašoko 
Katinėlį, Pučia vėjas ir Sukti
nį. Šią mažųjų grupę sudaro 
dvylika porų, tai gražus prie
auglis.

Po pertraukos buvo atvaiz 
duota vestuvinė dalis. Kvies 
lys - Linas Balsys kvietė vi
sus į vestuves. Pradžioje šo
kis Sadutė skirtas Zitai Kin- 
durytei, kuri ruošiasi ištekėti 
ir išvyksta į kitą koloniją. Jai 
ir jo sužadėtiniu įteikta lietu
viška koplytėlė. Po nuotai
kingo šokio Rezginėlė suvai
dinta dalis vestuvinių papro
čių. Jaunieji Marytė ir Linas 
Banevičiai atvyksta į puotą, 
bet prie vartų buvo sustabdy
ti kol išsipirks. Ką darysi- 
jaunasis ištraukia bonką kon
jako, o jaunoji "Napoleono" 
tortą. Jaunųjų tėvai-Jonas 
Kodis ir Patricija Illingvvorth 
juos pasitinka su vynu, duo
na ir druska. Po šių ceremo
nijų, šokiu Patrepsėlis baigia
mas koncertas. Visi šokėjai 
kartu nusilenkia publikai, o 
jiems padėkoja ilgu plojimu.

Kaip ir dera, šokių vedėja 
Dalia Dzikienė buvo apdova
nota rožių puokšte už jos di
delį darbą ir pasiaukojimą. 
Padėka teko ir jos pavaduo
tojui Jonui Kodžiui, padėjė
jams Patricijai Illingvvorth, 
Sauliui Dzikui ir Alfonsui 
Dzikui, kuris tvaike muziki
nę dalį.

dabar vėl planuoja naują, dar 
geresnėje vietoje, pagal savo 
paruoštus planus. Šiam mie
lam sukaktuvininkui Jonui 
Lepeškai linkėtina ir toliau to 
paties ryžto, sveikatos ir nuo
taikingų gyvenimo metų.

Jurgis Janušaitis

9

LIETUVIAI
Reikia pažymėti, kad ketu 

ri šokiai buvo palydėti "gy
va" muzika-akordeonu. Gro 
jo Viktoras Puodžiūnas iš 
Chicagos. Koncerto progra
mą atspausdino ir viršelį su
projektavo jaunuoliai Edmun 
das Nenortas ir Paulius Oren- 
tas. "Napoleoną" iškepė mie 
la Zita Dresliuvienė. Šo
kiams grojo Chicagos "Ginta 
ro" vienetas. Prie geros mu
zikos ir molonios nuotaikos 
svečiai linksmai praleido va
karą. Linkėtina "Berželio" 
šokėjams nepavargti, nes tai 
vienintelė proga pasigėrėti 
lietuvišku jaunimu.

BENDRUOMENĖS VEIK
LA.

Kai kam atrodė, kad Hart
fordo bendruomenė kiek aps
nūdus. Visai ne taip. Ben
druomenės išrinkta valdyba 
be sustojimo tęsia visuome
ninį darbą. Prieš trejetą me
tų, bendruomenės valdybos 
pirmininkui inž. Alfonsui 
Dzikui perėjus į Apygardos 
valdybą, jo vietą ir pareigas 
perėmė Zina Dresliūtė. Tai 
nepaprastos energijos ir su
manumo jaunuolė. Neperse- 
nai iš valdybos išėjo Regina 
Stankaitytė ir Birutė Berno
tienė, kurios įdėjo daug dar
bo ir širdies savo pareigose. 
Papildžius valdybą naujais 
žmonėmis, darbas grįžo į nor 
malias vėžes. Valdybą dabar 
sudaro: pirm. Zina Dresliūtė 
ir nariai-Nerija Gureckaitė, 
Linas Banevičius, Saulius 
Dzikas ir Linas Orentas. Tai 
stiprus vienetas ir jų darbų 
resultatai labai aiškūs. Valdy 
bos ruošiami minėjimai ar su 
sirinkimai visada trumpi ir 
įdomūs. Dėka jų, jau praeitų 
metų pavasarį teko matyti ir 
išgirsti iš Lietuvos Ratilio pa 
sirodymą. Prieš Kalėdas iš
girdome solistą Vaclovą Dau 
norą, pianistą Robertą Benio- 
nį ir aktorių Algirdą Grašį. 
Jau padaryti planai šių metų 
pradžiai. Sausio 27 d. Vil
niaus ansamblis koncertavo 
New Britain, vasario 18 d. 
minėsime Nepriklausomybės 
paskelbimo dieną o vasario 
23 d. išgirsime ansamblį 
Oktavą iš Lietuvos. Tokie 
parengimai iš valdybos narių 
pareikalauja daug darbo ir 
energijos. Taigi, Hartfordo 
lietuvių veikla yra gerose ran 
koše, tik turime ir mes jiems 
padėti. Linkime valdybos na 
riams ištvermės ir toliau dirb 
ti šį svarbų visuomeninį dar
bą.

RADIJO VALANDĖLĖ

Praeitų metų bėgyje Hart
fordo lietuviškos radijo valan 
dėlės vedėjui Algimantui Dra 
gunevičiui labai sunegalavus 
ir iš vedėjo pareigų pasitrau
kus, šias pareigas perėmė 
inž. Alfonsas Dzikas, ilgą 
laiką buvęs šios valandėlės

(Nukelta į 10 psl.)
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Spaudoje pasižvalgius...

Esame prie naujos tarptautinių 
santykių eros slenksčio

JAV senato užsienio ryšių komiteto aparato vadovo 
Peterio W. Galbraitho interviu „Lietuvos rytui“

Tai aukščiausio rango sam
domas pareigūnas minėtame 
komitete. Dar visai neseniai 
toks vizitas vargu ar būtų 
buvęs Įmanomas. Dabar, kai 
Lietuva pamažu grįžta į pa
saulio bendrijų, mums svar
bu žinoti, ar mūsų ten lau
kia ir kokios kliūtys gali at
sirasti tame kelyje. Apie tai 
ir kalbėjomės su ponu P. W. 
Galbraithu, kuris sutiko at
sakyti į „Lietuvos ryto" 
klausimus.

— Gal trumpai papasakotumė
te, kaip Jūs tapote politikui

— Esu kilęs Iš Vermonto 
valstijos. Profesija — Istori
kas. Baigiau Harvardo ir Oks
fordo universitetus. Ketverius 
metus profesoriavau Vermonto 
koledže. Po truputi įsitraukiau 
| politini gyvenimą. 1972 me
tais dalyvavau kandidato J pre
zidentus George'o S. McGover- 
no rinkiminėje kampanijoje. 
Tačiau mano kandidatas pralai
mėjo R. Nlxonui. 1976 metais 
žmogus, kurio rinkiminiame 
štabe aš dirbau, net nebuvo 
patvirtintas kandidatu nuo de
mokratų partijos. Tačiau ne
paisant mano neeilinių suge
bėjimų pasirinkti pralaimin
čius kandidatus, 1977 metais 
buvau išrinktas valstijos de
mokratų partijos pirmininku, ir 
per mano kadenciją mes lai
mėjome valstijoje rinkimus. 
1979 metais man buvo pasiū
lytas darbas Senato užsienio 
ryšiu komitete. Maniau. Įdo
mu bus padirbėti metus dve
jus, tačiau praėjo vienuolika 
metų, o aš vis ten pat. Rei
kalai, su kuriais buvau tiesio
giai susijęs, labai Įvairūs. Iš 
pradžių — kaip sutelkti Ame
rikos pagalba Kambodžai, vė
liau — Pietų Azijos proble
mos, pagalba Pakistanu!, Ista- 
tvmn anie sankcijas prieš ša
lis, naudojančias chemini gin
klą, ruošimas. Dėl šio įstaty
mo buvau nuvykęs J Irako ir 
Turkijos pasieni — mus pa
siekė žinios, kad ten naudoja
mas cheminis ginklas. Tąkart 
įstatymas, nors tris kartus bu
vo svarstytas Senate ir du kar
tus Atstovų rūmuose, nebuvo 
priimtas. Dabar Jis pertvarko
mas, ir dar šis kongresas tu
rėtų JI priimti. Jis bus nukrei
ptas prieš bet kokią valstybę, 

naudojančią chemini ginklą.
— Ar šis darbas Jums prie šir

dies!
— Taip. Aš dirbu tokioje 

vietoje, kuri dažnai tampa dau-

HARTFORD
(Atkelta iš 9 psl.) 

pranešėju. Jis yra atstovavęs 
lietuvius pas miesto merą, 
kalbėjęs televizijoj lietuvių 
reikalais, o tai pat amerikie
čių radijo stotyse. Tokiu bū
du radijo valandėlė perėjo 
prityrusio žmogaus rankas. 
Jo padėjėjai yra Zita Dapkie
nė, Leonas Lėtas, Lionginas 
Kapeskas ir valandėlės iždi
ninkas Algis Simonaitis. Rci 
kia pasakyti, kad visi prane
šėjai labai puikūs kalbėtojai 
ir malonu juos klausyti. Lin
kime mielam Alfonsui ir vi
sam jo Štabui sėkmės ir tęsti 
šios valandėlės programas 
dar daug metų.

Ig. S-tis.

gelio svarbių įvykių centru, 
čia formuojama politika.

— Kas paskatino Jus atvykti | 
Lietuvą!

— Maskvoje dalyvavau kon
ferencijoje, kuri svarstė eko
logijos problemas. Jungtinių 
Valstijų Informacijos agentū
ros (USIA) atstovas maloniai 
pakvietė aplankyti Lietuvą, pa
sikalbėti su jos gyventojais, 
paskaityti paskaitą apie JAV 
įstatymus ir užsienio politiką. 
Žinoma, Iškart sutikau, nes 
Lietuvoje vyksta įdomiausi po
litiniai procesai. Norėjom vis
ką pamatyti savo akimis.

