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Po XXVIII Kongreso
Kompartija dar daugiau susilpnėjo

Vytautas Meškauskas

Nepaisant M. Gorbačiovo 
įspėjimo, kad pereitą savaitę pa
sibaigęs visasąjunginės komu
nistų partijos Kongresas nelai
kytinas jos laidotuvėm, ir kad 
jis pats save laiko įsitikinusiu 
komunistu, - tas 28-tas Kongre
sas ją atskyrė nuo valstybės, ku
rią ji valdė kaip savo nuosavy
bę.

Atgal žiūrint gali pasirody
ti, kad Gorbačiovas gal daugiau 
būtų pasiekęs kompartiją grei
čiau likvidavęs. Bet toks žygis 
kraštą būtų galėjęs įstumti į cha
osą ir svarbiausią sumažintų jo 
paties, Gorbačiovo išsilaikymo 
skęstančio laivo viršūnėje šan
sus. Už tat jis pasirinko lėtesnį 
būdą, vildamasis, bent oficialiai, 
partijos atgimimo, jo paties žo
džiais, politinėje sferoje.

Kongreso narių daugumą 
sudarė ne kokie reformatoriai ar 
revoliucionieriai, bet 'aparači- 
kai', pildą iš viršaus atėjusius 
įsakymus. Reformos jiems ne 
p::c širdies, nes jos gresia jų 
privilegijom. Paklausti apie pri
vatinį sektorių ekonomijoje, 
73% pasisakė už mažos rolės 
jam paskyrimą, 12% visiškai

'Knygos Lietuvai’ 
iškeliavo į Kauną

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa liepos 12 d. pasiuntė 20 
tonų knygų į Lietuvą.

Vykdydama savo "Knygos 
Lietuvai" projektą, Religinė 
Šalpa Nevv Yorke rinko įvairios 
tematikos knygas - mokslines iš 
griežtųjų mokslų, kaip pavyz
džiui, matematikos, fizikos, 
kompiūterio mokslų; humani
tarinių mokslų - kaip pavyz
džiui teisės, politinių mokslų ir 
ekonomikos; religinės tematikos 
- teologinių ir grožinės literatū
ros, ir panašiai. Siame kroviny
je; 1005 dėžės, daugiausia kny
gų bei dar liturginių reikmenų ir 
drabužių.

Knygų adresatų tarpe: Vil
niaus universitetas, Kauno Vy
tauto Didžiojo Universitetas, 
Kauno ir Telšių seminarijos, 
Kretingos pranciškonų vienuo
lynas, ateitininkai, skautai, 
Krikščionys Demokratai, Lietu
vos Parlamentas, Lietuvos Mi
nistrų Taryba, Žydų Kultūros 
Draugija, Caritas, Kuršėnų gim
nazija.

Užcinkuotas konteineris 
Rafaela laivu plaukia į Hambur
gą, Vokietiją, iš ten sunkveži
miu bus gabenamas į Kauną į 
Caritas būstinę. Konteineris 
Kaune turi atsirasti rugpiūčio 7- 
tą dieną. Caritas rūpinsis knygų 
išdalinimu.

(LIC) 

paneigė bet kokias teises jam ir 
tik 11% sutiko su Gorbačiovu, 
kad jis turi būti svarbiausias 
ekonomijoje.

Nepaisant tokių, palyginus 
su Gorbačiovu, atžagareivišku 
pažiūrų, dauguma nenorėjo ko
voti už savo teises, nors turėjo 
pasirinkimą - Ligačiovo kandi
datūrą į kompartijos generali
nius sekretorius. Iš 4.700 Kon
greso narių už jį pasisakė kiek 
per 700. Pats Ligačiovas po to 
pareiškė, kad pasitrauksiąs į 
pensiją.

Gorbačiovas, kuris anks
čiau sakėsi, kad pasitrauksiąs iš 
generalinio sekretoriaus vietos, 
pakeitė savo nuomonė - leidosi 
vėl išrenkamas, o jo pavaduoto
ju išrinktas jam ištikimas ukrai
nietis A. Ivaško. Jo tautybė kal
bėtų už norą kompartiją padary
ti 'tarptautine', ne vien rusų or
ganizacija. Ypač prisiminus, 
kad į naują politbiurą įeis visų 
15 sovietų respublikų kompar
tijų vadai. Antra vertus Centro 
komiteto ir jo politinio biuro 
įtaką sumažės, nes į jį neišrinkti 
ministrai ir kiti aukštieji admi
nistratoriai.

Iš Lietuvos į politbiurą 
išrinktas 'naktinės' kompartijos 
vadas Mykolas Burokevičius, 
labai pilka ir niekuo nepasižy
mėjusi asmenybė, iš profesijos 
mokytojas.

Matydamas prie ko einama, 
Rusijos federacijos Aukščiau
sios Tarybos pirmininkas B. Jel
cinas visai pasitraukė iš partijos, 
aiškindamas, norįs atsiduoti sa
vo aukščiau minėtom pareigom. 
Netrukus jį pasekė Maskvos ir 
Leningrado miestų AT pirmi
ninkai G.K. Popov ir A.A. Sob- 
čiak. Savo pasitraukimo rašte 
jie pareiškę, kad kompartija įro
dė savo netinkamumą bet ko
kiom reformom. Partijai įro
džius savo impotenciją, tik de
mokratiškai išrinktos tarybos 
(sovietai) galį būti autentiškos 
perestroikos organizatoriai. 
Kalbama, kad dar apie 130 
Kongreso narių yra pasiryžę pa
sitraukti iš kompartijos ir įsteig
ti savo 'Demokratijos platfor
mos' partiją.

Sekmadienio vakare apie 
50.000 žmonių demonstravo 
Maskvos gatvėse prieš kompar
tiją, reikalaudami išdalinti jos 
turtą. Demonstracijos buvo ro
domos per Maskvos televiziją. 
Gorbačiovo įsakymu, ji turi 
duoti vietos savo programose ir 
kitų pažiūrų organizacijom. 
Sekmadienio vakaro demonstra
cijų Gorbačiovas nematė, nes 
buvo išsivežęs savo svečią kan
clerį Kohl į savo gimtinę Stav
ropolį Kaukazo kalnų papėdėje. 
To vizito reikšmę sovietų pro
paganda labai iškelia. Kaip ir

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Lietuvos didvyrių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, žuvusių 1933 m. liepos 17 d., kapas Kaune. 
Paminklo autorius skulptorius V. Mačiuika. J. Polio nuotr.

Lietuvos užs. reikalų ministras susitiko 

su JAV valstybės sekretorium
Lietuvos Užsienio reikalų 

ministras Algirdas Saudargas 
bei Lietuvos Aukščiausiosios 
/Tarybos Valstybės atkūrimo 
komisijos pirmininkas Gedimi
nas Šerkšnys liepos 10 d. atvy
ko į JAV sostinę.

Ministro A. Saudargo bei 
deputato G. Šerkšnio vizas į 
JAV išrūpino Lietuvos charge 
d'affaires Stasys Lozoraitis, pas 
kurį svečiai apsistoję. A. Sau
dargas liepos 12 d. kartu su S. 
Lozoraičiu susitiko su JAV 
Valstybės departamento sekre
toriumi James Bakcriu. Taip 
pat juos kartu su G. Šerkšniu

Gorbačiovo pakvietimą pakal
bėti sekančiam NATO viršūnių 
susirinkime Brueselyje, kurį 
jam asmeniškai atvežė NATO 
Gen. Sekr. vokietis M. Woer- 
ncr. 

penktadienį priėmė prezidento 
Busho Valstybinio saugumo 
tarybos pirmininko pavaduoto
jas Robert Gatės. Pastarąjį JAV 
spauda apibudina kaip vieną iš 
tų prezidento Busho patarėjų, 
kurie skeptiškai žiūri į preziden
tą Gorbačiovą bei jo skelbiamas 
reformas.

Liepos 11-12 dd. svečiai iš 
lietuvos lankėsi JAV Kongrese. 
Vliko atstovo Jono Bobelio ly
dimi, jie turėjo atskirus pasima
tymus su senatoriais William 
Armstrong, Robert Kasten, 
Alfonse D'Amato ir Dennis 
DcConcili.

A. Saudargas ir G. Šerkš
nys turėjo progos susitikti ir su 
išeivijos lietuviais.

Jie posėdžiavo su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos bei visuomeninių reikalų 
komisijos nariais ir JAV LB 
krašto valdybos atstovais.

Liepos 12 d. vakare S. Lo

zoraitis Lietuvos pasiuntinybėje 
svečiams suruošė priėmimą, ku
riame dalyvavo vietinė lietuvių 
visuomenė bei aktyviai besido
mintys Lietuva nelietuviai.

• ••

Lietuvos Aukščiausioji Ta
ryba liepos 11 d. nubalsavo po
litinio, teisinio ir diplomatinio 
pasirengimo deryboms su TSRS 
komisijos sudėtį.

I tą komisiją įeina šie asme
nys; B. Kuzmickas, P. Kūris, K. 
Lapinskas, K. Motieka, R. Ozo
las, A. Rudys, A. Sakalas, A. 
Saudargas, G. Šerkšnys ir G. 
Vagnorius.

Aukščiausioji Taryba pri
ėmė ir kitą nutarimą. Įgalinantį 
AT pirmininką V. Landsbergį 
bei Ministrę pirmininkę K. 
Prunskienę pradėti sudaryti Lie
tuvos valstybinę delegaciją 
toms deryboms.

(LJC)
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Ginčai Lietuvoje dėl nacionalizmo ir demokratijos. - Parama
1---------- Rytų Europai. * Kiek jos gali tekti Lietuvai? --------------

Paskutiniuoju laiku, vartant 
Lietuvos spaudą, darosi nejauku 
- kiek ten ginčų ir neaišku dėl 
ko. Ten negyvenantiems sunku 
susigaudyti nepažįstant jų asme
niškai. Nieko nepadeda pvz. 
birželio 20 d. ATGIMIME pas
kelbtas pasikalbėjimas apie 'įš
aldymą', 'tautos vienybą', mora
lą ir politiką tarp... Alfos, Betos, 
Deltos, Gamos, Epsilono ir Ze- 
tos, nuslepiant jų pavardes, kaip 
redakcija aiškina - ne todėl, kad 
bijotų pasmerkimo, savo drąsą 
jie įrodė stagnacijos metais, ta
čiau vistiek nesakant, kodėl jie 
visdėllo slepiasi.

Amerikos lietuviams kol 
kas geriausias šaltinis yra pačių 
amerikiečių spauda. Prie to pri
sideda, kad ji beveik dviem sa
vaitėm anksčiau mus pasiekia 
už Lietuvos spaudą. Joje užti
kau ir esminių ginčų Lietuvoje 
pagrindinį aiškinimą.

Jį duoda buvęs Maskvos 
korespondentas ir neseniai 
pasirodžiusio romano SOVIET 
SOURCES autoriaus Robert 
Cullen, pavasarį viešėjęs Lietu
voje. THE ATLANTIC žurnalo 
liepos m. Nr. Straipsnyje: "Li
thuania - Independence or No- 
thing" jis išveda, kad viena iš 
Lietuvos veržimosi į nepriklau
somybę pamokų esanti ta, kad 
(tautinis) apsisprendimas ir de
mokratija nėra tas pats.

Pradeda jis su Arvydu Juo
zaičiu, Montrcalio olimpijadoje 
1968 m., kurioje tas laimėjo So
vietijai bronzos medalį 100 m. 
plaukime, o po tuzino metų ir 
ekonomijos bei filosofijos stu
dijų prisidėjo prie intelektualų 
įsteigto Sąjūdžio, politinės orga
nizacijos iš pradžių pasišovusio 
remti perestroiką, o vėliau Lie
tuvos nepriklausomybę. Vasa
rio pabaigoje atvažiavęs į Vil
nių, Cullen Juozaitį rado pasi
traukusį iš Sąjūdžio veiklos. Jis 
radęs, kad Sąjūdis virsta nacio
nalistiniu judėjimu su 'nedemo- 
kratinėm tendencijom'.

Iš pirmo žvilgsnio tai skam. 
ba absurdiškai. Sąjūdis savo 
galią pasekė taikingom demons
tracijom, protestais, per rinki
mus, tačiau pasikalbėjęs su ki
tais lietuviais Cullen rado, kad 
tuo yra susirūpinę ir daugelis ki
tų.

Nuo Sąjūdžio šalinasi ir 
Vitas Tomkus, kurio gyva, bet 
’slightly ycllow' RESPUBLIKA, 
įžiūrėjo korupciją naujų politikų 
tarpe. Virgilijus Čepaitis, Sąjū
džio egz. sekretorius paaiškino 
Cullen'ui, neduodamas jokių 
įrodymų, kad Respublikos ideo
logijai vadovauja kompartija. 
Tomkus tai aiškinęs pluralizmo 
esmės nesupratimu. Girdi, jie 
mano, kol Lietuva okupuota, 
Sąjūdžio negalima kritikuoti: 
"mes griauname vieną bolševiz
mą, bet kuriame kitą (savo) bol
ševizmą jo vietoje".

Ieškodamas tam paaiškini
mo, Cullen sustoja prie 'lenkų 
klausimo'. Kaip atsitiko, kad 
lenkų 7 % mažuma ieško rusų 
talkos prieš lietuvius? Vilniaus 
katedroje nėra lenkiškų pamal
dų. Čepaitis jam aiškinęs, kad 

meninių ambicijų ir politinių 
išskaičiavimų.