— Anksčiau iš užsienio radijo 
laidų, spaudos atrodė, kad ame
rikiečiai labiau akcentuodavo 
mums, kad nedarytume tokių 
žingsnių, kurie galėtų pakenkti 
M. Gorbačiovui. O šiuo metu lyg 

ir keičiasi amplua, daugiau kal
bama apie tai, kad Lietuva da
vė pamoką M. Gorbačiovui. Kaip 
Jums atrodo, ar pakito amerikie
čių požiūris Į Lietuvą!

— Pirmiausia aš, nors Ir 
esu kongreso darbuotojas, no

rėčiau dar kartą pakartoti JAV 
vyriausybės nuostatą dėl Lie
tuvos. Jungtinių Valstijų po
litika dėl Baltijos respublikų 
visuomet buvo ir yra ta pati 

■— JAV nepripažįsta prievar
tinio Lietuvos įjungimo l TSRS 
sudėtj. Todėl, mūsų nuomone. 
Lietuva Juridiškai yra nepri
klausoma valstybė ir turi tei
sę nuspręsti savo ateitį. Aš 
manau, kad vien tai, jog Lie
tuvoje vyksta debatai apie 
Jos ateitį, kad visur kabo lie
tuviškos vėliavos, kad garsiai 
reikalaujama nepriklausomy
bės, byloja M. Gorbačiovo po
litikos naudai. M'. Gorbačiovas 
pakeitė pasaulį. Demokratiza
cijos prpcesai vyksta Rytų Eu
ropoje, taip pat ir Tarybų Są
jungoje. Paprasti amerikiečiai, 
sutikti gatvėje, taip pat JAV 
administracija labai norėtų, 
kad M. Gorbačiovui sektųsi. 
Bet tai Jokiu būdu nekeičia 
mūsų požiūrio į Lietuvą, kuri, 
kaip aš minėjau, ne savo noru 
įstojo | TSRS, juo labiau, kad 
1939—1940 sutartys ir pro
tokolai yra už įstatymo ribų. 
Todėl Lietuva turi teisę pati 
nuspręsti savo ateitį. Kaip 
Lietuva ir TSRS tvarkys savo 
reikalus ir dvipusius santykius, 
gali nuspręsti tik šios dvi ša
lys. Cla vargu ar amerikietis, 
ar kokios kitos šalies atstovas 
galės patarti.

— Jei Lietuva paskelbtų ne
priklausomybę, o TSRS — eko
nominę blokadą, kaip tokioje si
tuacijoje elgtųsi Jungtinės Valsti
jos!

— Man sunku pasakyti, 
kaip pasielgtų Amerikos admi
nistracija, tai gali pasakyti 
tik ji pati. Bet kongrese tik
rai atsirastų daug balsų, ku
rie nepritartų tokiai akcijai. 
Jei tokia blokada būtų priešiš
ka. yra juk tarptautinė teisė, 
yra tarptautinis teismas ir Su
vienytosios Nacijos. Tačiau tai 
patetiškas klausimas. Dvi su
verenios valstybės turi tarpu
savyje tąrtls dėl ekonominio 
bendradarbiavimo. Remiantis 
tarptautine teise, kiekviena 
valstybė pati sprendžia, palai
kys Ji ekonominius ryšius su 
kaimynine valstybe ar ne. Bet 
aš manau, kad M. Gorbačiovas 
tokio sprendimo nepriimtų.

— Norėtųsi sužinoti, ar JAV 
politikai numano, jog jau yra 
subrendusios sąlygos paskelbti 
Lietuvą nepriklausomai

— Aš galiu pasakyti tik sa
vo asmeninę nuomonę. Galbūt 
Amerikos kongresmenai galvo
ja kitaip, galbūt jie man pri
tartų.

Mano akyse Lietuva — ju
ridiškai nepriklausoma valsty
bė. Inkorporavimas l Tarybų 

Sąjungą buvo neteisėtas. To
dėl, matyt, reikėtų Šnekėti ne 
apie nepriklausomybės paskel
bimą, o tiesiog dar kartą ofi
cialiai patvirtinti, kad Lietuva 
yra nepriklausoma valstybė. 
Ir jei taip įvyktų, aš sveikin
čiau š| žingsnį. Ir ne tik aš, 
bet ir visa Amerikos liaudis.

— Tačiau Maskvoje vyrauja 
nuomonė, — ją Išsakė Ir Lietu
voje lankęsi Politinio biuro na
riai, — kad realijos yra kitokios...

— Vienas didžiausių M. 
Gorbačiovo laimėjimų yra tas, 
kad Jis pasuko tarybinę visuo
menę nuo stalinizmo, praei
ties. kai viskas buvo spren
džiama jėga, teisinės valsty
bės link, kur vyrauja įstaty
mas. Todėl juridiniai aktai to
kioje valstybėje turi būti pri
pažįstami. Kitas klausimas — 
grynai praktiškas — kaip 
draugiškiau išspręsti kitas pro
blemas — valiutas, ryšių sis
temas, dvišali santyki ir t. t., 
neįtraukiant trečių valstybių. 
Gailu pasakyti, kad JAV ne
norėtų būti įtrauktos | dviša
lių Lietuvos — TSRS proble
mų sprendimą.

— Ar dabartinę pasaulio poli
tinę situaciją jūs laikote stabilia!

— Kai pirmoji atominė 
bomba buvo numesta ant Hi
rosimos, Einšteinas pasakė: 
„Viskas pasikeitė, Išskyrus 
mūsų mąstyseną'. Aš manau, 
kad ir praėjus nuo to laiko 
45 metams, mūsų mąstysena 
nepasikeitė. Dabar, per neįti
kėtinai trumpą laiką, įvyko re
voliucija, kuri galbūt didžiau
sia iš visų nuo Prancūzijos re
voliucijos laikų, nušluoja ko
munistinius režimus visose Var
šuvos Sutarties šalyse, iš
skyrus Tarybų Sąjungą. Revo
liucija, kuri daroma ne iš 
viršaus, bet iš apačios, daly
vaujant visai liaudžiai. Ji tu
ri tikrus idealus — laisvę ir 
demokratiją. Ir šie Idealai — 
demokratija, laisvė, žodžio 
laisvė, laisvė keliauti, kurti 
įvairias asociacijas — bendri 
visiems, tiek JAV, tiek Ry
tų ar Vakarų Europai ar 
TSRS. Ir kas labai svarbu 
šiuolaikinėje Istorijoje, nėra nė 
vieno pavyzdžio, kad kiltų ka
ras tarp dviejų demokratinių 
valstybių. Aš manau, kad mes 
stovime ant naujos tarptauti
nių santykių eros slenksčio. 
Eros, kuri atskleidžia 
didžiules potencines galimybes 
bendradarbiauti JAV ir TSRS, 
gerokai sumažinti branduolinę 
ginkluotę. Man patinka M. 
Gorbačiovo pasiūlymas sunai
kinti branduolini ginklą, ir aš 
manau, kad tai realu.

Mes visi susiduriame su 
milžiniškomis ekologinėmis 
problemomis. Ir jei kalbėda
vome apie atominio karo ka
tastrofą, tai mūsų vaikai ir 
anūkai gali patekti į dar di
desnę — ekologinę katastro
fą, jeigu jau dabar mes ne- 
spręslme šios problemos. O 
tam galimybė yra — tereikia 
lėšas, skiriamas kariniams 
tikslams, panaudoti mūsų žmo
nių gerovei. Mes privalome 
remti demokratinius procesus, 
vykstančius Rytų Europoje ir 
TSRS bei Baltijos respubliko
se. Tik mažėjančio tarptauti
nio Įtempimo, „šaltojo karo“ 
pabaigos dėka mes galime ma
tyti tuos procesus, kurie vyks
ta, sakysim. Lietuvoje.

— Ar turėtų įtakos amerikiečių 
gyvenimui trijų Baltijos respubli
kų nepriklausomybė)

— Nemanau, kad tai atsilie
ptų paprastų amerikiečių gy
venimui. Tai būtų įvertinta 
kaip demokratijos laimėjimas, 
kaip žingsnis į taikingesnį, 
laisvesnį pasaulį. Lietuvių, 
latvių ir estų kilmės amerikie
čiams tai būtų ir didelis mo
ralinis, emocinis pasitenkini
mas. Juk šių respublikų gy

ventojai yra tiek daug išken
tėję: karas, Štalino represi
jos... Ir štai, atrodo, dąr prieš 
kelerius metus nepasiekiama 
svajonė tampa realybe.

— Europiečiai jau visas dešlm- 
tmetis kalba apie bendrus Euro
pos namus, kurie, ko gero, tu
rėjo būti panašūs j prabangų rū
mą. Ir štai prie šių prašmatnių 
namų gali būti pristatytas varga
nas lentinis priestatas. Ar ilgai, 
jūsų manymu, išliks toks kontras
tas!

— Tai labai svarbus klau
simas. Aš manau, kad labai 
greitai mes pamatysime dviejų 
Vokietijų susijungimą. Tai bus 
Rytų Vokietijos įėjimas | Eu
ropos namus — Europos eko
nominę bendriją. Vokietijų su
sijungimas bus šventė visiems 
vokiečiams. Bet Vokietija tu
ri pripažinti dabartines sienas. 
Sienos negali būti keičiamos. 
Vėliau į EEB bus priimtos 
Rytų Europos šalys — CSSR, 
Vengrija, Rumunija, Bulgari
ja ir kitos. Turtingos valsty
bės padės mažiau turtingoms. 
Dar po kiek laiko ir Baltijos 
valstybės gali tapti asocijuo

Mielam broliui

A. A.

VIKTORUI URBAIČIUI

Lietuvoje iškeliavus į Amžinuosius 
namus, VINCĄ URBAITį su šeima ir 
kitus gimines nuoširdžiai užjaučia.

Taupos Direktorių Taryba 
ir tarnautojai

Mielą kolegą BALĮ GAIDŽ1ŪNĄ, 
sunkioje išsiskyrimo su mylima 
NASTUTE valandoje, nuoširdžiai 
užjaučiame ir tikimės visi susitikti 
Lietuvos Žemėje.

Gili užuojauta visai šeimai.

Irena ir Vytautas Alantai.

A. A.

ANTANUI JUCĖNUI

mirus, jo žmoną BRONĘ, dukras, 
sūnų ir jų šeimas nuoširdžiai užjau
čiame.

Choras Daina.

Juno Beach FL.

A. A.

ALIUI BENUI

mirus, jo žmonai Genovaitei reiš
kiame gilią nuoširdžią šaulišką 
užuojautą.

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS,

Žalgirio Šaulių kuopa.

tais nariais, o gal ir TSRS. 
Bet tam reikia dviejų pagrin
dinių sąlygų: demokratijos ir 
rinkos santykių. Gyvenimas 
Europos namuose stabilizuotų 
tarptautinius santykius, tai bū
tų demokratijos laimėjimas.

— Ką jūs įsidėmėjote, pirmą 
kartą atvykęs j Lietuvą!

— Tai nuostabi šalis, ku
rioje gyvena draugiški žmonės. 
Aš norėčiau kuo daugiau pa
matyti ir sužinoti apie Jus ir 
jūsų Respubliką per šias kele
tą dienų.

— Ar būtų Lietuva priimta Į 
SNO!

— Norint tapti SNO nariu, 
reikia, kad tam pritartų Sau
gumo Taryba. TSRS yra nuo
latinė Saugumo Tarybos narė. 
Todėl pirmiausia reikėtų tai 
aptarti su TSRS, nes ji turi 
veto teisę. Bet apie tai reikia 
galvoti, vesti derybas, reikia 
su visais palaikyti draugiškus 
santykius.

Kalbėjosi 
Bronė VAINAUSKIENE

(‘Lietuvos Rytas’ 1990.1.23)
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ATLAIDAI
Antanas Dundzila

Šių metų sausio mėnesį 
skaitytojus pasiekė Loyolos 
Universiteto Leidyklos išleis
ta, Algimanto Kezio sureda
guota knyga, "Atlaidai / Li
thuanian Pilgrimages".

Tai nuostabiai įdomus lei
dinys tiek lietuviui, tiek ang
liškai skaitančiam knygų mė
gėjui. Vienu sakiniu jos ne
apibudinsi. Pavarčius jos 
puslapius, įspūdžių bus daug. 
Nenorint skaityti - knygos 
vartytojas (ne skaitytojas!) 
galės džiaugtis meniškomis 
Lietuvoje dirbančio foto me
nininko Romualdo Požerskio 
nuotraukomis. Gi tų nuotrau - 
kų - apie 190 ! Lietuviški ir 
angliški tekstai, Mykolo 
Drungos, Česlovo Grincevi- 
čiaus, Laimos Skeivienės ir 
pačio Algimanto Kezio para
šyti, sklandžiai tekės į skaity
tojo pasąmonę ir jį stebins 
temos, fotografijos menui ir 
jautrumu Lietuvai.

Šią knygą galima vertinti 
iš kelių perspektyvų. Visų 
pirma tai foto menininko dar 
bo vaisiaus albumas. Moksli
ninkas ar mėgėjas etnografas, 
kultūros istorikas joje ras 
medžiagos sau.

Žiūrint tik į nuotraukas - 
knygos dalys gali tarnauti 
kaip vaizdinė maldaknygė - 
religinis įspūdis kaip kuriose 
nuotraukose yra toks stiprus. 
Tekstuose rasime ir savosios 
šalies nedalią, kur reikiant, 
su elegantiškai panaudotais, 
logiškais epitetais, pvz.," 
...enlightened despotism of 
Mikhail Gorbachev".

Pagaliau knyga tinka ir lie 
tuviui ir amerikiečiui. Ji ne 
išmaldos prašosi ("imkite ma 
ne ir skaitykite”), jos turinys 
įvairiai suprantamomis nor
momis lengvai, įdomiai, daly 
kiškai teka į skaitytojo pasą
monę, į jausmus. Ir turime ir 
spaudos darbo atlikimu, tai 
yra leidinys par excellence.

Minutėlei palikę šį įspū
džių telkinį, susikaupkime 
prie esminių duomenų.

Knygos turinys glūdi foto
grafijos mene, R. Požerskio 
nuotraukose. Bet nespalvota 
fotografija čia tik instrumen
tas, tik priemonė. Foto meni • 
ninkas šiam leidiniui pasirin
ko religinę - etnografinę te
mą, Lietuvos žmones, dau
giausiai kaimiečius, atlaiduo
se. Žmonių išvaizda, grupa- 
vimasis, apsirengimas, aplin
ka visiškai natūraliai sava, 
vaizdine kalba kalbėte kalba 
iš nuotraukų. Kalba apie Lie
tuvos kaimuose švenčiamus 
atlaidus.

Beveik visos nuotraukos 
yra įdomios ir techniškai ge
rai atliktos. Viršelio aplanke

panaudota nuotrauka stipriai 
sugestijonuoja klasikinius 
Pauliaus Augiaus (1909- 
1960) raižinius. Jei Augius 
būtų kūręs po Požerskio foto
grafavimo, būtų galima spė
lioti, kad grafikui įkvėpimą 
davė ši fotografo nuotrauka. 
Požerskis (g.1951), aišku, sa
vo nuotraukos vaizdo, su baž - 
nyčia ant kalnelio ir maldinin 
kais, negalėjo surežisuoti: jis, 
menininko intuicija pajutęs 
turinį ir kompoziciją, visa tai 
užfiksavo neeilinėje nuotrau
koje. Reikia manyti, kad už
kelių akimirksnių tas vaizdas 
jau buvo pasikeitęs...

Nuotraukose įspūdžio yra 
daug. Ten matai spinduliuo
jantį vaiko žvilgsnį prieš Pir
mąją Komuniją, matai nuo
vargį ir poilsį, matai tik ką 
po apalpimo atsigavusią jau
ną moterį, matai dalyvius 
užkandžiaujančius gamtoje... 
Visa tai vyksta krašto gilumo
je (bet ne mieste), viskas 
dvelkia ilgametėmis atlaidų 
tradicijomis. įdomu pasižiū
rėti į kaimiečius vyrus, pasi
puošusius prastai pritaikytais 
eilučių švarkais - lyg sveti
mais rūbais apsirengusius. 
(Dabartinėmis sąlygomis tie 
svetimi rūbai - tai alegorinė 
tiesa.) Moterų rūbai, bendrai 
imant, geriau pritaikyti. Nuo
traukose yra ir jumoro: nega
lima nesišypsoti, žvelgiant į 
šventoriuje pastatytą klausy
klą, kurioje pailsėti atsisėdo 
berniukas... Stebina kryžiu
mi ant žolės Žemaičių Kalva
rijoje gulintieji tikintieji... 
Stebina ir čia pat į sąžinę 
beldžiasi: kas iš mūsų savo 
tikėjimą taip demonstratyviai 
išpažįstame? Galų gale, už
vertęs knygą, ar mes patys 
nenorėtume dalyvauti tokių 
atlaidų šventėje?

Knygoje raidžių pasėliai 
yra taip pat įspūdingi, kaip ir 
nuotraukos. Šioje dalyje tel
pa keturi straipsniai, viso 20 
puslapių: M. Drungos "Rem- 
nants of a Tradition" (angliš
kai), Č. Grincevičiaus "Atlai
dai Lietuvoje" (lietuviškai), 
L. Skeivienės "The Art of Ro 
mualdos Požerskis" (angliš
kai) ir A. Kezio "Romualdo 
Požerskio fotografijos menas 
dvelkia gyvenimiškumu" (lie 
tuviškai). Reikšmingiausi ir 
lietuviui bei nelietuviui įdo
miausi, manau, bus M. Drun
gos ir Č. Grincevičiaus raši
niai.

Č. Grincevičius čia davė 
labai sklandžiai parašytą pra
nešimą apie atlaidus Lietuvo
je. Skaitytojas nustebs, kad 
ši religinė praktika gali būti 
iš tikrųjų tokia įdomi ir spal
vinga, lietuviui taip svarbi 
bei charakteringa, taip lietu
viškumo dvasia atausta. Ste
bina ir džiugina atskiri, sumi
nėti faktai, pvz. apie ubagus. 
Ubagas - tai juk didelio var
go, benamio žmogaus, iš iš
maldos gyvenančio asmens 
reiškinys. Gi čia, parodytas 
pilname atlaidų fone, ubagas 
atlaidų įvykiui priduoda ir sa 
votiško kolorito. Dar dau

giau: ubagas skaitytojo nuo 
lietuvių neatstumia, kaltės 
jausmo už kažkokią socialinę 
nelygybę nesukelia.

M. Drunga laisvai naudo
josi Č. Grincevičiaus medžia
ga, bet šio, angliškai parašy
to straipsnio, jokiu būdu ne
galima laikyti Č. Grincevi
čiaus rašinio vertimu. Jei tai 
vertimas - tai Tomo Venclo
vos poetikos modeliu, kaip 
visiškai laisvas eilėraščio ver
timas - kur vertėjas visai net 
nebando originalų eilėraščio 
tekstą pažodžiui versti. Čia
M. Drunga labai sklandžiai 
atlaidų temą pritaikė angliš
kai skaitančio skaitytojo tiek 
žinių pasauliui, tiek psicho
logijai. Kaip Č. Grincevičius 
(lietuviškai), taip M. Drunga 
(angliškai) sukūrė nuošir
džius, dalykiškus straipsnius 
apie šią lietuvių religinę - 
visuomeninę praktiką. Pvz., 
Č. Grincevičiaus suminėtą 
ubagų giedojimą M. Drunga 
sklandžiai palygina su "Car- 
mina Buraną" scenomis. Juo
du skaitant, galima tik di
džiuotis mūsų etnografija. 
Šių dviejų straipsnių jėga dar 
glūdi Sinclair Lewis knygos 
"The Jungle" antitezėje, kur 
knygos veikėjai, prasti lietu

viai ateiviai, yra pasmerkti 
žlugimui ir, nuo pat pradžios, 
yra nepatrauklūs.