• ••
Septynių ūkiniai stipriausių 

valstybių viršūnės, susitikusios 
Houstone, nutarė, kad Sovie
tijos persitvarkymas yra svei
kintinas ir remtinas, bet kaip- 
paliko spręsti atskirai, Vokietija 
pageidavo bendros akcijos. Jai 
labai svarbu gauti sovietų suti
kimą susijungimui ir sovietų ka
riuomenės pasitraukimui. Todėl 
ji dar prieš tą susitikimą davė 
Sovietijai 2.9 bilijonų dolerių 
kreditą ir 675 milijonus dolerių 
kariuomenės išlaikymui, ką iki 
šiol skyrė Rytų Vokietija. Kan
cleris Kohlis šią savaitę pats nu
vyko į Sovietiją tais reikalais 
kalbėtis su Gorbačiovu.

Prancūzija rėmė Vokietijos 
nusistatymą. Ji nenorėtų pra
leisti progos, jei tokia pasitaiky
tų, ūkinių ryšių su Sovietija pra
plėtimui, Japonija nenori šelpti 
sovietų iki nebus jai grąžintos 
Kurilų salos. Be to, ji davė 5.6 
bilijonų dolęrių creditą Kinijai. 
(Jis buvo sulaikytas po Pekino 
studentų žudynių, bet dabar tas 
jau beveik užmiršta.) Italija ir 
Kanada užėmė daugiau laukimo 
poziciją. D. Britanija derinosi 
prie JAV.

JAV kol kas nutarė pasiten
kinti konsultacijomis ir konkre
čia pagalba persitvarkymo prie
monėm. Praktiškai tai reiškia 
padengimas visokių specialistų 
ir patarėjų kelionių į SSSR išlai
dų ir evantualiu bendru projektų 
finansavimas. Prezidentas aiš
kiai pabrėžė, kad jam sunku pa
teisinti pagalbą sovietams, jei 
tie remia komunistinius režimus 
kitose pasaulio dalyse, visų pir
ma Kuboje, ir nesumažina savo 
pačių išlaidų karo reikalams.

JAV Kongresas iš tikro vi
sos Rytų Europos pagalbai no
rėtu skirti daugiau lėšų negu ad
ministracija prašo. Toji siekia 
tam reikalui apskritai 300 mili
jonų dolerių sumą. Senatas tam 
reikalui paskyrė 536 milijonus 
dolerių. Atstovų Rūmai 489 
milijonus. Pagal dar galutinai 
nepriimtą įstatymą prezidentas 
galės tas lėšas panaudoti parė
mimui 'krašto perėjimui iš ko
munistinės santvarkos per iš
vystymą ir sustiprinimą demo
kratinių institucijų ir laisvos rin
kos praktiką...'

Ar toks suformulavimas 
leistų šiek tiek iš tos sumos gau
ti ir Lietuvai? Reikia tikėtis, 
kad mūsų politikai ir apie tai pa
suks sau galvas. Ta suma, dėl 
kurios dydžio dar nėra sutarta, 
bus įtraukta 1991 metų JAV

tai dėl to, kad lenkams valdant 
Vilnių joje nebuvo lietuviškų 
pamaldų.

Palyginus su sovietų pries
pauda, tai smulkūs kivirčai, ta
čiau jie liudija didesnės proble
mos egzistaciją. Taip aiškino 
kitas iš daugelio Vilniaus filoso
fų Arvydas Šliogeris. Pagal jį 
Sąjūdis padarė pagrindinę klai
dą pastatydamas tautinę nepri
klausomybę virš demokratijos. 
Nacionalizmo politika iš pri
gimties yra nekantri ir antide
mokratiška. Jai simboliai ir 
apeigos aukščiau demokratijos 
pragmatizmo ir kompromiso. 
Faktas, kad lai buvo paskelbta 
Sąjūdžio laikraštyje liudija, kad 
jis dar toleruoja hereziją, tačiau 
galimas konfliktas tarp nacio
nalizmo ir demokratijos yra 
būdingas visai Sovietų Sąjun
gai.

Cullen analizuoja tautybių 
padėtį, konstatuodamas, kad 
tarp jų sunku išvesti geografines 
ribas. Jos yra susimaišusios. 
Tapusios nepriklausomomis 
valstybėmis jos turės dideles 
tautines mažumas. Jos reikalau
ja savo istorinių sienų, mažu
mom žadėdamos 'pilnas demo
kratines teises ir kultūriną au
tonomija'. Tačiau kai tą patį siū 
lo Gorbačiovas, jos jam netiki.

Asmeniškai Šliogeris tikįs, 
kad Lietuva turi būti laisva kaip 
tik tai praktiškai įmanoma. 
Kaip daugumas subrendusių lie
tuvių, jis neužmiršo šeimos per
gyvenimų sovietų laikais, de
portacijų ir t.t. Bet jis labai su
sirūpinęs krašto ekonomine pa
dėtimi, kuri vis blogėja.

Ar nepriklausomybė yra 
atsakymas į visas problemas? 
Kol kas didžiausias Gorbačiovo 
pasiekimas buvo spaudos išlais
vinimas. Atsakydamas į Lietu
vos nepriklausomybės atstatymą 
Gorbačiovas savo spaudą vėl 
įkinkė šovinizmo tarnybon. Ji 
varė propagandą prieš Lietuvos 
siekimą, žadino Lietuvos rusų ir 
lenkų baimę. Žodžiu, Lietuvos 
akcija Gorbačiovą iš reformato
riaus atvertė atgal į 'aparačiką'.

Iki nepriklausomybės atsta
tymo Lietuvoje, Baltijos respu
blikose buvę padaryta nemaža 
pažangos. Tik reikia atsiminti, 
kas buvo prieš keletą metų. Ar 
moratoriumas grąžins į tą patį 
lėtą, bet visdėlto pažangos kelią, 
kuris reikalauja daug kantrybės? 
Cullen, rašydamas prieš morato
riumą, atsakymo nežinojo. Na
cionalizmas tačiau iššaukiąs 
jausmus, aistras ir troškimus, 
ypač, jei buvo taip ilgai slopina
mi. Būtų didžiausia Lietuvos ir 
kt sovietų pavergtų tautų trage
dija, jei lietuviai ir kiti Sovieti
jos gyventojai, pasirinkdami 
nacionalizmą ir nepriklausomy
bės siekimą vietoje demokrati
jos netikrumo ir reformos, ne
gautų nei vieno nei kito.

Nesunku filosofuoti iš šono 
žiūrint. Blogiau, kai už savo 
veiksmus jauties atsakingas. 
Nepavydėtiną uždavinį turi va
dovaujantieji Lietuvos vyrai ir 
moterys, ypač kai jį reikia 
spręsti apsuptiems smulkių as
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■ Iš kitos pusės
Arvydas Juozaitis LIETUVOS RYTE nusigando 'pre

zidentinio valdymo'. V. Landsbergis, nors fomaliai Lie
tuvos Aukščiausios Tarybos pirmininkas, vadinamas 
prezidentu ir net turįs savo 'asmeniną apsaugą'. Be to, 
Juozaitį gimusį jau sovietinėje sistemoje, baido praei
tis. Girdi, valdžia iš savo prigimties nori daugiau pasi
imti negu jai priklauso:

'Taip ir atsirado nerinktas prezidentas, kuris per 14 
metų ramiai sau virto 'tautos vadu' (oficialia terminologi
ja) ir suformavo tai, kas vadinama prezi dentinėmis tra
dicijomis." 
Nežinau iš kur Juozaitis gavo informacijų apie pra

eitį greičiausiai iš kokių 'sendraugių', nes nežinau nei 
vieno valstybės akto, kur prezidentas pasirašytų esąs 
'tautos vadas’, nors ir buvo atsitikimų, kad į jį taip bu
vo kreipiamasi. Formaliai žiūrint, jis buvo trečiojo sei
mo išrinktas prezidentu (38 balsais, dviem susilaikius) 
ir vėliau 1938 m. paskelbus naują konstituciją. Ją pri
ėmus tada prezidentas taip kalbėjo:

"Dėl naujosios (konstitucijos) pasakysiu, kad ji leng
vai, palyginus su pirmykštėmis konstitucijomis, pakeičia
ma. Jaunųjų valstybių patyrimas dar nedidelis, taigi ne
reikia judraus gyvenimo varžyti sunkiomis kliati- 
mls. Juk ateitis gali būti pranašesnė už dabartį 
tai dėl to Ji verta pasitikėjimo ir nereikalinga dide
lių varžtų." 
1938 m. situacija, nors ir grėsinga, buvo daug ra

mesnė už dabartiną. Bet Juozaitis, be jokio praktiško 
politinio patyrimo, reikalauja Lietuvoje įvesti įstatymų 
gerbimą: "ir prezidentas turi paklusti ne savo ranka 
pasirašytam įstatymui".

Tuo tarpu šiandien kalbame apieLletuvą tarptauti
nės politikos kontekste. Pagal tarptautinius papro
čius pripažįstama kiekviena vyriausybė, kuri gali išpil
dyti savo įsipareigojimus. Už tat nepriklausomybės 
laikais užsienio atstovai įteikdavo savo kredencialus 
A. Smetonai, ar kitam prezidentūros rezidentui, visai 
nesvarstydami, kiek kartų ir kieno Jis buvo išrinktas. 
Ir dabar būtų lengva susilaukti vyriausybės tarp
tautinio pripažinimo, jei ji iš tikro kontroliuotų kraštą.

Beje, kalbant apie praeitį dažnai užmirštama tarp
tautinė situacija. Kai dar buvo karalių, Lietuvos Tary
ba dairėsi karaliaus. Kai Prancūzija diktavo, sekta Jos 
parlamentariniu rėžimu. Kai Berlyne ir Maskvoje įsiga
lėjo diktatoriai, visos valstybės tarp Jų įsitaisė savo va
dus. (VUl)

biudžetą, kuris prasideda spalio 
1 d. Gal tą klausimą kėlė pe
reitą savaitę Washingtonc buvęs 
užs. reik. min. Saudargas?

Vienas iš svarbiausių klau
simų aukščiau minėtoje konfe
rencijoje buvo parama savo ūki
ninkams. Japonija augina ry
žius lygiai taip pat kaip prieš 
400 m. Jų savikaina labai aukš
ta, bet kitų kraštų ryžių ji neįsi
leidžia. Savo ūkininkus, palai
kydama aukštas kainas, globoja 
ir Europa. Iš principo visi su
tinka, kad tokia globa priešta
rauja laisvos prekybos principui 
ir kenkia pasauliniam ūkiui kaip 
vienetui. Europoje tačiau yra 
10 milijonų ūkininkų, kurie lai
kosi tik dėl importo varžymo. 
JAV apie 2 milijonai farmerių 
gauna įvairias subsidijas iš val
džios. Jų balsai svarbūs per rin
kimus. JAV prezidentas Bushas 
ragino nuo tos paramos atsisa
kyti, bet konkrečiai nieko nenu- 
tarta. Apie tai verta pagalvoti ir 
skatinant mažus žemės ūkius 
Lietuvoje. Lenkijoje ūkininkai 
net paskelbė streiką, reikalau

dami tvirtų kainų už savo pro
duktus. Kas nesuderinama su 
laisvos rinkos praktika.

ATTENTION: HIRINGI 
GOVERNMENT JOBS - 

YOUR AREA! MANY IMMEDIATE 
OPENINGS VVITHOUT VVAITING 
LĮST OR TĘSTI $17,840 - $69,485.

Call (1) 602-838-8885, Ext. R-1753 
(26-27)

ATTENTION: GOVERN
MENT HOMES FROM$1 
(U-repair)l Delinųuent tax 

property.Repossessions. Call 
(1)602-838-8885, Ext.

GH-1753.
(27-28)

ATTENTION: GOVERNMENT 
SEIZED VEHICLES 

from $100. Fords, Mercedes, 
Corvettes, Chevys. Surplus 
Guide.
(1) 602-838-8885, Ext. A-1753.

(27-28)

FREE TRAVEL BENEFITS! 
AIRLINES NOW HIRINGI 

ALL POSITIONSI 
$17,500 - $58,240. Call (1) 
602- 838 - 8885 Ext. X - 1753.

(27-28)
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Dirvos vajus Los Angeles 

davė gražius rezultatus
Su dideliu malonumu lau

kėme Los Angeles įvyksiančio 
Dirvos 75 metų jubiliejaus. Ži
nojome, kad mažoji mūsų vis 
dar lietuviškai paskaitanti vi
suomenė nesugebės gal taip 
šauniai atšvęsti tą dieną, kaip tai 
būtų įmanoma didelėse koloni
jose, bet taip pat žinojome, kad 
šis laikraštis čia turi didelę ger
bėjų grupę.

Neapsirikome. Popietę ati
darė Los Angeles Dirvos vajaus 
komiteto pirm. Jonas Petronis, 
pakviesdamas savo dukrą Dainą 
pravesti šį reikšmingą subuvi
mą. Pagrindinę kalbą pasakė 
Tautinės Sąjungos naujasis 
pirm. dr. Povilas Švarcas. No
rėčiau su šia kalba supažindinti 
skaitytojus:

"Dirva buvo įsteigta Cleve
lande 1915 metų lapkričio 25 
dieną, pirma pavadinta Santai
ka, sekančiais metais Dirva. 
Apie Dirvą susitelkė tautinės 
minties žmonės, tada dar ir tau
tiečiais vadinami, nes toks buvo 
pagrindinio steigėjo Bartoševi
čiaus noras ir to laikėsi Dirvos 
redaktoriai Jokubynas ir Gedi
minas, po vienus metus Dirvą 
redagavę, o ypač Kazys Kar
pius, 1918 metais perėmęs ir iki 
1948 metų redagavęs. Leidėja 
buvo privati kompanija, Ohio 
Lithuanian Publishing Compa
ny, kurios pagrindiniu dalininku 
- savininku per eilę metų tapo 
Kazys Karpius. Karpius, pavar

Kalba ALT S-gos pirm. dr. P. Švarcas.
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gęs Dirvą leisti, pradėjo ieškoti 
tautinės minties žmonių tęsti tą 
darbą. Tuo tarpu nauja emigra
cija pradėjo pakeisti ir skaityto
jų sudėtį ir susidarė kitos gali
mybės:

Leidėju - redaktorium 1948 
metais buvo pakviestas Vincas 
Rastenis, o perėmimą finansavo 
Juozas Bachunas, Pranė Lapie
nė, Dr. Colney - Aukštikalnis ir 
pats K. Karpius. Nuo 1949 me
tų Vincui Rastcniai talkininkavo 
Balys Gaidžiūnas, kuris nuo
1951 metų pabaigos perėmė 
Dirvos redagavimą.

Dirvos leidimas, kaip ir vi
sų kitų Amerikos lietuviškų lai
kraščių, niekados nebuvo pel
ningas. Kilo reikalas rasti kokią 
išeitį. Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sąjunga, 1949 metais susi
formavusi iš trijų tautinių viene
tų, būtent: Amerikos Lietuvių 
Misijos, Lietuvai Vadovauti Są
jungos ir Tautininkų Centro, ne
norėjo mestis į laikraščio leidi
mą. Buvo nutaria tam įsteigti 
atskirą bendrovę, kuri buvo pa
vadinta: Amerikos Lietuvių 
Spaudos ir Radijo Draugija 
"Viltis". Ši ir leidžia Dirvą nuo
1952 metų pabaigos. Vilties 
draugijos nariu gali būti kiek
vienas lietuvis, įmokėjęs nusta
tytą nario mokestį. Vilties drau
gija šaukia visuotinius suvažia
vimus kas antri metai, kurių me
tu išrenkama Vilties draugijos 
valdybą dvejiems metams. Ši

Sol. Antanas Pavasaris ir muz. Raimonda Apeikytė. Scena dekoravo Petras Maželis.

Dalis svečių Dirvos vajaus atidaryme.

yra atsakinga už Dirvos leidimą. 
1962 metais redaktorių B. Gai- 
džiūną pakeitė iki 1968 Jonas 
Čiuberkis, jam talkininkavo jau 
su Gaidžiūnu dirbę Jonas Palu
kaitis ir dabartinis redaktorius - 
Vytautas Gedgaudas. Redakto
rius V. Gedgaudas jau nuo 1958 
m. dirbąs tą sunkų darbą, buvo 
pareiškęs norą pailsėti. Tačiau 
paskutinio Vilties draugijos na
rių visuotino suvažiavimo metu 
Bostone, šių melų gegužės mė
nesį, buvo paprašytas ir toliau 
redaguoti Dirvą.

Kaip jau minėjau, lietuviš
kų laikraščių leidimas Amerikoj 
nėra pelningas. Dar gerai, kad 
jie turi gana skaitytojų, rėmėjų, 
o ypač bendradarbių, kurių, ten
ka konstatuoti, čia, Los Angeles 
apylinkėj turim tikrai nemažai. 
Laikraščiams paremti yra orga
nizuojami įvairūs vajai. Šiais 
sukaktuviniais Dirvos 75 - tais 
metais šis vajus tikrai turėtų at
nešti daug laukiamos pagalbos.

Vajui vadovauja energinga 
visuomenės veikėja Chicagoj, p. 
Irena Kriaučeliūnienė. Los An
geles vajaus komiteto pirminin
ku yra mūsų Jonas Petronis, ku
ris mus čia šiandien ir sukvietė.

Aš tikiuosi, kad mes savo 
duosnumu jų darbą paremsim ir 
Dirvos neapvilsim."

Meninėje dalyje girdėjome 
savo mėgiamą tenorą sol. Anta
ną Pavasarį su šauniomis ir jam, 
ir šventei taip tinkamomis dai
nomis. Jį palydėjo pianistė 
kompozitorė Raimonda Apciky- 
tė. Publika buvo sužavėta.

Sekė puikūs pietūs ir gausi 
loterija. Turint galvoje, kad tai 
tik Dirvos jubiliejaus vajaus 
pradžia, buvo surinkta graži 
5000 dol. suma. Kas savaitę 
mus aplankančiai Dirvai buvo 
parodytas didelis dėmesys ir 
meilė.

R.K. Vidžiūnienė.

Vajaus pirm. Joną Petronj vardinių proga sveikina jo dukra 
Daina Kasputienė, programos pranešėja.

AUKOS DIRVOS 
VAJUI

Per Dirvos vajaus atidary
mą birželio 24 d. Los Angeles 
šv. Kazimiero parapijos salėje, 
Dirvai paremti aukojo šie asme
nys:

1000 dol. R. Šakienė,
750 dol. J. Petronis,
Po 500 dol. dr. P. Švarcas ir 

ALT S-gos Los Angeles sk.,
250 dol. R. Bužėnas,
150 dol. L. A. Mikolajūnas,
Po 100 dol. VI. Gilys, C. 

Norkus, V. Anelauskas, V. 
Juodvalkis, A. Mažeika, R. 
Vidžiūnienė, A.B. Gricius,

Po 75 dol. K.M. Pažcmė- 
nas, J. Dzenkaitis, I. Oksicnė, S. 
Kvečas,

Po 50 dol. M.D. Sodeika, 
A. Tumas, A. Bimbiris, G. Gu
dauskienė, F. Masaitis,

40 dol. K. Švarcaitė,
Po 25 dol. V. Giedraitis, K. 

Makauskas, J.V. Čekanauskas, 
Br. Dūda,

Po 20 dol. dr. Z. Brinkis, E. 
Vilkas,

10 dol. A. Švarcaitė,
5 dol. J. Ruokis.

Viso 4595 dol. Visiems aukoto
jams vajaus komiteto pirm. J. 
Petronis nuoširdžiai dėkoja.

Engineer
VVELDER DESIGN ENGINEERS

Fast growing southeastern manufacturer 
of Special Design Production VVelding 
Machinery needs Mechanical Design 
Engineer vvith hands-on experience 
designing Resistance, Robotic and 
Automated Are VVelding Machinery. ln 
confidence, call or write Bill Lucas or Tom 
Snow.
TJ SNOW COMPANY, P.O. BOX 
22847, CHATTANOOGA TN. 37422 
615-894-6234

HELP VVANTED
TRIPLE A

IN THE U.S.A.
Immediate openings for both experienced 
sewing machine operators and pressers 
We are expanding our work force to meet 
the needs of our customers and can offer 
steady employment plūs over time at the 
best pay rates available in the area on 
our type of vvork.

PLEASE APPLY IN PERSON.
TRIPLE A

IN THE U.S.A.
5310 GUERNSEY ST.

BELLAIRE, OH. 43906
614-676-9700
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Pagalbos Lietuvai komitetas Clevelande posėdžio metu. Iš kairės: Stankus, Kudukienė, Brizgys, 
Steponavičius, Kudukis, Apanius, Gyvas, Muliolis ir Steponavičienė. Trūksta K. Šukio. Šis komitetas 
dirba PLB sąstate. A. Petkaus nuotr.

Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

PAGALBOS LIETUVAI VAJUS TEBETĘSIAMAS
Prasidėjus sovietų ekono

minei Lietuvos blokadai PLB 
Valdyba balandžio mėn. 20 d. 
kreipėsi į lietuvių išeiviją, ra
gindama visus prisidėti prie Pa
galbos lietuvai programos savo 
aukomis. Buvo prašyta, kad 
kiekviename krašte būtų prave
damas šiam tikslui vajus ir kad 
kiekviename krašte būtų paskir
tas specialus šio vajaus vado
vas. Visų kraštų LB Valdybos 
greit į šį vajų įsijungė ir pradėjo 
rinkli aukas. Kai kur buvo su
daryti šiam tikslui specialūs ko
mitetai, pav.: Australijoje, Bra
zilijoje, Europoje ir Kanadoje, o 
kitur atsirado pavienių savano
rių, kurie stojo į talką. JAV LB 
Valdyba, būdama šiuo metu la
bai ušsiangažavusi padėti Lie
tuvai visuomeninėje ir politinėje 
srityse ir pati vesdama savo jau 
anksčiau pradėtą rinkliavą "Do
vana Lietuvai", pasiūlė, kad pati 
PLB Valdyba vykdytų Pagalbos 
Lietuvai vajų čia - JAV. PLB 
Valdyba su šio pasiūlymu suti
ko, sudarė tam tikslui specialų 
komitetą ir atidarė savo ižde Pa
galbos Lietuvai (Aid to Lithua- 
nia) sąskaitą. Buvo gautas spe
cialus banko numeris su adresu 
Cincinnati, O., kurio siunčiami 
pinigai automatiškai eina į P.L. 
sąskaitą. Kiekvienam aukotojui 
yra prisiunčiami pakvitavimai 
su nuo fed. mokesčių atleidimo 
numeriu. Ligi birželio 6 d. bu
vo surinkta 22.000 dol. Pinigus 
siuntė lietuviai iš įvairių vieto
vių. Šalia individualinių aukų

buvo gauta keletas stambesnių 
aukų nurodytiems projektams 
vykdyti.

Taip pav., viena Lietuvai 
norinti padėti ponia, kuri prašė 
pasilikti anonome, paaukojo 
70,000 dol. panaudojimui lai
kraščių ir TV reklamoms, Gor
bačiovui lankantis JAV. Be to, 
atsirado ir įvairių grupių, kurios 
išvystė savo iniciatyvą šiam 
tikslui rinkdamos aukas. Yra 
malonu konstatuoti, kad Komi
tetui į talką atėjo kai kurios JAV 
LB Apygardos bei apylinkės. 
Tarp jų tenka ypatinga padėka 
New Yorko LB Apygardai ir jos 
pirmininkui V. Alksniniui, ku
rio iniciatyva buvo surinkta 
4000 dol. iš kitataučių norinčių 
padėti Lietuvai. Taip pat Cleve
lando LB Apygarda pirmininko 
K. Žiedonio su dail. Algio Mu- 
liolio pagalba išspausdino labai 
įspūdingai paruoštus PADĖ
KOS PAŽYMĖJIMUS, kurie 
bus siuntinėjami visiems dides
nių sumų aukotojams. Cleve
lando LB Apygardos Valdyba 
ligi šiol jau yra sukėlusi Pagal
bos Lietuvai fondui 2800 dol. ir 
taip pat yra apmokėjusi iš savo 
iždo už padėkos pažymėjimų 
spausdinimo ir persiuntimo iš
laidas sumoje 370 dol. Didelė 
padėka Clevclandiečiams!

Kaip jau buvo skelbta spau
doje, visi suaukoti pinigai yra 
dedami į PLB Valdybos iždą ir 
jie yra naudojami humanitarinei 
ir aplamai pagalbai Lietuvos

Marųuette Funeral Home 
2533 West 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345
Hills Funeral Home 

10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Av.enue

Cicero, Illinois 60650
708-652-1003

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS

Respublikai. Pinigus skirda
mas, Pagalbos Lietuvai Vajus 
komitetas susitaria su Lietuvos 
Respublikos Prezidentu arba jo 
skirtu įgaliotiniu projektams 
vykdyti. Ligi šiol buvo įvykdy
ti ir apmokėti sekantys projek
tai: (1) apmokėtas mediciniškų 
priemonių ir vaistų pergabeni
mas iš Europos į Vilnių; ligi šiol 
nugabenti trys sunkvežimiai su 
60 tonų kroviniu - užmokėjo 
Australijos lietuviai: 35.000 dol. 
Apmokėtas specialus projektas 
pagal prezidento V. Landsber
gio prašymą - apmokėjo Kana
da: 20,000 dol. Parūpintas ir ap
mokėtas kitas labai svarbus Lie
tuvai projektas - užmokėjo: 
JAV LB - 18,000 dol. KLB - 
18,000 dol. ir PLB - 18,000 
dol. Ruošiama nauja siunta 
vaistų ir insulino, kurią kordi- 
nuoja Europos Pagalbos Lietu
vai Komiteto pirmininkas R. 
Bačkis.

Tiesa, tenka pastebėti, kad 
detalių dėl specialių projektų 
šiuo metu skelbti negalime, bet 
jos bus pristatytos atėjus laikui 
PLB Revizijos Komisijai, o su 
laiku, padėčiai pasitaisius gal 
bus ir visuomenei paskelbia
mos.

Virš duoti aukų padalinimo 
pavyzdžiai rodo, kad surinkti 
pinigai nėra dedami į bankus 
palūkanoms rinkti (kaip deja jau 
nuo senai daro kiti fondai), o jie 
yra tuoj pat naudojami Lietuvos 
Respublikos reikalams. Pagal
bos Lietuvai Komitetas iš visuo
menės gautas aukas laiko savo 
ižde, o ne bet kokiose asmeniš
kose banko sąskaitose. Bet ko
kių asmeniško vardo sąskaitų 
aukotojams Komitetas nereko
menduoja, nežiūrint kieno vardu 
ir kur jos būtų atidarytos. Vi
suomenės aukoti pinigai turi 
būti visuomenei atsakingų insti
tucijų globoje.