L. Skeivienė ir A. Kezys 
savo rašiniuose kalba apie R. 
Požersio foto meną. Abu 
straipsniai yra įdomūs, sklan
džiai parašyti, foto albumui 
reikalingi.

Tad leidinys yra toks, ku
riuo galės grožėtis fotografi
jos meno žinovas, mėgėjas. 
Tačiau leidinys yra ir dau
giau negu meisteriškos foto 
technikos rinkinys. Leidi
nyje per foto meną yra labai 
subtiliai, talentingai išrekla
muota lietuvybė. Tokios re
klamos reikia išeivijai, reikia 
Lietuvai, reikia svetimtau
čiams. Ar angliškai ar lietu
viškai skaitant, ar lietuvio ar 
nelietuvio akimis į nuotrau
kas žiūrint, viena religingos 
lietuvybės manifestacija čia 
buvo parodyta suprantamai, 
objektyviai ir patraukliai.

A. Kezys šia knyga lietu
vių interesams vėl gražiai pa
sitarnavo. Jis pats, būdamas 
foto menininkas (ir mūsų 
energingas visuomeninkas), 
pamatęs Požerskio medžiagą, 
suprato, ką turi prieš akis. 
Mūsų sąlygomis gerą knygą 
gražiai, gerai išleisti kaip ku
rios leidyklos bei leidėjai jau 
nebepajėgia. A. Kezio rūpės 
Čiu, pasitelkus talentingus 
talkininkus, ši knyga išėjo 
puikiai. Neabejoju, kad už šį 
darbą visi knygos darbuoto
jai užsitarnavo daugybę atlai
dų ne tik šioje ašarų pakalnė
je, bet ir prie dangaus vartų.

Baigiant, dar viena pasta
bėlė. Skoningas knygos ap
lankas padarytas anksčiau 
energingai knygas leidusios, 
Amerikos Lietuvių Bibliote
kos Leidyklos albuminių 
leidinių pavyzdžiu. (ALB 
Leidyklą apie 1976 m. įkūrė 
taip pat A. Kezys!) 
"Atlaidus" tačiau išleido ame
rikiečių Loyolos Universiteto 
Leidykla. Ar tai reiškia, kad 
ALB savo darbus užbaigė, 
kad ji daugiau nebeveikia? 
Būtų gaila, nors, pasiskaičius

(Nukelta į 12 psl.)



12 DIRVA • 1990 m. vasario 8 d.

FILATELIJA
Nr. 7 Antanas Bernotas

JAV, tęsdamos įvairių val
stijų paminėjimą, š.m. sausio 
6 d. išleido 25 centų pašto 
ženklą Idaho valstijos pami
nėjimui. Pašto ženkle paro
dytas paukštis "Mountain 
Bluebird".

• usa-25 1890 ■
11 n

Idaho valstija randasi 
Amerikos šiaurės vakarų 
kampe ir savo šiauriniu galu 
siekia Kanados Britų Kolum
biją. Kitos kaimyninės valsti
jos yra Montana, Wyoming, 
Utah, Nevada, Oregon ir 
Washington. Valstija užima 
83, 557 kv. mylių plotą ir ran
dasi Uolotųjų kalnų aukštu
moje. Jos teritorijoje daug 
upių ir ežerų. Gyventojai, 
kur galima, verčiasi žemės 
ūkiu ir gyvulininkyste. Vals
tijos plotas pradžioje buvo 
daug didesnis, bet vėliau bu
vo apkarpyta ir kaipo 43 val
stija 1890 m. liepos 3 d. pri
imta į uniją. XIX amž. pra
džioje, valstijos žemėse atra
dus auksą ir kitus metalus, 
čia prasidėjo tikra aukso 
karštligė ir ėmė plūsti iš vi
sur būriai naujų imigrantų, 
aukso ieškotojų ir įvairių nuo
tykių mėgėjų. Ateiviai susi
dūrė su vietos gyventojais in
dėnais, bet indėnai keliose 
kautynėse 1870-80 metų lai
kotarpyje federalinės kariuo
menės buvo nugalėti ir suva
ryti į 4 rezervatus. Valstijoje 
šiuo metu gyvena virš 742 
tūkstančių gyventojų. Jos 
sostinė yra Boise miestas, tu
rįs virš 74 tūkstančių gyven
tojų.

ANGLIJA išleido kelis 
pašto ženklus su senovės lai-

'ATLAIDAI'...
(Atkelta iš 11 psl.) 

amerikiečių spaudoje apie 
didžiųjų JAV firmų bankro
tus, gal ir netektų stebėtis...

ATLAIDAI / LITHUA- 
NIAN PILGRIMAGES, 
arranged and edited by Algi
mantas Kezys. Išleido Loyo- 
la University Press, Chicago 
60657, 1990; ISBN 0-8294 
-0639-5, 210 psl., formatas 
10-1/4 x 9", kaina nepažymė 
ta. Gaunama leidykloje, di
džiuose knygynuose, pas lie
tuvius platintojus ir pas A. 
Kezį (4317 S. Wisconsin 
Avė., Stickney, II 60402),

Kaina $25.00, su persiun
timų $27.00

Caemarfon pilis ir jūros 
uostas yra šiaurės Waelse 
prie Airių jūros ir Seiont 
upės. Tai labai sena vietovė, 
žinoma jau romėnų valdymo 
laikais, tada vadinta Segon- 
tium. Čia randasi griuvėsiai 
didingos XIII amž. pilies ir 
likučiai miesto sienos, staty
tos tarp 1284-85 m. Vietovė 
žinoma kaip vasaros kuror
tas. Per to paties vardo uostą 
išvežama anglis ir įvairios rū
dos. Miestelyje gyvena virš 
9 tūkstančių gyventojų.

ČEKOSLOVAKIJA savo 
nesenoje laidoje išleido ir čia 
parodytą 5 kronų pašto žen
klą su pelėda.

Pelėdų esama keletos rū
šių ir jos gyvena visuose kon 
tinentuose. Prie pelėdų pri- 
skaitomas ir kitas paukštis 
apuokas, visai panašus į pelė
dą, tik su ausimis. Pašto žen
kle parodyta pelėda yra taip 
vadinama balinė (lotyniškai 
Asio flammeus). Ir Lietuvo
je pelėda gerai pažįstamas 
paukštis, nors jos skraido pa
prastai tik naktimis ir išgąstin
gai ūbauja, tuo sukeldamos 
baimę. Pelėdos maitinasi pe
lėmis, žiurkėmis ir įvairiais 
šliužais, tuo skaitomos nau
dingos ūkiui. Pelėda dažnai 
yra ir pašaipos žodis.

Vakarų VOKIETIJA jau 
kuris laikas leidžia sau ir Ber
lynui pašto ženklų seriją su 
gražesniais krašto vaizdais, 
istoriniais pastatais, žymiais 
žmonėmis irkt.

Čia dedame 1 markės paš
to ženklą, kuriame parodyta 
stebuklingoji koplyčia, esanti 
Aukštutinės Bavarijos Altot- 
tingo mieste. Kaip istorija sa
ko, koplyčioje yra iš VIII 
amž. iš juodo medžio skap
tuota stebuklingoji Dievo Mo
tina, prie kurios visada mel
džiasi eilės maldininkų. Pats

kų pilimis. Čia dedame pu
santro svaro pašto ženklą, ku
riame parodyta Caemarfon pi
lis, esanti šiauriniame Wael- 
se.

Zenonas Obelenis susirinkusius supažindina su politiniu 
kaliniu ir badautojų Petru Cidziku. Kairė|e klebonas kun. Gedi
minas Kijauskas, S.J. y Bacevičiaus nuotr.

PASIKALBĖJIMAS SU PETRU CIDZIKU
Praeitą savaitę Clevelande 

lankėsi buvęs politkalinys, 
praėjęs sunkiausią sovietinio 
pragaro ratą-psichiatrinį kalė
jimą. 1988 m. P. Cidzikas 
Vilniuje, Katedros aikštėje 
paskelbė bado streiką, kaip 
paskutinę priemonę padėti 
savo bendražygiams koncla- 
geriuose ir kalėjimuose, ku
rių taip ir nepalietė Gorbačio
vo perestroika. Jo pasiauko
jimas nenuėjo veltui.

Petras Cidzikas nuo 
lapkričio mėn. BALF'o 
pastangomis ir p. Rudienės 
rūpesčiu, vieši JAV-ėse.

DIRVAI Petras sutiko at
sakyti keletą klausimų.

- Kokie įspūdžiai jau ne
be iš trumpos viešnagės?

- Amerika panaši. Labai 
didelių įspūdžių neturėjau. 
Žmonės geri. Noriai padeda. 
Noriai klausinėja. Daug kas 
jiems netikėta, daug kas ne
aišku. Visi serga dėl Lietu
vos, laukia nepriklausomy
bės.

- Dabar išeivijoje daug 
ginčų dėl padėties Lie
tuvoje, kaip tu manai ar 
Lietuva atgimsta, ar yra 
dvasinis atgimimas?

- Taip, dvasinis atgimi
mas yra ir patys žmonės paju 
tę progą daro viską ką gali. 
Naudoja galima sakyti visas 
jų žinomas tinkamas priemo
nes. Padėtis labai priklauso 
ir nuo Lietuvos Katalikų Baž - 
nyčios užimtos pozicijos. 
Ypač didelis yra kardinolo 
Sladkevičiaus nuopelnas.