Pagalbos Lietuvai Komi
tetas tikisi, kad aukotojai nesus
tabdys savo pastangų, nes Lie
tuvos Respublikai ir blokados ir 
"moratorijumo" metu pagalbos 
iš mūsų reiks ne mažiau bet dar 
daugiau. Kviečiame visus prisi
dėti ir toliau visomis savo išga
lėmis. Mūsų pavyzdys ir kita
taučius paskatina!. Aukas ir to
liau galima siųsti sekančiu 
adresu: AID TO LITHUANIA, 
DEPT. 1043, CINCINNATI, 
OH. 45263-1043. Žinoma, jas 
galima perduoti ir vietinių apy
linkių ar apygardų valdyboms

• Liepos 10 ir 11 dienomis Vilniuje buvo sudaroma 
Paruošiamoji darbo komisija planuoti ir rūpintis būsimomis 
derybomis su Sovietų Sąjunga. Liepos 10 d. Lietuvos parla
mente, balsuojant už pasiūlytus kandidatus į tą komisiją, 
65 balsais prieš 26, buvo atmesta. Būta pasisakymų, kad iš 
pasiūlytųjų 9 net 7 yra buvę komunistų partjos nariai. Lie
pos 11 d. naujai pasiūlyta komisija iš 10 narių parlamento 
buvo patvirtinta, tik 2 atstovams nuo balsavimo susilaikius 
Tame pačiame posėdyje parlamentas pavedė V. Landsber
giui ir K. Prunskienei sudaryti valstybinę komisiją, kuri ir 
ves derybas su Sovietų Sąjunga.

Gorbačiovas jau paskelbė, kad ten tokia valstybinė ko
misija sudaryta iš 29 narių ir derybos su Lietuva jau vyks
ta. Tai netiesa. Tai yra tik noras greičiau iš Vakarų gauti 
pagalbą. Blokada kelionės vizoms gauti į Lietuvą dar ne
nuimta. Net JAV atstovybės Maskvoje pareigūnams, šven
čiant liepos 4 ir norintiems vykti į Vilnių su lietuviais ją at
švęsti, vizos neduotos. Negirdėti, kad dėl to Maskvai buvo 
protestuota. Gal ir čia pabijota, kad nepakenktų į padan
ges keliamam Gorbačiovui.

• Lietuvoje veikia viešosios nuomonės tyrinėjimo įstai
ga. Jai vadovauja tos srities specialistas Vladas Gaidys. 
Apie tokio tyrinėjimo duomenis jis duoda surinktas žinias 
laikraščiams ir retsykiais apie tai kalba per radiją. Iš pas
kutinio jo pranešimo, skelbto maždaug prieš 10 dienų, aiš
kėjo, kad gyventojų tarpe vyriausybė labiau vertinama, ne 
gu parlamentas. Vyriausybė daugiau dirbanti, o parlamen 
te daugiau ginčyjamasi ir nevengiama net sąskaitas suvedi 
nėti. Imant paskirus asmenis, tada veikėjai populiarumo 
eilėje taip rikiavosi: Prunskienė, Brazauskas, Landsbergis, 
Vilkas, Bičkauskas, Ozolas, Motieka. Reikia laukti, kad po 
moratoriumo priėmimo, o ypač prasidėjus deryboms ir pa
mačius kas geriausiai gina Lietuvos nepriklausomybės rei
kalus, toji populiarumo eilė vėl pasikeis.

• Kun. Ričardas Mikutavičius, Kauno Vytauto Didžio
jo bažnyčios klebonas, dėl savo religinės-patriotinės veik
los, ir ypač dėl sakomų patrijotinių pamokslų, Kaune jau 
laikomas kan. Tumo-Vaižganto įpėdiniu. į jo vadovauja
mas pamaldas, kaip ir Tumo Vaižganto laikais, gausiau ir 
gausiau renkasi Kauno šviesuomenė. Birželio 28 d. - Mai
ronio mirties dieną, - jis sakė įsimintiną pamokslą apie Mai 
ronio amžinumą lietuvių tautoje, o liepos 15 d., švenčiant 
Žalgirio mūšio laimėjimo sukaktį, Vytauto Didžiojo bažny
čioje buvo didelės iškilmės. Tą dieną Kaunas buvo tartum 
uždegtas pergalės ir būtinų laimėjų ugnimi.

Neužmirština, kad dabar Kaunas yra lietuviškiausias ir 
patrijotiškiausias Lietuvos miestas, turįs 425,000 gyventojų. 
Vytauto Didžiojo bažnyčia, statyta 1400 metais, po karo bu
vo atnaujinta pagal architektės Cerškutės projektą, o dabar, 
kun. Ričardo Mikutavičiaus rūpesčiu, ir naujai išdažyta.

Kaip žinia, kun. R. Mikutavičius yra poetas. Lankyda
mas JAV lietuvius jis kurį laiką buvo Clevelande, Dievo 
Motinos parapijoje, ir čia sakęs pamokslus, skaitęs savo kū
rybą.

• Kauno Karo muziejaus sodelyje, prie Nepriklauso
mybės kovų paminklo, buvo 12 kryžių. Jie visi buvo su
naikinti. Dabar jų vietoje atstatomi nauji, daugiausia tauto
dailininkų dailiai išdrožti iš kietojo ąžuolo. Vienas iš jau pa 
statytų 7 kryžių yra atvežtas iš Sibiro. Tikimasi, kad prie 
žuvusiems paminklo, iki šių metų pabaigos, vėl bus 12 
kryžių.

• Žemaičių Kalvarijoje liepos 9 d. pasibaigė garsieji 
Devynių dienų atlaidai. Šiemet maldininkams į juos ke
liauti ar važiuoti jau niekas netrukdė, bet ir nebuvo tikėtos 
spūsties. Maldininkų iš tolimų vietų, dėl benzino stokos, 
buvo mažiau, bet užtat iš artimų parapijų buvo daug dau
giau. Kai kas gali paklausti, kas per tas devynias dienas 
tikinčiuosius taip į Žemaičių Kalvariją traukia. Atsakymas 
galėtų būti toks, paimtas iš mano rašytos knygos "Lietuvos 
madonų šventovės":

"Žemaičių Kalvarijoje taip susidėstė, kad pamaldumas 
prie Dievo Motinos paveikslo ir pamaldumas einant Kry
žiaus kelius vienas kitą jungė ir papildė. Tokia pamaldu
mo tradicija ne iš karto susidarė, bet metai iš metų augo ir 
ryškėjo. Nereikia užmiršti, kad Žemaičių Kalvarija, kaip 
katalikų šventovė, jau turi daugiau kaip 350 metų praeitį."

• Petras Vaičiūnas, poetas ir dramaturgas, miręs Vil
niuje 1959 m. birželio 7 d., jo 100 metų gimimo sukaktyje - 
1980 m. liepos 11 d., - praėjusią savaitę buvo prisimintas 
Akademiniame dramos teatre, radijo ir televizijos progra
mose, laikraščiuose. Gyvenime jam yra tekę bandyti viso
kius darbus, kol prasimušė į platų poezijos ir dramturgijos 
kelią. Nepriklausomybės laikotarpyje beveik nebuvo tų 
metų, kad vienam ar kitam teatre nebūtų vaidinamas koks 
naujas jo veikalas, iš vienų susilaukęs kritikos, o iš kitų ir 
gyrimo. Kai kurie jo eilėraščiai, jiems parašius muzika, ir 
dabar tebėra atmintini - Ei pasauli, mes be Vilniaus nenu
rimsim, Nurimk sesut, Vosilkėliai ir kt.

su nurodymu, kad visa yra skir
ta Pagalbai Lietuvai ir kad būtų 
persiųsta virš duotu adresu. Vi
siems aukotojams ir šio vajaus 
talkininkams tenka didelė padė

ka iš. PLB Valdybos, bet ji dar 
didesnė yra ir bus iš atgimstan
čios Lietuvos Respublikos.

Vytautas Bieliauskas 
PLB Pirmininkas
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'VIRGO’ choro koncertas
Antanas Juodvalkis

Vilniaus universiteto mer
ginų choras "Virgo", vykdamas 
į tarptautinį chorų festivalį ruo
šiamą amerikiečių Missoula, 
Montana, sustojo Chicagoje ir 
savo jaunyste bei dainomis pra
džiugino čia gyvenančius lietu
vius.

Ryšiai su "Virgo" choro va
dovybe buvo užmegsti praėju
siais metais Dainų šventei ruošti 
komiteto pirmininko, visuome
nininko ir solisto Vaclovo 
Momkaus. Lietuvių dainų 
šventė buvo numatyta suruošti 
šių metų liepos pirmą dieną, 
Chicagoje, bet dėl Vilniuje ren
giamos panašios šventės buvo 
nukelta į 1991 m. pavasarį. Ka
pų puošimo ilgąjį savaitgalį. I 
šią dainų šventę buvo pakvies
tas ir "Virgo" mergaičių choras, 
ketinęs tuo metu lankytis Ame
rikoje. Atidėjus Dainų šventę, 
mergaičių choras "Virgo" vis
tiek atvyko dalyvauti chorų fes
tivalyje Montanoje, todėl ir bu
vo išnaudota proga išgirsti jų 
dainavimą.

Virgo choro koncertu ir 
Vilniaus jaunimo teatro pasiro
dymais rūpinosi specialus ko
mitetas, globojamas JAV LB 
Krašto valdybos ir lietuviškų ra
dijų Margučio vedėjas. Dau
giausia rūpinosi ir darbo turėjo 
Vaclovas Momkus, Petras Pe
trulis ir Birutė Jasaitienė su bū
riu kitų talkininkų. Chorisčių 
kelionė ir priėmimas bei apnak- 
vydinimas sudarė didžiausią rū
pesčių dalį.

Kaip žinome, iš Lietuvos 
atvykstamieji kelionės išlaidas 
gali apsimokėti tik iki New 
Yorko ar Washingtono, o toliau 
paliekama patiems manytis, 
kaip maitintis ir nusipirkti bilie
tus doleriais, kurių Sovietų Są
junga neduoda išsivežti nė dole
rio. Iškvietėjai taip pat nesisku
bina apmokėti brangiai kainuo
jančias keliones, nes ir jų paja
mos yra ribotos, o valstybė pa
ramos neteikia. Atvykstamieji 
chorai stengiasi šias ar panašias 
išlaidas sumažinti savo pasiro
dymais savųjų tautiečių tarpe. 
Taip įvyko ir su Vilniaus uni
versiteto merginų choru "Vir
go". Prieš pasiekdamos Monta
ną, išlipo Nevv Yorke ir specia
liu autobusu pasiekė Chicagą. 
Čia š.m. liepos 1 d. Mišių metu 
giedojo švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje, Marąuette Par
ke, o 3 vai. p.p. koncertavo jau
nimo centro didžiojoje salėje, ir 
bažnyčia ir salė buvo perpildy
tos, nors Chicagoje renginių ne
trūksta.

Kas publiką sudomino: dai
na, jaunystė, smaugiamos tėvy
nės jaunimo ryžtas vargingomis 
sąlygomis pamatyti pasaulį ir 
garsinti Lietuvos vardą? Ar pa
prasčiausiai pamatyti tikrai jau
nyste žydinčias lietuvaites ir iš
girsti jų dainavimą, sulaukusį 
net tarptautinį pripažinimą. Pu
blika neapsivylė. Girdėjo gra
žiabalsį chorą.

Programa susidėjo iš dviejų 
dalių. Pirmoje dalyje choras at

liko lietuvių kompozitorių har
monizuotas liaudies ir savų po
etų sukurtas dainas, o antroje 
dalyje - pasaulinių kompozi
torių kūrybą. Chorui dirigavo 
pasikeisdamos dvi muzikės - 
vyr. dirigentė Rasa Gelgotienė 
ir dirigentė Loreta Levinskaitė. 
Chorui talkino dvi solistės - Ri
ta Prcikšailė (mezzosopranas) ir 
Raimonda Tallat Kelpšaitė (so
pranas) ir trys instrumentalistai 
- Valentinas Gclgotas (fleita), 
Algirdas Verbauskas (smuikas) 
ir Valentinas Kaplūnas (violon
čelė).

Merginų balsai skambėjo 
darniai, klausovams patiko ir 
sulaukė triukšmingų plojimų. 
Viskas gerai. Merginos gražiai 
dainuoja ir pačios yra gražios 
(dėl aprangos galima turėti at
skirą nuomonę), tik viena bėda, 
kad tariamų žodžių negalima 
buvo suprasti. Ar jos dainavo 
lietuviškai, angliškai, lotyniškai, 
itališkai ar kita kalba, žodžiai 
dingo melodijos garsuose. Už
baigiamoji daina "Lietuva bran
gi" nuskambėjo labai didingai, 
įsijungus visai auditorijai, ku
rios tarpe buvo nemažai ir mūsų 
solistų-čių.