- Artėja Vasario 16-oji, 
ar Tavo nuomone Lietuva 
gali atgauti Nepriklausomy
bę?

- Be abejo Lietuva Nepri
klausomybę atgaus, tik ne 
šiuo momentu. Perestroikos 
politika yra globalinės Mas
kvos politikos kontekste, ir 
mes dar nežinome tikrų 
Kremliaus planų. Tačiau tai 
proga, kurios lietuviai netu-

Altottingo miestelis yra pake 
liui iš Muncheno į Salzburgą, 
visai netoli Austrijos pasie
nio. Miestelyje gyvena apie 
5000 gyventojų vokiečių ba
varų. 

retų pražiopsoti. Ir jeigu jie 
daugiau akcentuos tikras ver
tybes, dvasines vertybes, 
kaip laisvė ir sąžinė, ir jeigu 
tauta tikrai gydys savo žaiz
das, ji gaus nepriklausomy
bę.

Nereikia svajoti-aš ma
nau, kad gaus tik tada, kai 
Rusijos imperija sugrius. Ir 
tas sugriuvimas jau ne už kai 
nų. Persitvarkymo politika 
gali būti paskutinė avantiūra 
Maskvos planuose.

- Paskutiniu metu Lietu
voje pradėjo steigtis ir atsi
kurti daug partijų, sąjungų, 
draugijų. Tarp jų pradeda 
atsirasti ginčų, išryškėja kai 
kurių vadovų ambicijos. Ar 
Tavo nuomone tai nėra di
delė kliūtis į Lietuvos vals
tybingumą? Kaip būtų ga
lima to išvengti ar pristab
dyti?

- Kiekviena ambicija yra 
kliūtis ir kiekvienam prisikė
lusiam, daugiau ar mažiau 
mąstančiam, ką nors nuvei
kusiam, tačiau jeigu žmogus 
pradeda galvoti, kad jis mąs
to teisingiau už kitus... Am
bicijos didelės ir čia didelę 
reikšmę turi ir savimeilė ir 
valdžios troškimas. Pajutu
sių progą yra ne mažai. Ta
čiau didžiausia kliūtys-tai 
ilgi nelaisvės metai. Tauta 
buvo prispausta, nebuvo iš 
ko imti pavyzdžio, nebuvo iš 
ko pasisemti žinių, dvasinių 
vertybių. Bet kiek objekty
vesnė informacija buvo ne
prieinama, neigiama ir naiki
nama.

- Kaip manai, Petrai, 
koks vaidmuo ateityje būtų 
žmonių kurie "anais" sun
kiais laikais ėjo į lagerius už 
Lietuvos reikalus, daugiau 
ar mažiau sėkmingai, kurie 
šiandien iš politinio Lie
tuvos gyvenimo išstumiami, 
ir šiek tiek pamiršti, o kai 
kas ir visai nežinomas? 
Kaip jiems dabar reikėtų 
elgtis?

- Su tų žmonių patyrimu 
negalima nesiskaityti. Tas 
patyrimas kalba už save, ko 
kartais nesijaučia iš kai kurių 
veikėjų. Tas jiems gali skau
džiai atsiliepti. Manau, kad 
ateityje jie įneš savo indėlį, 

jų tarpe yra nemažai šviesių 
žmonių. Tačiau reikia nepa
miršti, kad dvasiniai dėsniai 
stovi aukščiau politinių. Kan 
čios tyrumas neturi būti sutep
tas politinėmis intrigomis.

- Į ką dar reiktų atkreipti 
dėmesį?

- Negalima pamiršti, kad 
buvo dar kita, gėdos ženklu 
paženklinta Lietuva. Alkoho
likai, narkomanai, prostituci
ja. Ar jie atgims? Nežiūrint 
to, kad dabar labai ryškiai ke
liamas Lietuvos klausimas, 
socialinės problemos lieka 
nepaliestos, čia ne tik nėra 
jokios pažangos, bet padėtis 
kasdien aštrėja. Reikia gydy 
ti žaizdas. Mūsų visų žaiz
das. Mes neturime teisės pa
miršti savo pareigų.

- Ir paskutinis klausi- 
mas-ar paskutiniu metu val
džia bandė tau atlyginti pa
darytą skriaudą?

- Taip. Paskutinio bado 
streiko metu buvau dalinai 
reabilituotas. Kol kas tai 
geros valios žestas, o kaip 
bus toliau pamatysime.

Kalbėjosi P. Vaitiekūnas

OPPORTUNITV FOR
RESPIRRTORY CRRE 

SUPERDISOR

Challenging opportunity for RRT 
w/strong organizational & communica- 
tion skills to assist in supervision of 
progressive Cardiopulmonary 
Services Dept. Responsibilities in- 
clude supervision, quality assurance, 
employee performance evaluation, 
staff development & coordination or 
patient car.
Our department is responsible for all 
routine modalities of respiratory care 
as will as, ventilalory management, 
endotracheal intubation & ABG's. 
The cardiopulmonary Services Dept. 
is also actively involved in all critical 
care units including ICU, CCl) & 
Cardiac Surgery ICU. Strong candi- 
dates will have at least 1 yr. of recent 
supervisory experience.
Staff openings also available CRTT 
or CRTT eligible req.

RELOCATION 
ASSISTANCE 
AVAILABLE

Interested applicants piease submit 
resume or call

Roy VViIliams 804-254-6178 
or apply to:

Richmond Memorial Hospital 
1300 UJestujood Rue.

Richmond, UR 23227
(35)

MANUFACTURING
SUPERVISOR

P0WDER COATING-PAINT 
Hofmano Industries Ine, (7 mi. Wesl 
of Reading), a leading manufactur- 
er of weided steel tubing currenlly 
has an oDening for an exper'd Pow- 
der Coaling/Painl Supervisor. The 
individual we are seeking mušt be a 
setf-starter, mechanicallv inclined, 
have knoweldge of automated pow- 
der coating & paini processes & 
work within elose coating loler- 
ances. We offer excellent benefits 
covering you & your family. Salary 
commensurale with oualificalions 
& experience. Piease send resume 
& salary history in confidence to: 
• HOFMANN INDUSTRIES INC.

3145 Shillington Road 
Sinking Spring, PA 19608 

E.O.E.

Machinist
ENGINE LATRE OPERATORS 

Immediote openings available 
for dav and evening shift. Quol- 
ified canaidotes mušt have a 
minimom of 5 vrs. iob shop 
exp., be able to threod. read 
biueprints, have own tools. Saf
ary up to $12 hourly based on 
exp. Benefit package includes 
paid vacations ana holidavs. 
hosoitalization and life insur 
ance.

Call216-481-3900 or apply in 
person betvveen 2 and 4 pm at 

1725 Clarkstone Rd. 
Cleveland, OH 44112 

(3-5)
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Vysk. Kazimieras Paltarokas

..... uiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiimiiii«iiin»mi«ilill
2

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

(216) 486-2530

RITA MATAS

Renkamos aukos vysk. Kazimiero 
Paltaroko paminklui statyti

Vyskupas Kazimieras Pal
tarokas, būdamas Panevėžio 
Vyskupijos Valdytoju, paro
dė daug meilės mažai Pamū
šio vietovei, kuri yra netoli jo 
tėviškės ant gražaus, aukšto
ko Mūšos kranto. Čia jis įkū 
rė parapiją ir padėjo pastatyti 
naują gražią bažnyčią. Kai 
1944 metais Vyskupas lankė 
šią parapiją, jį pasitiko šim
tas ratelių ir tūkstančiai žmo
nių gėlėmis išpuoštuose bro
muose. Buvo labai jautrūs 
momentai, jj dabar Vysku
pas Paltarokas tebėra gyvas 
Pamūšio žmonių širdyse. To 
dėl kilo mintis ten pastatyti 
gražų paminklą. O jei surink - 
tumėm užtenkamai aukų, ga
lėtume pasamdyti skulptorių 
ir pastatyti baltą statulą ant 
šventoriaus kuris yra ant gra
žiausio Mūšos kranto. Toks 
užsimojimas kainuotų virš de
šimt tūkstančių rublių. Pa-

kruojuje pastatytas tremti
niams paminklas kainavo 
penki tūkstančiai. Apie mū
sų pastangas vykdyti šį vajų 
buvo painformuotas Vysku
pas Paulius Baltakis ir tam la
bai nuoširdžiai pritaria. Taip 
pat, V Paltarokaitė užmezgė 
ryšį su Panevėžio kunigais.

Šio projekto pradinį komi
tetą (VPPK) sudaro trys na
riai Lietuvoje (Valerija Palta
rokaitė, Jurgis Švereika, ir Pa
mūšio klebonas kun. Bronius 
Žilinskas), ir trys gyvenantys 
JAV (pirmininkas Dr. Jonas 
Genys, Joana Valaitienė, ir 
Juozas Vitėnas, iždininkas. 
Mes lauksime paramos iš vi
sų kaimynų, iš Pakruojo, Lin
kuvos, Joniškėlio, Klovainių, 
Rozalimo, Žeimelio, Pašviti
nio, Pušaloto, Panevėžio, 
Vaškų, ir iš visų Panevėžio 
Vyskupijos Kunigų ir tikin
čiųjų artimųjų. Būkite malo-

— Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

i■■l■l■■llllllllllllll■l■■lllllll■■ll■lllllll■l.............. . ................................................................................................................................................................ .....................................................

Kr. Donelaičio lit. mokyklos Chicagoje, antro skyriaus mokiniai deklamuoja eilėraštį “Kalėdų 
naktį". J- Tamulaičio nuotr.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

nūs siųsti savo (bet kokio dy
džio) aukas Komiteto iždi
ninkui šiuo adresu: Juozas 
Vitėnas (VPPK), 7910 Li- 
vingstone Road, Oxon Hill, 
MD. 20021. Visi aukotojai 
bus laikomi paminklo mece
natais, o paaukojusieji 200 
dol. bus pilnateisiai VPPK 
Komiteto Garbės Nariai. Au
kotojams bus padėkota spau
doje. Pirmininko adresas: 
14 High Street, Frostburg, 
MD 21532. Dėkojame iš 
anksto.

Jonas Genys ir 
Juozas Vitėnas

KALĖDŲ EGLUTĖ KR. DONELAIČIO 
MOKYKLOJE

Kr. Donelaičio lituanisti
nės mokyklos Kalėdų eglutė 
įvyko gruodžio 16 dieną mo
kyklos auditorijoje, 11:00 
v.r., kurioje dalyvavo visi mo
kyklų mokiniai, tėveliai, sene
liai ir svečiai. Šventę atidarė 
mokyklų direktorius J. Širka. 
Direktorius, pasveikinęs vi
sus, priminė ir paprašė tėvų, 
kad su savo vaikais kalbėtų 
tik lietuviškai. Po to sekė 
Švietimo tarybos pirmininkės 
ir mokyklos inspektorės R. 
Kučienės žodis. Inspektorė 
taip pat atkreipė dėmesį į lie
tuvių kalbos silpnėjimą ir pra

tantį vaikų dainų konkursą, 
kuris vyksta kas antri metai. 
Vadovai norėtų, kad JAV LB 
Švietimo taryba padėtų pa
ruošti panašaus būdo konkur
są vaikams išeivijoje. Tėvų 
komiteto vardu mus visus pa 
sveikino pirmininkas J. Au
gius.

Meninę programą atliko 
pradinės mokyklos mokiniai, 
deklamuodami eilėraščius, 
atlikdami vaidinimėlius, dai
nuodami ir giedodami. Ypa
tingai buvo miela pamatyti 
mažuosius atlikėjus, atliekant 
savo "dideles" roles. Bai-

flfiU /uperior Aviną/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui

/uperior /ovingz
Pagrindinis skyrius

šė Tėvų komiteto bei tėvų 
tarp savęs kalbėti lietuviškai.

Netikėti ir mieli svečiai iš 
Lietuvos - Vilniaus vaikų 
fondo laboratorijos "Sadutė" 
vadovai - atvyko į Donelai
čio Kalėdų eglutę. Jie džiau
gėsi pamatę tokią didelę li
tuanistinę mokyklą Ameriko
je, Švenčiant Kalėdų eglutę. 
Mes klausėmės jų atvežtos 
įgrotos juostelės iš vaikų dai
nų konkurso "Dainų daine
lė". Dainelės buvo labai gra
žios ir mus visus sujaudino. 
Vaikų fondo vadovas, Artū
ras Medonis, plačiau pasako
jo mums apie Vilniuje vyks-

giantis programai, mokyklą 
pasiekė telegrama iš Kalėdų 
senelio. Telegrama pranešė, 
kad greitai atvyks Kalėdų 
senelis pas geruosius Done
laičio mokyklos vaikus. Ne
trukus pro duris atkeliavo 
linksmas Kalėdų senelis su 
dideliu maišu dovanų. Taip 
buvo baigta graži mūsų mo
kyklos Kalėdų eglutė, ir visi 
su šypsena veiduose išsiskirs 
tėnamo.

Kristina Jakštytė
Kr. Donelaičio mokyklos 

korespondentė.

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

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta.
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00. ESL1C

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

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. 
PATAISYTI AR PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. 

KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182 

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

kimšimo. Taip pat atliekam dailidės darbus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Oh.
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Jaunieji Sūkurio šokėjai Clevelande. V. Bacevičiaus nuotr.

'Sakinys’ sužavėjo Clevelandą
Kun. Gedimino Kijausko 

SJ, paskatinti, Dana Čipkie- 
nė, Vincas Gelgotas ir Graži
na Kudukienė suruošė "Suku 
rio" balinių - estradinių šo
kių koncertą. Šokėjai pasau
linio, profesionalinio lygio, 
penkios poros Lietuvos jau
nimo. Vadovai - mokytojai 
medicinos gydytojai; dr. Jura 
tė ir dr. Česlovas Norvaišos - 
gintarinė pora, balinių šokių 
čcmpijonai nuo 1963 m. Žva 
lūs, meniški šokėjų judesiai, 
gražiuose baliniuose rūbuo
se, tiesiog užburė publiką 
(virš 200 žmonių). Televizi
jos aparatų spinduliai, gaudė 
skraidančius, kaip plaštakes 
šokėjus, bei entuziastingai 
aplodismentais palydinčius 
žiūrovus. Clevelando TV 8 
kanalas naktį žiniose parodė 
"Sūkurio" šokių ištrauką ir 
pasikalbėjimą su jauniausiu, 
šio vieneto 15 m. šokėju 
Mantu Stašaičiu, kuris ne tik 
labai gražiai šoka, bet ir gerai 
kalba angliškai.

Clevelandiečiai labai 
džiaugėsi turėdami progos 
pamatyti Kauno "Sūkurį", 
kurio šokėjai su grakštumu 
atliko įvairius šokius, retkar
čiais įtraukdami ir publiką... 
Apie šokėjus, bei šokius aiš
kinimus davė patys vadovai 
Norvaišos labai įdomiai ir 
skoningai pagražindami- 
humoru... Šį koncertą suruoš 

ti daug pagelbėjo Nijolė 
Kersnauskaitė, bei kitos skau 

’ tės. Po programos svečiai ir 
žiūrovai vaišinosi Ožinskie- 
nės, Žygienės, Gelažienės 
bei Stimburienės suruoštose 
vaišėse po to svečiai, kurių 
tarpe buvo ir cleveiandiečių 
balinių šokių instruktorių, 
gracingai šoko su programos 
atlikinėjais. Šis vakaras 
tiems, kurie dalyvavo, paliko 
gražius prisiminimus.

Vakaro pelnas skirtas 
"Caritas" organizacijai Lie
tuvoje. Viso už bilietus buvo 
surinkta $1770.00. P. Šlutie- 
nei, kuri tvarkė "Sūkurio" 

Koncerto rengėjų vardu D. Čipkienė sveikina Sūkurio vado
vus Česlovą ir Jūratę Norvaišus. V. Bacevičiaus nuotr.

financinius reikalus, išmokė
ta $970.00, įskaitant $144.00 
dovana šokėjams. Gryno 
pelno iš koncerto "Caritas" 
organizacijai liko $152.00. 
Po koncerto, pagal aukų lapą 
dar suaukojo šie asmenys: 
po $5.00 A. Ožinskienė. O. 
Žygienė V. Stimburienė ir A 
Gelažienė, po $10.00 : P. 
Kaunas, A. Gelgotienė, A. ir
O. Vašiai, D. ir A. Penkaus- 
kai, O. ir V. Rociūnai ir kun. 
G. Kijauskas S.J., po $30.00 
: D. ir S. Čipkai, V. Gelgotas 
ir T. ir F. Šlutai. Taigi Kau
no "Sūkurio" koncerto proga, 
iš viso Caritui pasiųsta 
$322.00.

(dč)

TAUPOS ŽINIOS

* TAUPOS kredito ko
operatyvo narių metinis su
sirinkimas įvyks š. m. kovo 4 
d. (sekmadienį), Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje. 
Narių registracija 11:15 v.v., 
o susirinkimas 12:00 dienos. 
Tuoj po 10:00 v.r. šv. Mišių, 
parapijos kavinėje pietūs, ku
rių pelnas skiriamas parapi
jos reikalams. Visi TAU
POS nariai ir svečiai kviečia
mi pasivaišinti skaniomis 
bulvinėmis dešromis.

* MASTERCARD: kvie-

Viena iš Sūkurio porų...

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS
PRENUMERATĄ 

ii (Tawpa
Litftuanian Credit Union 

Lietuvių 9(redito Kooperatyvas 

767 Lašt 185tft Street

Cleveiand, Ohio 44119 

(216) 481-6677

įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

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

Parduodame pinigines perlaidas (Money Orders), Travelcr's Checks, 
Priimame telefono, elektros, šildymo, ir vandens sąskaitas,
Buckeyc 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.

čiame įsigyti naują TAUPOS 
MASTERCARD, kuria gali
ma naudoti ne vien tik Ameri 
koje, bet ir visame pasaulyje, 
įskaitant ir Lietuvą. Mūsų 
MASTERCARD puošia Vy
tis.

* ASSET card: jau nema
žas skaičius TAUPOS narių 
naudojasi šia kortele. ASSET 
kortele galima naudoti kiek
vienoje AMT (automatic 
tcller machine) stotyje, ku
rios veikia 24 valandas.

* PASKOLOS: naujų au
tomobilių paskolos - vasario 
ir kovo mėnesiais siūlome 
automobilių pirkėjams geres
nes sąlygas. Taip pat kitos 
paskolos: home eąuity line 
of credit, namų pagerinimui, 
ir visos kitos - duodamos ge
riausiomis išsimokėjimo sąly 
gomis. Dėl smulkesnių infor 
macijų sustokite TAUPOS 
įstaigoje, arba skambinkite 
481-6677, ir kalbėkit su 
Gražina Vamcliene.

* TAUPA atlieka visus 
bankinius patarnavimus ir 
kviečia visus Clevelando ir 
apylinkių lietuvius jungtis į 
šią vienintelę lietuvių finan
sinę instituciją.

* CLEVELANDO BALI
NIŲ ŠOKIŲ mėgėjų grupė 
adoptavo Kauno 'SUKURI' 
ir kviečia visus Clevelando ir 
apylinkių lietuvius prisidėti 
prie jų paramos. TAUPOS 
kredito kooperatyve yra 
atidaryta speciali šiam 
reikalui sąskaita Nr. 390. 
Čekius rašyti Kauno 
'SŪKURYS' ir siųsti: 
TAUPA, P.O.Box 19387, 
Cleveiand, OH 44119 . 
Daugiau informacijos galite 
gauti skambinant Vincui 
Gelgotui, 481-2433.