Po koncerto rengėjai - LB 
Krašto valdyba ir Margutis įtei
kė dirigentėms ir solistėms gėlių 
puokštes, o viešnios apdovanojo 
rengėjus įvairiomis dovanomis. 
Prie šio concerto suruošimo 
daugiausia rūpesčių ir darbo 
įdėjo Dainų šventei ruošti ko
miteto pirm. Vaclovas Momkus, 
Margučio vedėjas Petras Petru
tis ir LB Krašto valdybos vice
pirm. Birutė Jasaitienė. Jiems 
padėka už jaunųjų merginų glo
bą ir sudarymą sąlygų čikagie- 
čiams pasidžiaugti atgimusios 
lietuvos nusiteikimu.

Beje, VIRGO choras ryto
jaus dieną per Madison išvyko į 
šiaurę, tolimąją Montaną, o 
grįždamos žadėjo sustoti Chi
cagoje ir liepos 22 d. atlikti 
naują programą.

Lietuvos Respublikos Valstybinis Jaunimo teatras, atlikęs įsipareigojimus Tarptautiniame Teatro 
festivalyje, Margučio pakviestas, liepos3-4 d.d. Jaunimo centre atlikoZemarfės komediją "Trys myli
mos". Scenoje iš kairės: Kristina Kazlauskaitė (Petronėlė), Vanda Marčinskaitė (Kyverienė) ir Viole
ta Podolskaitė (Domicėlė). J. Tamulaičio nuotr.

“Virgo” choro vadovai su rengėjais |§ kairės: Petras Petrutis, solistė Rita Preikšaitė, vyr. dirigen
tė Rasa Gelgotienė, dirigente Loreta |^GVjnskaitė, pranešėja Loreta Raulinaitytė, solistė Raimunda Ta- 
llat-Kelpšąjtė ir Vaclovas Mockus. j j-amuiajįjo nuotr

Vilniaus universiteto mergaičių choras “Virgo” su instrumentalistais. J. Tamulaičio nuotr.

Žemaitės 'Trys mylimos’ Chicagos scenoje
Birželio paskutinėmis ir lie

pos pirmosiomis dienomis Či
kagą pasiekė ne tik rekordiniai 
karščiai, JAV nepriklausomybės 
dieną - liepos 4-tą prašokę 100 
F, bet ir iš Lietuvos atvykę meni 
niai vienetai - Vilniaus univer
siteto mergaičių choras VIRGO 
ir pavėlavęs Lietuvos respubli
kos valstybinis jaunimo teatras.

Choras Virgo liepos ld. at
likęs koncertą, autobusu išbil
dėjo į Montaną, dalyvauti tarp
tautiniame chorų festivalyje, o 
Vilniaus jaunimo teatras daly
vavo tarptautiniame teatrų fes
tivalyje, Čikagoje. Vilniaus 
jaunimo teatras atvyko pavėluo
tai, nes laiku nebuvo gautos vi
zos ir sujaukė nustatytą progra

mą. Rengėjai (amerikiečiai) tu
rėjo kai kuriuos spektaklius at
šaukti ir įsprausti į kitas laisvas 
dienas. Įėjimo bilietai buvo kei
čiami, o negalintiems - grąžina
mi pinigai. Kremlių dar negali
ma pasitikėti ir dabar. Ten daug 
plepama, o biurokratai daro sa
vo.

Teatras atlikęs festivalyje 
numatytą programą - "Kvadra
tą" ir "Ilga kaip šimtmečiai die
na", išvyko į namus, bet likusi 
maža grupė Margučio vedėjo 
Petro Petručio kvietimu, parodė 
mūsų klasikės Žemaitės dviejų 
dalių komediją "Trys mylimos". 
Spektakliai vyko liepos 3 ir 4 
dienomis Jaunimo centro vėsi
namoje salėje, kai lauke buvo 
100 F.

Komedijos turinys nesudė
tingas ir dalyvauja 5 aktoriai - 
trys moterys ir du vyrai. Pas 
ūkininkę našlę Kyverienę (Van
da Marčinskaitė), su dviem duk
terimis - Petronėle (Kristina 
Kazlauskaitė) ir Domicėlė (Ire
na Kriauzaitė) dirba bernas 
Liudvikas (Gediminas Girdvai- 
nia) ir besiperšąs bernas Kozeris 
(Algirdas Grašys). (Šeštadienio 
spektaklyje Karolis Dapkus).

Liudvikas yra apsukrus ber
nas ir meilinasi prie visų trijų 
moterų, viliodamas pinigus. 
Atomazgoje Liudvikas dingsta 
manydamas, su Domicėlės pa- 

(Nukelta į 6 psl.)
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7rys mylimos’...
(Atkelta iš 5 psl.) 

galba išviliojęs visas santaupas, 
bet pasirodo motina buvo gu
dresnė ir iš kraitinės skrynios 
pinigus išėmusi nešiojosi su sa
vim. Kozeris vietoj pikčiurnos 
Petronėlės, vedė jaunesniąją 
Domicėlę, motinai laiminant 
jaunuosius.

Veikalas perduotas žemai
čių tarme ir dėl to ne žemai
čiams žiūrovams sudarė tam ti
krų sunkumų susigaudyti žo
džiuose, nors galima buvo viską 
suprasti. Jei ne visi, tai daugu
ma iš tėvynės atvykstančiųjų 
kalba per greitai ir sunkoka 
kiekvieną tartą žodį pagauti. 
Tuo labiau, kad žemaičiai žino
mi kaip lėto galvojimo žmonės 
ir nesiskubina atsikirsti, o atsa
ko pagalvoję, dažnai klausimą 
pakartoję. Čia gi tarškėjo, kaip 
ir dauguma kalbėtojų. Aktoriai 
yra be priekaišto, tik Liudvikas 
gal per daug sukarikatūrintas, 
sušaržuotas. Bet aplamai, buvo 
suvaidinta tikra komedija ir pu
blika stipriai reagavo į kiekvie
ną veiksmą.

Teatro režisierius yra Gytis 
Padegimas, o veikalą vedė Al
girdas Grašys, dailininkas Ado
mas Jacovskis, kompozitorius 
Algirdas Martinaitis, meno va
dovė Rūta Vanagaitė, rėžis, 
asistentas Gediminas Girdvai
nis, garsas ir šviesos Petro As- 
minavičiaus.

įdomios, galima sakyti na
tūralios, buvusio kaimo dekora
cijos. Originalus namo priean
gis, tvoros ir gėlių darželis, dar
bo įrankiai - dalgis, grėblys, 
branktas, namų apyvokos rakan
dai ir skobniai. Scenovaizdis 
praturtino viso pastatymo dva
sią ir sudarė tikrovinį vaizdą.

Į tarptautinius festivalius 
gal ir reikia eiti su svetimtaučių 
veikalais, bet išeivijos, o taip 
pat ir tėvynės dvasiai stiprinti 
reikia savų kūrinių. Nebūtinai 
reikia viską dramatizuoti, bet 
kartais sveika ir pasijuokti.

Ir po sekmadienio spektak
lio, rengėjai aktorius apdovano
jo gėlėmis ir pakvietė paben
drauti į kavinę. Kavinėje buvo 
pasveikintas margučio vedėjas 
Petras Petrulis gimtadienio pro
ga ir sugiedota ilgiausių metų. 
Sveikinimais, padėkomis ir do
vanomis apsikeista po pirmojo 
spektaklio.

Dieną pailsėję, susipakavę 
dekoracijas ir asmeninius reik
menis, penktadienį - VII. 6 iš
skrido į Nevv Yorką ir Kultūros 
židinyje pakartojo "Tris myli
mas”.

Spektaklis paliko gerą įs
pūdį, nes aktoriai-ės savo vaid
menis tikrai puikiai atliko.

A. Juodvalkis

EDM OF TEXAS 
HAS POSITIONS FOR 

EXPERIENCED
TOOL & CUTTER GRINDERS 
(machinists) mušt be able to sėt up 
work from blue prints &close 
tolerance. To work any shift. 
Excellent Fringe Benefits, including 
Medical & Dental. 11 Paid Holidays, 
& up to four vveeks Paid Vacation, & 
up to seven Days Siek Pay 
Apply. Call or write to

EDM OF TEXAS
14042 DISTRIBUTION WAY

Farmers Branch, TEXAS 75234 
214-241-2501.

(27-33)

Dirvos 75 metų sukakčiai paminėti Nevv Yorko komiteto pradininkai. Sėdi iš kairės: I. Vakselienė, 
A. Vakselis, A. Mackevičienė ir J. Bagdonas. Stovi: A. Misiūnas, J. Lenktaitis ir J. Veblaitis. Sukak
čiai paminėti, rugsėjo 23 d. 3 vai. p.p.komitetas rengia vakarą-koncertą Kultūros Židinyje.

Lietuva šaukiasi medicinos pagalbos
Brangūs Tautiečiai

Svarbus atsvaras Lietuvos 
sovietizavimui visą pokario lai- - 
kotarpį buvo išeivija, tremti
niai, kūrybinė inteligentija, baž
nyčia, kaimas. Šios jėgos nulė
mė ir Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo procesą, kurio 
esminę ribą mes su jumis jau 
peržengėme 1990 metais kovo 
11 dieną.

Mes rašome Jums iš tokios 
Lietuvos vietos, kuri sovietiza- 
vimo yra bene labiausiai nu
skriausta. Tai Šančiai - žymi ir 
vargana Kauno dalis. Šančiuo
se gimė ir augo daug protingų, 
ryžtingų, iniciatyvių, laisvę my
linčių lietuvių. Dėl to Šančiams 
sekasi, bet dėl to ir nepasisekė.

Raudonasis maras privertė 
visus supratusius, kas atsitiko - 
1940-siais, 1944-siais pasitrauk
ti į vakarus. Jūs, išeiviai, perė
jote didelius vargus. Lietuviai - 
tai vieni darbščiausių ir labiau
siai užsispyrusių žmonių pasau
lyje. Visus vargus jie nugali 
darbu. Jūs negandas nugalėjote 
savo darbštumu. Daugumas Jū
sų šiuo metu yra labai gerbiami, 
apsišvietę ir turtingi. Nors Jūs 
ir labai vargote ir niekas Jums 
nei grašio dykai nedavė, Jums 
pasisekė labiau nei mums čia li
kusiems, o ypač tiem apie ku
riuos rašysime.

Jūs gal prisimenate Šančių 
geležinkelio "rampas". Tie ku
rie nespėjo kartu su Jumis pasi
traukti, šimtais ir tūkstančiais 
juose buvo "pakrauti" į kiauli
nius vagonus ir išvežti į Sibirą. 
Tik mažesnė jų pusė sugrįžo na
mo be sveikatos, be turto, be 
ateities. Tie kurie liko Lietuvo
je šiaip taip vertėsi. Jie palaips
niui kraustėsi iš apleistų Šančių, 
čia palikdami tik senelius, palie
gusius ir invalidus. Tremtiniai 
taip pat sugrįžo į Šančius. Da
bar šis jau 50 metų beveik ne
tvarkomas ir labai apleistas ra
jonas, yra daugiausiai apgyven
dintas skurdžių ir grįžusių iš Si
biro tremtinių.

Ilgus metus Šančių žmones 
nebuvo kam ginti. Sovietinė 

sistema čia pastatė biauriausiai 
aplinka teršiančius fabrikus: 
Nuodais kvėpuojančią pabėgių 
mirkymo gamyklą, smalkėm al
suojančio "Metalo" gamyklos 
liejyklas, acetonu dvokiantį 
dirbtino pluošto gamyklą. Bent 
kartą pervažiuokite per Šančius 
automobiliu atvirais langais ir 
Jūs būsite apnuodytas visais pa
saulyje žinomais nuodais.

Mes, Jums rašantys, esame 
visų Šančių bėdų sūkuryje, nes 
dirbame Šančių ligoninėje gy
dytojais. Mūsų ligoninė ne tik 
yra tuo nuskriausta, kad stovi 
tokiame baisiame kvartale, bet 
dar ir tuo, kad Šančiuose jau 
nėra įtakingų ir turtingų žmo
nių, kurie, galėtų šiai ligoninei 
ir Šančiškiams padėti. Dabar 
prisidėjo blokada. Bėdų ir ligų 
daugėja, o gydymo galimybės 
mažėja. Belieka viena viltis - 
kreiptis į Jus Brangūs išeiviai. 
Jūs Šančiškiais buvote ar ne - 
padėkite mums kiek galite. Dar 
metai, kiti ir Lietuva atsigaus. 
Gal nereikės mums prašyti ir 
ubagauti. Bet dabar, ką gi dary
ti? Padėkite, kiek galite.

Žinoma, pirmiausiai kvie
čiame aplankyti. Sudarysime 
Jums visas sąlygas apsigyventi. 
Galėsite aplankyti artimas vie
tas ir žmones. Pamatysite mūsų 
gyvenimą, bėdas ir viltis iš arti: 
pamatysite jau atgimusią laisvą 
dvasią, nors ir labai dar silpną 
kūnu, Lietuvą. Jūsų Lietuvą!

Kad bent kiek galėtume su
sivienodinti su kitomis Kauno ir 
Lietuvos ligoninėmis mums rei
kėtų asmeninės medicininės 
aparatūros diagnostikai (plau
čių, virškinimo trakto, širdies li
goms) chirurginių prietaisų ir 
instrumentų, vaistų. Mūsų gy
dytojai beveik nėra buvę Vaka
rų šalyse, netenka kalbėti ir apie 
specializaciją Jūsų gerose klini
kose. Nors mes ir gydome be
veik tūkstantį ligonių iš karto, 
neturime nei nudilusio cento (ką 
jau apie dolerius)! Nei aparatū
rai, nei vaistams, nei į užsienį 
išvažiuoti. Visų mūsų gydytojų, 
ligonių, visų Šančiškių viltys

Jumyse. Tikime Jūsų širdies 
gerumu.