Šv. Kazimiero lit. mokyklos Clevelande mokiniai, atliekant programą kalėdinėje eglutėje.
A. Jucaičio nuotr.
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VASARIO 16-osios MI
NĖJIMAS CLEVELANDE

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 72-jų metų su
kakties minėjimas įvyks sek
madienį, vasario mėn. 18 d. 
sekančia tvarka:

10 vai. - Šv. Mišios Die
vo Motinos parapijos bažny
čioje. Prieš Mišias, vėliavų 
pakėlimas prie paminklo žu- 
vusiems už Lietuvos laisvų.

10:30 vai. - Šv. Mišios 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčio 
je-

4 vai. - Iškilmingas minė
jimas Dievo Motinos parapi
jos salėje, 18022 Neff Road.

Kalbas pasakys: Lietuvos 
partizanas POVILAS PE- 
ČIULAITIS ir tarptautinės 
teisės advokatas WILLIAM 
J. H. HOUGH III iš New 
Yorko, autorius plataus veika 
lo apie Pabaltijo Valstybių 
okupacijos neteisėtumą.

Koncertinų dalį atliks 
ČIURLIONIO ANSAM
BLIS vadovaujamas Lietu
vos Konservatorijos Klaipė
dos fa kultctų profesoriaus 
GEDIMINO PURLIO.

Clevelando visuomenė 
prašoma gausiai dalyvauti.

Rengia ALT Skyrius ir 
LB Apylinkė.

• STASYS LOZORAI
TIS, Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone, priėmė The City 
Club kvietimą kalbėti City 
Club forume pirmadienį, va 
sario 19 d.

Forumas prasidės prieš
piečiais 12 vai. The City 
Club restorane, 850 Euclid 
Avė., 2-me aukšte.

Po priešpiečių Lietuvos 
atstovo kalba, klausimai ir 
atsakymai. The City Club 
forumas bus rekorduojamas 
ir vėliau transliuojamas per 
140 radijo stočių.

Lietuviai kviečiami daly
vauti Forumo priešpiečiuo
se. Kaina $15.50 asmeniui. 
Reikalingos rezervacijos - 
galite pageidauti ‘su lietu
vių grupe’. - tel. 621-0082.

Daugiau info. apie atsto
vo viešnagų Clcvleandc gali 
te sužinoti pas Paulių Alšė- 
ną- (js)

. ALDONA STEMPU
ŽIENĖ koncertuos drauge 
su Heights Civic orkestru an 
tradienį, vasario 13, 8 v.v. 
Cleveland Heights gimnazi
jos koncertų salėje, 13263 
Ccdar Road.

Bilietai - $4.00 asmeniui, 
pensininkams ir studentams 
$3.00 - gaunami koncerto 
dieną prie įėjimo. (js)

• STEFA GEDGAUDIE
NĖ, Skaučių Seserijos Vy
riausia Skautininke, vasario 
4 dieną dalyvavo Detroito 
Skautijos vadovų pasitarime 
ir tuntininkių pasikeitime. 
Gabijos Tn. tuntininkci v. 
sk. fil. Ginai Baukicnei išsi
keliant iš Detroito, pareigas 
sutiko priimti v.sk. Vida 
Meiluvienė. (sj)

• LAISVĖS VIGILIJA,
tradiciniai rengiama Dievo 
Motinos šventovėje prieš 
vasario 16 šventų, šiemet 
įvyks vasario 17 d. 6:30 vai 
vakare. Visi kviečiami da
lyvauti. (js)

• s. LIUDA APANIENĖ 
turėjusi sunkią klubo opera
ciją. jau grįžo iš ligoninės ir 
sveiksta namuose, globoja
ma vyro Vinco ir savo sese
rų.

Linkime greitai sutvirtėti 
ir vėl grįžti į visuomeninį 
darbą. (js)

• ZENONAS DUČMA-
NAS, virš mėnesio laiko pa
vadavus Lietuvių klubo ve
dėją Nijolų Motiejūnicnų, 
vasario 13 eina į ligoninų 
sunkiai kojos operacijai. 
Linkime greitų ir sėkmingų 
rezultatų. (js)

• ALIO BENO atmini
mo pagerbimui, vietoje gė
lių, šeimos pageidavimu, bu 
vo atidaryta jo vardu sąskai 
ta Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžiui paremti.

Aukos čekį rašyti: ALIS 
BENAS / LPS No. 870 ir 
siųsti: Lithuanian Credit 
Union TAUPA, 767 East 
185th St., Cleveland, OH 
44119.

• JONAS DUNDURAS
vasario 7 d. išskrido vieno 
mėnesio kelionei po Pietų 
Ameriką. Jis lankysis Ama
zonės ir jos intakų srityse, 
kur gyvena retos indėnų gi
minės. (js)

*VYRESNIŲJŲ POPIETĖ
JE, vasario 13. Dievo Moti
nos parapijos kambary bus 
rodoma vaizdajuostė "1989 
m. Vasario 16 d. iškilmės 
Lietuvoje". Visi kviečiami.

• TĖVYNĖS GARSU 
radijo programose teikiama 
daug naujienų iš Lietuvos. 
Tėvynės Garsai turi savaiti
nį telefoninį ryšį su kores
pondentais Lietuvoje ir in
formacijos įstaigomis Wa- 
shingtone, D.C. Lietuviš
kos programos girdimos iš 
WUJC FM 88.7 radijo sto-

A .A. Brigita Nasvytienė

Vasario 3 vėlyvą naktį, 
amžinu miegu po sunkios 
ligos užmigo Brigita Nasvy
tienė, prieš aštuonius metus 
mirusio išradėjo ir visuome
nininko inž. Algirdo Nasvy- 
čio našlė. Nors po sunkios 
smegenų vėžio operacijos 
buvo atsigavusi, ir dar šią 
vasarą giminių tarpe atšven
tė savo 65 metų sukaktį, 
žiauri liga vėl pasikartojo, 
šį kartą mirtinai.

Leipcige gimusi vokietai
tė Brigita Crull, ištekėjusi už 
Algirdo Nasvyčio, išmoko 
gražiai lietuviškai kalbėti ir 
padėjo savo vyrui auginti 
vaikus - Dalią, Algirdą jr. ir 
Juliją, - lietuviškoje dvasio
je. Jie ėjo į lietuvišką mo
kyklą, dalyvavo skautuose, 
važinėjo į vasaros stovyk
las. Vyriausioji Dalia iki 

ties sekmadieniais nuo 8 vai 
ryto iki 10 vai. ir vakarais iš 
WCPN FM 90.3 radijo sto
ties nuo 7 vai. iki 8 vai.

* KELIONĖS I TURKIJĄ 
šią vasarą rengia Turkų tauti
nės kultūros turizmo įstaiga 
ir Borą Ozkok, išvykų laikas 
nuo balandžio 11 iki rugsėjo 
4. Iš New Yorko skrendama 
tiesiai į Istambulą.

Pirmos klasės viešbučiai, 
patogūs autobusai ir geras 
turkų virtuvės maistas su
teiks kelionėj malonumo ir 
poilsio. Be to pažintis su an
tikiniu pasauliu ir civilizaci
jos lopšiu neįtikėtinai praplės 
istorines žinias.

Smulkesnei informacijai 
ir brošiūrai skambinkit tel. 
(216) 486-2111 arba rašykit 
adresu: H. Stasas, 18112 
Windward Rd., Cleveland, 
OH44119. 

šiol tebėra aktyvi lietuviška
me gyvenime. Visi trys vai
kai kalba lietuviškai, kas 
mišriose šeimose, netgi kai 
kuriose ir grynai lietuviško
se, nėra dažnas reiškinys.

Brigita savo itin erdvius 
namus atidarė lietuviškoms 
organizacijoms ir pati daly
vavo, greta savo vyro, lietu
viškame veikime. Buvo rū
pestinga ir pasišventusi mo
tina ir ištikima savo vyro pa
dėjėja jo visuose darbuose. 
Mėgo muziką, meną, buvo 
kultūringa ir ori moteris.

Viename savo gyvenimo 
fragmente ji matoma nepa
prastai gražioje šviesoje. 
Jos vyro tėvui, Steponui 
Nasvyčiui sulaukus priežiū
ros reikalaujančios gilios se
natvės ir, dukteriai Aldonai 
Augustinavičicnei sunegala
vus, nebesant sąlygų gyven 
ti jos ir žento namuose, Bri
gita pasiūlė savo vyrui tėvą 
kviesti pas juos. Ir savo še
šurą ji labai gražiai, rūpes
tingai prižiūrėjo iki pat jo 
mirties. Turint galvoje

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio 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.

4^

___ __ _ __ ____ .15
Amerikoje įsišaknijusį pa
protį senus tėvus grūsti į se
nelių namus, kuriuo ir dau
gelis mūsų tautiečių persiė
mė, tas Brigitos bruožas ro
do jos charakterio kilnumą.

Apvaizda jai gražiai atsi
lygino - jos vaikai irgi gra
žiai ja rūpinosi jos ligoje. 
Duktė Dalia slaugė ją na
muose nesigailėdama triūso. 
Visi trys vaikai buvo su ja 
tustinai. Brigita mirė bebu- 
dint visiems vaikams ir mar
čiai Joan.

Lai būnaTau, brangi Bri
gita, lengva Amerikos, Ta
vo naujos Tėvynės žemelė.

Birutė Smetonienė

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• VASARIO 18, Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės minė 
jimas. Rengia ALT ir LB.

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

• VASARIO 25, Lietuvių 
Namų ir klubo narių metinis su
sirinkimas

• KOVO 4, "Taupos" kre
dito kooperatyvo narių metinis 
susirinkimas

• KOVO 18, Kaziuko Mu
gė

• BALANDŽIO 21 D. Gran
dinėlės parengimas Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje.