Vyr. Gydytojo Pavaduotoja 
gydymo reikalams:

Ramutė Dragūnevičienė
Kaunas, Savanorių pr. 360-43 

Lithuania

Šis laiškas gautas kartu su 
prof. med. dr. Alfredo Purtoko 
plačiu laišku apie Lietuvoje la
bai sunkias gydymo sąlygas ir 
sunkų medicinos studentų pa
ruošimą Kauno-Šančių III ligo
ninės klinikose. Jo asmeniškai 
nueitas sunkus tremtinio kelias 
Vokietijoje, po to Sibire ir net 
sugrįžus į Lietuvą, labai pana
šus nežmoniškam sovietinės 
medicinos aptarnavimui, kuris 
per visą okupacinį laikotarpį 
neturėjo reikiamo lygio. Dabar 
Lietuvą prispaudusi Maskvos 
blokada, visai užgniaužė pagal
bą sergančiam žmogui, prof. dr. 
A. Purtokas dabar kasdien eina 
pėsčias 13 km. į darbą, nes nėra 
benzino. Jis rašo: "Viską išken- 
tėsime. Tik kad gyventume ne
priklausomoje Lietuvoje".

Mūsų visų pareiga kuo gau
siau prisidėti prie medikamentų, 
instrumentų, vaistų tiekimo Lie
tuvai. Šią svarbią akciją koordi
nuoja Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjunga, su atstovais Chi

JAKUBS AND SON
nf JT

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

William J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185tti Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.

cagoje, New Yorke, Los Ange
les, Washingtone, DC ir kitur. 

Visi prašomi šiam reikalui gau
siai aukoti, nes dabar yra svar
bus laikas gelbėti net ir medi
ciniškai smaugiamą lietuvių 
tautą tėvynėje. Čekius rašyti 

"Lithuanian Mercy Lift".
Federal Tax I.D. 36-3541882. 

Siųsti: Lithuanian Hotline, 
Mercy Lift, 511 E. 127-th St. 

Lemont, IL. 60439.

Br. Juodelis

MACHINISTS
Major full-sen/ice machinist job shop has 
night shift opening for the following 
positions:
Horizontai Boring Mill mušt be able to sėt 
up work from blue prints 7 Olose 
Tolerance

Disassembly
Assembly

Excellent benefit package plūs good job 
stability and advancement potential. Call 
883-6110 or apply at Production experts, 
Cleveland, Ohio 44125. An OualOpp. 
Employer.

(27-29)

Due to Rapid Grovvth and Internal 
Promotions, A Malvern Company 
has the follovving immediate 
openings:

Grinding Machine operators, and 
Machine Helpers who are 
mechanically INCLINED. Able to 
ūse MEASURING TOOLS, 
Experienced at operating High 
Production machinery. lf you are 
looking for Job stability. Call 
Personnel Dept. 215-296-2800 

(27-29)

OPPORTUNITY FOR 
RN’S/LPN’S

Exciting things are happening here at the 
Vilią. Nevv employee bonus incentive 
program plūs much more. We are look
ing for a full time 11/7 RN vvho is able to 
work the unit & work as relief supervisor. 
Position also available for a full or part 
time 11/7 LPN. Come and share the 
exitement***
Join our team of nurses

CONTACT MARYUN LEWI3 
DON V1LLA CONVALESCENT CENTER 
512 CRESCENT DRIVE 
TROY, OHIO 45373 
(5131-335-7151.

(26-29)

■■■■■■■■
PUNCH PRESS 

MECHANIC 
Opening on afternoon shift for 
person vvith minimum 2 years 
experience in set-up and 
troubleshooting of automatic- 
feed punch presses used in 
light gauge metai stamping, 
dravving, and forming opera- 
tions. Metai container fabri
cating experience is a plūs. 
We are a grovving, progres
sive company offering excel- 
lent wages and a suoerior 
benefits package. Send re
sume and wage history or 
applv at Personnel Office 
(entranceon E. Walnul St)

J.L.CLARK G 
a member of the CLARCOR 
consumer products group

POBOX4865 
303 N. PlumSt 

Lancaster, PA 17604 
E.O.E.■■■■■■■■



DIRVA • 1990 m. liepos 19 d.

Mokslo metų baigimas

Kr. Donelaičio mokyklose
Kr. Donelaičio lituanistinių 

mokyklų Chicagoje mokiniai, 
mokytojai, tėveliai bei mokyk
los rėmėjai susirinko gegužės 
26 d. į McKay mokyklos audi
toriją atSvųsti mokslo metu bai
gimą. Mokyklos išleido trisde
šimt pirmąją pradinės mokyklos 
laidą ir dvidešimt ketvirtąją 
aukštesniosios mokyklos laidą. 
Pradinę mokyklą baigė dešimt 
mokinių: Krista Augiūtė, Dalia 
Bendoraitytė, Audrius Čaraus- 
kas, Danisa Dambrauskaitė, An
drius Gaižiūnas, Rasa Gieršti- 
kaitė, Alicija Juškaitė, Aras 
Nausėdas, Kovas Norvilas ir 
Vaiva Rašytinytė. Aukštesnio
sios mokyklos abiturientų buvo 
devyni: Eugenijus Alfimovas, 
Daina Anccvičiūtė, Dana Butts,
Vida Gaižutytė, Dalius Gilvy
dis, Kristina Jakštytė, Algirdas 
Tamulaitis, Elena Tijūnėlytė ir 
Tomas Vasiliauskas.

Maršo muzikai grojant, į 
salę pirmiausia įžygiavo šešto 
skyriaus mokiniai, o po to aš
tuntoji klasė. Programos vado
vė, istorijos mokytoja Gražina 
Sturonienė, pasveikinusi visus, 
pabrėžė, kad "Lietuva šiandien 
žiūri į mus, pasipuošusi erškė
čių vainiku, su didelio skausmo 
pripildytomis akimis... Mums 
visiems rūpi tautos ir valstybės 
likimas... Jaunimas yra mūsų 
krašto ateitis. Donelaičio mo
kyklos mokiniai yra mūsų vai
nikas, į kurį kiekvienas mokinys 
įpynė po gėlę". Giedami JAV ir 
Lietuvos himnai.

Vadovė pristato garbės sve
čius: vyskupą Vincentą Brizgi, 
Lietuvos Generalinį konsulą 
Vaclovą Kleizą, Tėviškės evan
gelikų parapijos kleboną kun. 
Hansą Dumpį, šv. Mergelės 
Marijos parapijos kleboną kun. 
Joną Kuzinską, Švietimo tary
bos pirmininkę Reginą Kučienę, 
Pedagoginio lituanistikos insti
tuto direktorę Stasę Petersonie
nę ir spaudos atstovus.

Kiekvienų mokslo metų pa
baigoje yra įvertinami mokiniai, 
kurie baigia visais penketukais 
ir gauna pagyrimo lapus. Buvo 
pakviestos pradinės mokyklos 
mokytojos įteikti pažymėjimus. 
Pradinės mokyklos trisdešimt 
du mokiniai gavo pagyrimo la
pus.

Mokyklos direktorius J. 
Širka, šeštojo skyriaus mokyt.
B. Prapuolenienė, Lietuvos Ge
neralinis konsulas V. Kleiza, 
mokyklų inspektorė R. Kučienė 
ir tėvų komiteto pirm. J. Augius 
įteikė atestatus pradinės mokyk
los baigusiems mokiniams. Iš 
dešimt mokinių trys baigė visais 
penketukais, su pagyrimo la
pais: Krista Augiūtė, Alicija 
Juškaitė ir Vaiva Rašytinytė. 
Pradinės mokyklos baigusiųjų 
vardu atsisveikino Alicija Juš
kaitė, kuri padėkojo visiems 
mokytojams, ypač p. Prapuole- 
nienei, už gerą paruošimą bai
giamiesiems egzaminams; di
rektoriui - už visą globą, o tėve
liams, kad nepailso vaikų vežti į 
lituanistinę mokyklą. Šeštojo 
skyriaus mokyt. B. Prapuole
nienė, atsisveikindama su savo 
skyriumi palinkėjo daug laimės 
ir pasisekimo tolimesniuose 
moksluose, ragino paskaityti 

bent vieną lietuvišką knygą va
saros metu ir nepamiršti pradi
nės mokyklos mokytoju. Taip 
pat linkėjo mokiniams niekados 
nepamiršti tėvų žemės Lietuvos, 
nes Lietuvai dabar labai reikia 
susipratusių lietuvių ir lietuvai
čių.

Kiekvienais metais aukštes
nioji mokykla išleidžia savo tra
dicinį metraštį. Aštuntos klasės 
mokiniai sugalvoja metraščio 
pavadinimą ir parašo metrašty
je, ką jiems reiškia metraščio 
pavadinimas. Šių metų metraš
tis buvo pavadintas "Vilties me
tai", nes šie metai yra labai lem
tingi mūsų tėvų žemei Lietuvai. 
Eugenijus Alfimovas, Dana 
Butts, Vida Gaižutytė ir Dalius 
Gilvydis buvo pakviesti į sceną 

Kr. Donelaičio lit. mokyklų Lietuviškojo žodžio šventėje balan
džio 7 d., konkurso laimėtojai L. PauliOtei premiją jteikia dir. J. 
Sirka ir mokyt. A. Brazaitienė. J. Tamulaičio nuotr.

paskaityti, ką jiems reiškia vil
ties metai. Abiturientė Daina 
Anccvičiūtė atsisveikinimui 
perskaitė savo parašytą eilėraštį 
"Šeštadieni, o tu šeštadieni". Po 
to buvo klasių auklėtojų įteikti 
pagyrimo lapai aukštesniosios 
mokyklos mokiniams, kurių bu
vo dešimt.

Dir. J. Širka, Lietuvos Ge
neralinis konsulas V. Kleiza, 
mokyt. J. Polikaitis ir Tėvų ko
miteto pirm. J. Augius įteikė 
atestatus ir dovanotas knygas 
abiturientams. Knygos (roma
nas "Dalia") buvo dovanotos ra
šytojo Vacio Kavaliūno iš Cle
velando. Keturios mokinės bai
gė visais penketukais: Daina 
Ancevičiūtė, Dana Butts, Vida 
Gaižutytė ir Elena Tijūnėlytė.

Dvidešimt ketvirtosios lai
dos abiturientų vardu atsisvei
kino Tomas Vasiliauskas. Aš
tuntokai džiaugėsi, kad ši diena

Kr. Donelaičio lit. mokyklų Nepriklausomybės atstatymo mi
nėjimo programą stebi dir. J. Sirka, Nijolė Sadūnaitė, žurn. A. 
Juodvalkis ir insp. R. Kučienė. J. Tamulaičio nuotr.

___ 7

Kr. Donelaičio lit. mokyklų Nepriklausomybės šventės minėjime vasario 17 dieną, himną gieda 
pradinės mokyklos mokiniai. Kairėje mokytoja V. Brazaitytė. J. Tamulaičio nuotr.

jiems yra ypatinga, nes gauna 
aukštesniosios mokyklos atesta
tus. Mokiniai esą dėkingi vi
siems mokytojams, ypač auklė
tojai P. Brazaitienci, už visas 
pastangas, kad mokiniai išmok
tų lietuvių kalbą, istoriją, litera
tūrą, geogtrafiją, tautinius šo
kius ir dainas. Taip pat padėko
jo dir. J. Širkai ir visam Tėvų 
komitetui, kurie paaukojo daug 
laisvalaikio. Abiturientai neap
vils mokytojų, naudosis litua
nistinėje mokykloje įgytas ži
nias. Jų, lituanistiniai mokslai 
padės atgimstančiai Lietuvai. 
Auklėtoja A. Brazaitienė atsis- 
veikino su buvusiais abiturien
tais šiais žodžiais: "Jūs esate 
išskirtiniai abiturientai - kovo 
vienuoliktos abiturientai. Kada 
mūsų tauta atsidūrė pavojuje, 
ieškodama pagalbos Vakarų pa
saulyje, Jūs rašėte laiškus ir 
siuntėte telegramas Amerikos 

prezidentui, senatoriams ir kon- 
gresmanams prašant užtarimo. 
Dalyvavote protesto demonstra
cijose. Jūs garsinote Lietuvos 
vardą amerikiečių tarpe. Buvo
te vieningi su tėvų žeme Lietu
va, kartu išgyvenote mūsų tau
tos didžiulį dvasinį atgimimą, 
taip pat pergyvenate jos skaudų 
likimą. Ir toliau nepamirškite, 
kad esate lictuvos vaikai ir jais 
turite likti.

Nepamirškite Jūsų mokyto
jų, ištvermingai ir ryžtingai mo
kančių bei auklėjančių Jus lietu
viškoje dvasioje. Ncapvilkite jų 
už gražiausią dovaną kurioje 
telpa žodis - Lietuva. Aš tikiu, 
kad visos mūsų, mokytojų, pas
tangomis įgytos žinios bus ir to
liau Jūsų brandinamos naujai 
atgimstančiai tėvų žemei Lietu
vai.

Linkiu Jums sėkmingai 
kopti į aukščiausią mokslo vir
šūnę. Būkite idealistai. Tegul 
visus Jūsų žingsnius lydi laimė, 
gėris ir meilė tėvų žemei Lie
tuvai.