• BALANDŽIO 22, 12 vai. 
Šv. Jurgio parapijos Atvelykio 
Stalas. Visi kviečiami.

• BIRŽELIO 10, Birželio 
minėjimas. Ruošia Pabaltiečių 
komitetas.

• LIEPOS 15, Žalgirio šau
lių kuopos gegužinė prie ežero, 
17815 Canterbury Rd.

• LIEPOS 29, LKVS Ra
movės gegužinė prie ežero, 
17815 Canterbury Rd.

• RUGSĖJO 29, Pabaltie
čių vakaras. Ruošia Pabaltiečių 
komitetas.

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

• LAPKRIČIO 11, 11:30 v. 
Šv. Jurgio parapijos salėje tradi
cinis Šv. Jurgio parapijos Mini- 
fcstivalis.

• GRUODŽIO 24, 9:30 vai. 
bendros Kūčios Šv. Jurgio para
pijos salėje.

• CLEVELANDO Skau
tų Pilėnų Tuntas ieško išnuo
mavimui garažo prie Dievo 
Motinos parapijos. Garažas 
reikalingas tunto inventoriui 
sudėti. Skambinti: ūkio ve
dėjui Vladui Bacevičiui 
481-1016



DIRVA
MIRĖ JUZĖ 

DAUŽVARDIENĖ

Sausio 29 d. mirė Lietu
vos gen. garbės konsule Ju
zė Daužvardienė, šiose pa- 
rei gose patvirtinta 1971 me
tais, mirus jos vyrui, Lietu
vos gen. konsului dr. Petrui 
Daužvardžiui.

Palaidota vasario 3 die
ną Šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje.

Velionės sūnui Petrui ir 
broliui Algirdui Rudžiui su 
šeimomis bei kitiem artimie
siems Dirva reiškia nuošir
džią užuojautą.

MIRĖ ANTANINA 
JANULAITIENĖ

Antanina Zajančauskaitė 
- Janulaitienė mirė š.m. sau
sio 25 d. ir buvo palaidota 
Šv. Kryžiaus kapinių mau
zoliejuje, Los Angeles. At
sisveikino kalbomis koply
čioje ir vėliau Janulaičių na
muose palydėjo prof. M. 
Gimbutienė, J. Kojelis, Sau

Mielai

ANTANINAI JANULAITIENEI

mirus, jos vyrui PRANUI ir sūnums 
su šeimomis nuoširdžią, užuojautą 
reiškia.

Aldona Mackevičienė.

A. A.

BRIGITAI NASVYTIENEI

mirus, dukrom ir sūnui bei visiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Clevelando Skautija.

lius Matas, sūnus Erdvilis Ja
nulaitis, A. Mikalajūnas ir 
Bronys Raila.

Velionė, šiaulietė, 1944 
m. vasarą pasitraukė į Vaka 
rus grupėje savo artimųjų 
(su Vinco Rastenio, Br. Rai 
los šeimomis ir Justu Doč
kų, vėliau grįžusiu Lietu
von su rezistencine paskir
timi ir ten žuvusiu).

Karui baigiantis ši grupė 
apsistojo prancūzų Elzase, 
vėliau Montpcllier prie Vi
duržemio jūros, po to keletą 
metų Paryžiuje. Dar vėliau 
daugumas persikėlė į Los 
Angeles, kur prieš keliolika 
metų atvyko iš Lietuvos ten 
likęs vyriausias Janulaičių 
sūnus Erdvilis, netrukus čia 
itin aktyviai reiškęsis kultū
rinėje lietuvių jaunimo veik 
loję.

Velionė A. Janulaitienė 
uoliai dėjosi prie savo gra
žios šeimos išauginimo ir 
materialiai visą laiką stipriai 
rėmė Lietuvoje likusios gau 
sios šeimos artimuosius. Šei 
ma pastoviai prenumeravo 
Dirvą, Nidos klubo leidi
nius ir kt.

Senieji buvusios lietuvių 
'kolonijos' paryžiečiai, įskai 
tant ir Dirvos redaktorių Vy
tautą Gedgaudą, jos vyrui 
Pranui Janulaičiui ir sūnums 
reiškia užuojautą.

• PETRAS VARKALA, 
Anglijoje, - ekonomistas, 
Korp! Neo-Lithuania filiste
ris, buvęs agrikultūros atta- 
che prie Lietuvos pasiunti
nybės Londone, atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą ir

Dirvos deimantinės sukakties vajaus komitetas Toronte. Sėdi iš kairės: pirm. Birutė Abromaitienė, 
Augustinas Kuokis, Genovaitė Breichmanienė, sekr. Aldona Jankaitienė. Stovi Viktoras Petraitis, Bi
rute Petraitienė, Jonas Paršeliūnas ir ižd. Vytautas Matulevičius. Trūksta Ados Jucienės ir Lilės Na- 
kriošienės.

Komitetas kviečia Dirvos skaitytojus vasario 24 d. 1 vai. p.p. aplankyti Dirvos paviljoną Karnavale, 
Toronto Lietuvių Namuose. Laukiami visi!

pridėjęs auką, sveikindamas 
su deimantine sukaktimi ra
šo:

“Man visados malonu 
skaityti Jūsų redaguojamą 
savaitraštį, tik gaila, kad jo 
reikia labai ilgai laukti (lap
kričio 9 d. laidą gavau tik 
šią savaitę). Džiugu taipogi 
skaityti, kad sąryšyje su mū
sų brangios Tėvynės kova 
už laisvę ir Nepriklausomy
bę, Jūs dabar sekate teisingą 
liniją "Sąjūdžio" ir kitų su 
jais kovojančių veiksnių at
žvilgiu. Gaila, kad LLL ir 
jos vadai yra užėmę tokią 
trumparegišką ir labai pavo
jingą liniją. Atrodo, kad jie 
ne tik JAV suklaidino nema
ža žmonių, bet ir Lietuvoje 
pavojinga kryptimi bando 
stumti mūsų jaunimą.

Laimingų 1990 metų 
Jums ir Jūsiškiams,

Jūsų -
Petras Varkala

MIRĖ K. STAŠAITIS

Sausio 24 d. Brocktone mi 
rė Kęstutis Stašaitis, Juozo ir 
Sofijos Stašaičių sūnus, tesu
laukęs 41 metų amžiaus. Jis 
buvo Vietnamo karo vetera
nas, apdovanotas eile meda
lių. Laidotuvių namuose jo 

karstą dengė Amerikos ir Lie ■ 
tuvos vėliavos, prie karsto 
garbės sargybą ėjo šauliai, pa 
laidotas sausio 27 d. Kalva
rijos kapinėse Brocktone po 
Šv. Mišių, kurias Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos baž
nyčioje už jo sielą atnašavo 
keturi kunigai. Kapinėse 
trumpą atsisveikinimo kalbą 
pasakė Lietuvos Šaulių Sąjun
gos Tremtyje garbės pirmi
ninkas prof. Vaidevutis Man- 
tautas. Amerikos vėliava 
nuo karsto įteikta našlei Elž
bietai, o Lietuvos vėliava - 
tėvams Juozui ir Sofijai Sta- 
šaičiams. Kapinėse sugiedo
ta giesmė "Marija, Marija" ir 
Lietuvos himnas. Laidotu
vių namuose lankytojai jo 
įamžinimui Tautos Fonde 
suaukojo 635 dolerius.

* DAYTONA BEACH 
lietuvių klubas, per inž. Nari
mantą Karašą, sveikindamas 
su N. Metais, pridėjo auką 25 
dol. laikraščiui paremti. 
Ačiū.

* STASYS ir ONA MAR
TIŠAUSKAI, Brockton, 
Mass., atnaujindami Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

* S. PETRAVIČIUS, Ran- 
cho Palos Verdes, Ca., atnau

jindamas Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 20 dol. Ačiū.

* ROMUALDAS NE- 
MICKAS, Highland, Ind., 
Dirvai paremti atsiuntė 25 
dol. su linkėjimais. Ačiū.

* BALFO 76-tas skyrius 
Detroite, per sekr. ižd. Vladą 
Staškų, Dirvai paremti atsiun
tė auką 20 dol. Ačiū.

* J. PILKAUSKIENĖ, 
Hamilton, Ont., atnaujinda
ma Dirvos prenumeratą, pri
dėjo auką 25 dol. Ačiū.

* VINCAS MISIŪNAS, 
Elizabeth, N. J. atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

* JUOZAS ir LEOKADI
JA ŽVYNIAI, St. Peters
burg, Fl., atnaujindami Dir
vos prenumeratą, pridėjo au
ką 25 dol. Ačiū.

* V. KAILIS, Wasmins- 
ter, Pa., užprenumeravo Dir
vą E. Pundziui, Philadelphijo - 
ie. Sveikiname.

* MICHAEL VITKUS, 
Miami, atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 25 dol. Ačiū.

C O O K
Merrill has openings for AM & PM Cooks 
with exp. Merrill Lynch Conference 
Center. Good Salary & benefits. Call 
Personel (609) 282-2676.
(3-51

Vyr. skautė Rima Šilėnaitė Tolimuose Vakaruose....
Rima ‘matuojasi’ naują gyvenvietę. Kalnų upė Spokane, su triukšmu ir putomis griūvanti perto 

paties vardo miestą VVashingtono valstijoje, ‘tinka’ neblogai. Nuo šių metų pradžios ji dirbs kelerius 
metus advokatės (Judge Advocate) pareigose Fairchild Aviacijos bazėje, Spokane.

. Jei kam teks tais keliais bekeliauti, susiraskite ją, vieną iš tūkstančio lietuviškų-skautiškų taškų 
pasaulyje, ir įpilkite lašelį aliejaus į jos žiburį...
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