Linkiu ištvermės, mieli abi
turientai!

Visi aukštesniosios mokyk
los mokytojai, direktorius ir Tė
vų komiteto pirmininkas buvo 
apdovanoti aštuntokų gėlėmis.

Abiturientus sveikina gar
bės svečiai. Tėvų komiteto 
pirm. J. Augius padėkojo vi
siems atsilankusiems į mokyk
los šventę ir paskatino kuo dau
giau dirbti tėvynės Lietuvos la
bui. Baigdamas oficialią šven
tės dalį, direktorius J. Širka pri
minė, kad "šiandien mūsų tėvų 
žemė Lietuva gyvena nepapras
tą laikotarpį. Mūsų tautoje 
vyksta didelis atgimimas. Šian
dien mūsų tėvų žemė Lietuva 
yra kryžiuojama. Bet jos didelė 
viltis, didelis tikėjimas į laisvę 
vis didėja". Direktorius, pa
sveikinęs dvidešimt ketvirtąją 
abiturientų laidą, palinkėjo mo
kiniams būti "arti jūsų tėvų že
mės Lietuvos. Juk Lietuva da
bar laukia naujų ambasadorių, 
naujų tėvynės šauklių". Liepė 
visuomet kalbėti lietuviškai. 
Taip pat pabrėžė, kad "mūsų 
vienintelė viltis, mūsų tikėjimas 
- kad Lietuva būtų laisva".

Mokyklos šventė buvo 
baigta trumpa menine progra
ma. Septintos ir aštuntos klasės 
mokiniai pašoko "Vestuvinę 
polką". Aštunta klasė sušoko 
"Jonkelį". Pabaigai visi sudai

navo mokyklos himną "Su 
mokslu į rytojų".

Baigėsi šventinis renginys, 
kurio įspūdžiai ir prasmė nesi
baigs ta diena. Gerai, kad Do
nelaičio šeimoje yra tokių 
pasišventusių vadovų ir moky
tojų, kurie kūrybingai darbuo
jasi šiam kilniam tikslui - lietu
vybės išlaikymui Amerikoje.

Vida Brazaitytė

LOS ANGELES
• JUSTAS KUBILIUS, vie

nas Vilniaus "Vagos" leidyklos 
redaktorių, su žmona Gražina 
Janutaite Kubiliene, birželyje 
atostogavo San Francisco - 
Berkley ir Los Angeles Janutų 
šeimose. Iš dalies tai buvo ir 
darbo atostogos, nes leidyklos 
reikalais susižinojo daugiau 
kaip su tuzinu išeivijos literatų. 
Pasisvečiavo su Vincu Trumpa 
ir Broniaus Railos šeimoje. 
Vieno jų jau kai kas Lietuvoje 
išspauskinta, kito - ruošiama 
spausdinti. Dalyvaudami bir
želio 24 d. losangeliečių suruoš
tuose Dirvos naudai pietuose 
susitiko pokalbiam žurnalistų 
centro valdybos pirmininkę 
K.R. Vidžiūnicnę, rašytoją Al
girdą Gustaitį, žurnalistę Vale
riją Baltušienę, poetą B. Braz- 
džionį ir eilę kitų rašto žmonių. 
Aplankę Lietuvių Dienų žurnalo 
leidyklą, pasirinko Lietuvon 
vežtis knygų ir apžiūrėjo kaip 
kompiuteriu rankraščiai paruo
šiami spaudai.

(k)

WOOD & METAL 
PATTERN MAKERS 

Manufacturing facility is looking for 
wood and metai pattern makers. 
Experience reąuired. Excellent be
nefit, packages, including pension 
plan. Salary commensurate with ex- 
perience. Eąual opportunity emplo
yer. Send resume or applicątion to: 

Covert Manufacturing Ine.
303 E. Parson St.
Galion, OH. 44333

SEWING MACHINE opera
tors for industrial type sewing. 
Experience a mušt. Benefits 
and wage inerease avail. vvithin 
90 days. $5/hour to start. 
Contact Sandy betvveen 

8:30-4:30 at 716-884-9474 
Lady Mac 90 Chenango St.

Buffalo N.Y. 14213
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BOSTONO LIETUVIAI
—— Petras Viščinis

JONINIŲ GEGUŽINĖ
Naujosios Anglijos šaulių 

Trakų rinktinės rengta birželio 
24 d. Romuvos parke Brocktone 
Joninių gegužinė nepasižymėjo 
dalyvių gausumu, bet sudarė 
puikią atgaivą gražioje gamtoje 
tiems, kurie atvyko. Dalyvių 
tarpe buvo iš Worcesterio, Cape 
Codo, Bostono, Brocktono ir 
kitur.

Pravestose šaudymo varžy
bose svečių grupėje pirmą vietą 
laimėjo Romas Bričkus iš Mil- 
tono, o šaulių grupėje - Stasys 
Norkūnas iš Cape Codo.

Atvykusioms užkandžius 
suorganizavo Martyno Jankaus 
kuopos pirmininkė Stasė Gofcn- 
sienė, dainavimą pravedė Petras 
Šaulys iš Brocktono, o visai 
programai vadovavo rinktinės 

1990 metų kelionės Į Lietuvą
BALTIC
TOURS

Išvykstama is Bostono, Chicagos r New Yorko
10-15 dienų kelionė, Lietuvoje 

išbūnant 7-11 dienų
LIETUVA, SUOMIJA ir ESTIJA -15 dienų kelionė.
10 naktų Vilniuje, 1 naktis Taline, 2 naktys Helsinkyje Finnair 
linija.

Kelionė #801 - rugpjūčio 1-15 : 
$2,389.00 iš Bostono ir New 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 New Yorko, 
$2,599.00 iš Chicagos.

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 No. 813, rugpjūčio 13-27 
$2459 Iš Bostono Ir New Yorko 
$2659 Iš Chicagos

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

Kelionė #943 rugsėjo 13-22: 
$1,809.00 iš Bostono ir New 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 New 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 New 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 New 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 New Yorko, 
$1,999.00 iš Chicagos.

Smulkesnėms informacijoms ir brošiūrai, kreipkitės j
BALTIC TOURS

77 Oak St., Sulte 4 
Nemton.MA, 02164 

Tel. 617 965 - 8080 Fax 617 332 - 7781

pirmininkas Algirdas Zenkus iš 
Webstcr.

ŠEŠTADIENI UŽDARYTA
"Taupos" įstaiga So. Bosto

ne dviem vasaros mėnesiams 
šeštadieniais bus uždaryta. Ji 
vėl šeštadieniais atidaryta tik po 
Darbo dienos rugsėjo mėn. pra
džioje.
KAIP GAUNAMOS ŽINIOS 

IS LIETUVOS?
Laisvės Varpas liepos 1 d. 

laidoje pateikė "Gimtojo krašto" 
redaktoriaus Algimanto Čckuo- 
lio įdomų paaiškinimą. Pasiro
do, kad Lietuvoje suorganizuo
tos vietos lietuvių žinių rinkimo 
grupės, kurios aprūpintos geros 
kokybės aparatūra. Surinktas 
žinias jos perduoda korespon
dentams užsienyje, iš kur jos 
žaibo greitumu pasklinda po vi-

Edvardas Bubnys (centre) pagerbiamas Suffolk universitete. 
Žymenį įteikė Richard McDowell ir universiteto prezidentas Da- 
vid J. Sargent.

są pasaulį. Tokiai tarnybai rei
kalinga aparatūra įsigijama už
sienio lietuvių aukomis. Tai ro
do, kaip sujungtomis jėgomis 
galima pasiekti reikšmingų re
zultatų. Be laisvojo pasaulio 
lietuvių pagalbos tautos kamie
nas tokios žinių tarnybos būtų 
neįstengus suorganizuoti. Kaip 
Dr. A. Šapokos redaguotos Lie
tuvos istorijos išleidimas, taip 
lygiai toks žinių surinkimo ir 
perdavimo tarnybos suorgani
zavimas sudaro konkretų įrody
mą, kiek tos aukos reikalingos, 
o taip pat, kaip jos racionaliai 
sunaudojamos.

IŠVERTĖ MOKSLO 
VEIKALĄ

Milda Bakštytė - Richard- 
son iš Bostono, dirbanti M.I.T., 
išvertė į anglų kalbą Dr. Algirdo 
Sabaliausko mokslo veikalą 
"Mes Baltai", išleistą Šviesos 
leidyklos 1986 m. Lietuvoje. 
Vertimo iniciatyvą iškėlė Penn- 
sylvania Siate University profe
sorius William Schmalstieg to 
veikalo recenzijoje, kurią po 
knygos pasirodymo paskelbė 
žurnalas "Lithuanus". Jai atsi
liepus į iškeltą mintį ir atlikus 
pataisytą ir papildytą lietuviško 
teksto vertimą, jį peržiūrėjo ir 
redagavo jos vyras prof. Robert 
Richardson, dėstąs slavų ir lygi
namąją literatūrą Bostono uni
versitete, o įvadą į vertimą pa
rašė prof. William Schmalstieg. 
Vertimą išleis Mokslo leidykla 
Vilniuje. Tai rimtas literatūros 
anglų kalba papildymas apie 
Baltus.

Vertėja Milda Bakšytė - 
Richardson yra baigusi Bostono 
universitetą bakalauro laipsniu 
o dabar ten pat ruošiasi magis
tro laipsniui.

UNIVERSITETO ŽYMUO 
LIETUVIUI

Nuo 1988 m. rudens Suf
folk universitete Bostone finan
sus dėsto dr. Eduardas Bubnys, 
atvykus iš Chicagos, kur jis yra 
gimęs ir mokslus išėjęs. Šių 
mokslo metų pabaigoje jam pri
pažintas ir įteiktas "Dcan's Re- 
cognition Award už tyrimus ir 
mokslinę veiklą. Laikraštis 
"Brookline Citizen" įdėjo to žy
mens įteikimo nuotrauką, ku
rioje dr. Eduardas Bubnys tarp 
dekano Richard 1 McDowell ir 
universiteto prezidento David 
Sargent.

Dr. Eduardas Bubnys gyvai 
domisi Lietuvos reikalais ir vie
tos lietuvių veikla, kuria jis ak
tyviai dalyvauja. Vos atvykęs į 
Bostoną, jis susirišo su vietos 
lietuviais. Dabar jis yra LB 
Bostono apylinkės Kontrolės 
komisijos narys, "Taupos" fi
nansinis patarėjas, Sovietų Są
jungos padarytų Lietuvai nuos

tolių apskaičiavimo Vliko ko
misijos narys, demonstracijų 
Lietuvos reikalais vietoje ir 
Washingtone dalyvis.

Ateinantiems mokslo me
tams dr. Eduardas Bubnys pa
kviestas dėstyti ekonomiją Vil
niaus ir Kauno universitetuose. 
Tuo pagrindu jam suteikta Ful- 
bright stipendija.

NEW YORK

GAVO DIPLOMĄ
Vaiva Vakarė Ulėnaitė, iš 

Dix Hills, NY, dr. Jono ir muzi
kės Nijolės Ulėnų duktė, birže
lio 2 d. baigė meno studijas 
gaudama Bachelor of Arts dip
lomą iš Rhode Island School of 
Design, Providence, RI. Šis 
universitetas turi tradiciją, kad 
diplomantai per diplomų įteiki

Tauriam lietuviui, ek. mokslų, dak
tarui, neolituanų filisteriui, mūsų 
artima bičiuliui

A. A.

JONUI JUODIKIUI

į amžinybę išėjus, nuoširdžią užuo
jautą reiškiame jo žmonai REGINAI, 
sūnui inž. ALGIUI, giminaičiams: 
seserims ANGELEI JADVIRŠIENEI, 
DANUTEI TONKŪNIENEI, brolienei 
GENOVAITEI, broliams - PETRUI, 
JURGIUI, ALFUI, KAZIMIERUI, Jų 
šeimų nariams bei artimiesiams ir 
netekties skausmu dalinamės

Jonas, Vincentina Jurkūnai 
Vaclovas, Vanda Mažeikai

Mečys, Eleonora Valiukėnai 
Juozas, Lėlė Žvyniai

LST Korp! Neo-Lithuania filisteriui,

A. A.

DR JONUI JUODIKIUI

mirus, liūdesy likusiems, žmonai 
REGINAI, sūnui ALGIUI, seserims, 
broliams ir visiems artimiesiems. 
Reiškiame nuoširdžią užuojautą 
kartu liūdime, netekus nuoširdaus 
ir aktyvaus kolegos.

LST Korp! Neo-Lithuania 
Floridos padalinio valdyba

mo ceremonijas savo akademi
nes togas išdekoruoja pagal sa
vo vaizduotę. Vaiva pasinau
dojo šia proga garsinti Lietuvos 
laisvės reikalą. Ji savo toga iš
dažė lietuviška trispalve ir dide
lėm raidėm užrašė "Free Lithua
nia". Tai buvo labai šiltai pri
imta dalyvių, profesūros ir gar
bės svečių, kurie ilgai ir stipriai 
plojo Vaivai. Vietinė spauda į 
tai irgi atkreipė dėmėsi. "Provi
dence Journal", aprašydamas 
ceremonijas, paminėjo, kad 
Vaiva Ulėnaitė prašė Lietuvai 
laisvės.

Vaivos diplominis darbas 
buvo iš dviejų dalių: pirmoji 
dalis buvo serija savaitinių pla
katų universitete, kuriuose ji in
formavo žiūrovus apie Lietuvos 
istoriją, geografiją ir dabartinę 
padėtį, o antra dalis buvo dide
lio formato knyga "My Lithua
nia". Šioj knygoj Vaiva pristatė 
Lietuvos istoriją bei dabartinius 
įvykius iš asmeniškos pusės: 
įskaitant jos augimą lietuviškoj 
kultūroj, bei pernai vasaros stu
dijas Vilniuj. Profesūra jos di
plominius darbus labai aukštai 
įvertino.

Vaiva yra veikli lietuviš
kam gyvenime. Ji baigė "Mai
ronio" šeštadieninę mokyklą 
New Yorke, yra ilgametė skautė 
ir daug metų šoko New Yorko 
"Tryptinio" tautinių šokių gru
pėj. Prieš mėnesį dalyvavo su 
penkiais savo kūriniais Jaunųjų 
dailininkų parodoj Chicagoj.

Linkime Vaivai kūrybingos 
ir sėkmingos ateities.

(k)
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Si kartą rimčiau... Vladas v'ieikis
Visas pasaulis atidžiai sekė 

Komunistų Partijos suvažiavimą 
Maskvoje. Buvo ten kalbų. Vic 
ni už, kiti prieš. Kai kurie nela
bai suprato už ką jie už ar prieš. 
Viena buvo aišku, kad visi žūt 
būt norėjo išlaikyti savo pozi
cijas. Ir koks kvailys gali leng
vai atsisakyti automobilio su šo
feriu, nemokamos vasarvietės, 
geležinėm tvorom užtvertų re
zidencijų su teniso aikštėm, ap
šildytais baseinais ir kitais bur
žuaziniais patogumais, apie ku
riuos šiaip sau pilietis tik sapne 
gali sapnuoti. Visiškai buvo nu
vertinta komunistų partijos na
rių smegeninės. Kas, būdamas 
pilno proto, atsisakys tokių gė
rybių?

Kai kurie, toliau pramatan- 
ticji ėmė mėtyti, trypti kojomis, 
deginti savo komunistų partijos 
pasus. Tuo norėdami pasakyti:

- Štai, kokie mes geri. Mes 
einame su gyvenimu. Ar gi jus 
negrauš sąžinė jeigu atimsite 
mūsų privilegijas. Palikite noA 
mūsų krautuves. Mes labai ne
mėgstame, kad koks nususęs so
vietų pilietis kaišioja nosį ten, 
kur jam nereikia. Koks nacha- 
liškumas ateiti su rubliu. Ateik 
su doleriu, bus durys pradary
tos.

Naujai valdžiai atėjus (jei
gu ji ateis) ims šaukti.

- Matote, neturiu partijos 
paso. Esu tikras glasnost, pere- 

Korp! Neo-Lithuania filisteriui
■! : ■’ ■ <-TZ • r

A.A.

DR. JONUI JUODIKIUI

mirus, korporacijos draugai reiškia 
užuojautą, ir paguodos žodžius jo 
žmonai REGINAI, sūnui ALGIUI, 
broliams ir seserims bei jų šeimoms 
ir artimiesiems.

Birutė ir Antanas Diškėnai 
Kostas Gasparams 

Genovaitė ir Vincentas Gruzdžiai 
Irena Jakštienė 

Leokadija ir Antanas Kašubai 
Bronė ir Vytautas Mikliai 

Genovaitė ir Cezaris Modestai 
Elena ir Antanas Rukai 

Janina Staškus 
Vladas Staškus 

Onutė Šiaudikienė 
Lėlė ir Juozas Žvyniai

St. Petersburg, Fl.

A. A.

JONUI JUODIKIUI

mirus, jo brolį ALFĄ ir visus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame

Dr. V. ir A. Mauručiai
P. ir A. Razgaičiai

V. ir A. Staškai
B. ir E. Steponiai

stroikos ir kitokių demokratiškų 
išdaigų šalininkas. Kentėjau 
prie Brežnevo, Chruščiovo ir ki
tokių biaurių vadų. Bet visados 
buvau su tauta. Aš taip įpratęs 
su šiuo darbu. Kur jūs rasite ge
resnį?

Amerikos valdžia, ilgus 
metus kalbėjusi apie tautų tei
ses, įskaitant Lietuvą, ėmė suk
tis atgal. Lietuvos nepriklauso
mybė tai kažkas, ko nereikia 
minėti aukštųjų asmenų susi
rinkime. Reikia padėti Gorba
čiovui. McDonald's hambur- 
geriai, Pcpsi Cola pasišovė pir
mieji. Bet to neužtenka. Dabar 
galvojama apie geroką paramą 
Sovictijai. Tai tai pačiai Sovie- 
lijai, kuri žadėjo užkasti Ame
riką. Kai kurie politikieriai jau 
svarsto kaip pasiųsti sovietams 
daugiau dolerių, kad jie galėtų 
išsinarplioti iš dešimtmečiais 
subiaurotos ekonomijos. Gavę 
dolerių sovietai daug sėkmin
giau galės finansuoti tuos, kurie 
intensyviai kasasi po amerikie
čių demokratijos pagrindais. 
Politikieriai ne savo pinigais tą 
darys. Jie kiš savo rankas į mū
sų kišenius. Ir mes apmokėsi
me, tą ko visą gyvenimą neken- 
tėme. Žinome, kad tai yra biau- 
rus dalykas, bet vistiek mūsų pi
nigais bus finansuojama.

Amerikos prezidentas labai 
šaunus vyras. Jis sakė "žiūrėk į 
mano lūpas. Nebus taksų." 

Tom pačiom ar kitom lūpom 
paskelbė taksų pakėlimą. Sa
vom ar pasiskolintom lūpom at
sisakė pripažinti Lietuvos nepri
klausomybę. O kodėl? Todėl, 
kad neklausė savo mamytės. 
Sakyta buvo jam: valgyk broko
li. Tie yra tiesiog vitaminų san- 
dėlys. Neklausė. Dabar išvada. 
Mamytės žino, ką jos sako.

Mūsų lietuviškieji valdo
mieji veiksniai, primiršau kuris 
iš jų, ragino dėkoti USA prezi
dentui. Neatsimenu už ką. Pcr- 
kedinęs viską, neradau už ką.

Vienas mano bičiulis para
šė netrumpą laišką prezidentui, 
išdėstydamas visus mūsų norus 
ir neteisybes patirtas iš sovietų. 
Gavo atsakymą.

Netrumpas. Bet vienas sa
kinys įdomus. "You can be sure 
that the president will continue 
to urge the Soviet Union to cn- 
ter into negotiations with the 
eleeted representatives of the 
people of Lithuania." Pasirašė 
Shirley M. Green, Special 
Assistant to the prezident for 
Presidcntial Messages and Cor- 
respondcnce.

Galiu lažybų eiti, kad ta 
mergelė ar moterėlė nežino net, 
kur Lietuva yra. O dėl derybų. 
Kokias derybas turėjo ameri
kiečiai su anglais, kada šie su
degino Washingtono miestą?

Vis tos derybos. Ameri
kiečiai pareiškė, kad jie nie
kad nekalbės su teroristais. 
Užgrobusiais keletą amerikie
čių. Bet kada valstybė pagrob
ta, tūkstančiai išžudytų, reikia 
derėtis su galvažudžiais. Ame
rikos prezidentas to neima į gal
vą. Susirūpinęs kiek hamburge- 
rių McDonald's parduos. Kiek 
Pcpsi Colos. O kalbant apie 
Pepsi Colą. Eina mainai. Mes 
jums Pepsi Cola, o mums duok 
Stoličnaja degtinę. Amerika ir 
taip jau užsiaubta kokaino ir al
koholio. Bet sovietiškas alko
holis geras. Duok jo daugiau. 
Nuodyk Ameriką su Stoličnaja 
degtine. Pardavinėk hamburge- 
rius. Kad kaip nors išlaikyti 
Gorbačiovą ir jo gengę. Kas 
nors Amerikoje turi naudą. O 
kaip taksų mokėtojai? Jie nela
bai supranta, kad remia tuos, 
kurie siekia jų pražūties. Ar jie 
supranta, kad sovietijos sistemai 
įsigalėjus jie stovės eilėje, kad 
gauti vištos koją, tris valandas. 
Kad nuėjęs į krautuvę ras parda
vėjus su atsakymu "niet". Kad 
turės gyventi su septyniais ne
kenčiamais vienam kambaryje.

Iki šiol postringavome apie 
ekonominius dalykėlius. O kaip 
apie ideologiją?

Ideologija abiem kojom 
šluba. Kaip su tokia ideologija 
vaikščiosi?

Nepavydžiu komunistų par
tijos susirinkusiems. Kas dary
ti? Košmarinis klausimas. Tie, 
kurie sukinėjasi po istoriją, tie 
žino, kad labai senais laikais ko
munistų partija suskilo į bolše
vikų ir menševikų. Stalinas tą 
reikalą labai geniališkai išspren
dė. Išnaikino visus menševikus 
ir turėjo gryną partiją. O ką 
Gorbačiovas darys? Ir dar ke
letas klausimų. Jeigu mokame 
pasigaminti Pepsi Colą, ham- 
burgerius, tai kodėl nesugebame 
išsivaryti degtinės, jeigu ją rei
kia iš sovietų mainyti? Gorba
čiovas paprašė dviejų metų, kad 
pagerinti sovietinį gyvenimą.

Nijolė Palubinskienė. 103-ji Psalmė "Dievas kūrėjas”,
monotipas, kolazas.

Šią vasarą, už grafikos darbus, dailininkei buvo paskirta 
Ohio Arts Council 10,000 dol. premija (fellowship-grant) 1991 
metams. Sveikiname dailininkę su laimėjimu!

Stalinas kelis kartus po penkis 
metus žadėjo. Visi žino, kas iš 
to išėjo. Gorbačiovas tikisi, kad 
jo geras draugas Amerikoje jam 
padės. Tik ne iš savo kišenės. 
Kiš ranką į mūsų kišenes. Ne
laikykime pinigų savo kišenėse. 
Gal neras. Nors tai labai maža 
viltis.

TAURAS BUBLYS BAIGĖ 
OHIO UNIVERSITY

Tauras Bublys gavo baka
lauro laipsnį foto meno srityje 
(Bachelor of Fine Arts in Pho- 
tography) Ohio University, 
Athcns Ohio. Jis baigė Dievo 
Motinos Parapijos pradžios mo
kyklą ir St. Ignatiaus gimnaziją 
Clevelande. Taip pat baigė Sv. 
Kazimiero lituanistinę mokyklą 
-12 skyrių. Lituanistines žinias 
tobulino Vilniaus Universitete. 
Aktyviai dalyvavo ateitininkų 
organizacijoj ir Jaunimo Sąjun
goj. Trejus metus ėjo pareigas 
moksleivių Ateitininkų Centro 
Valdyboj. Lumzdeliu grojo 
Čiurlionio Ansamblyje. Keletą 
metų talkininkavo jaunimo sto
vykloj Dainavoj.

Pirmuosius studijos melus 
praleido Cleveland Statė Uni

A-A.

KAZIUI GAIŽUČIUI

mirus, žmonai URŠULEI, sūnui 
Petrui su šeima ir visiems gimi
nėms gilią užuojautą reiškiame ir 
kartu liūdime

Clevelando Jūrų Skautininkai 
ir M. Jankaus Budžių įgula.

Mielai Krikšto Mamai

A. A.

JADVYGAI PIKTURNIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia, 
sūnui HENRIKUI su šeima

Banionių šeima ir 
krikšto duktė Jūra

versitete ir tais metais universi
teto radijo stotyje WCSB dirbo 
kaip (promotions director) va
dovaudamas dviem roko pro- 
gra mom ir kas savaitę vadova
vo lietuviškai programai kuri 
susilaukė nemažai klausytojų. 
Vieną vasarą praleido dirbda
mas Chicagos LB Socialiniam 
skyriuje kaip įvairių projektų 
koardinatorius. Ohio Universi
tete per Tarptautinį Filmų Festi
valį suorganizavo svečių iš Lie
tuvos dalyvavimą. Jų darbai ža
vėjo vietinius ir net kai kuriem 
filmininkam buvo pasiūlytos 
stipendijos universitete. Uni
versiteto Wideangle / Film Jour- 
nal buvo vienas iš fotografų. 
Kaip videografas filmavo Chris- 
tian Dior kosmetikai. Šiuo me
tu Chicagoje talkina Bruce Da- 
vidson-National Gcographic fo
tografui specifinicms darbams 
bei dirba prie kitų įvairiausių 
projektų kol gaus pastovesnį 
darbą. Jo darbai buvo išstatyti 
Čiurlionio Galerijoj Chicagoje, 
Lietuvių Pasaulio Centro Gale
rijoj Lemonte ir kelis kartus 
įvairiuose parodose Ohio Uni
versity Athcns, Ohio.

Šios srities jaunam kūrėjui 
linkime sėkmės.

(in)
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NAUJAS LAPAS

Audrė Teresė Koklytė š.m. 
birželio 17 d. baigė Univcrsity 
of Califomia, San Diego, gau
dama du bakalauro diplomus - 
iš “Communications” ir “Visu- 
al Arts / Media”. Buvo “Pro- 
vost’s” garbės sąraše.

1988 m. studijavo Univcrsi
ty of London, Anglijoje. Stažą 
atliko Londono 20-20 televizi
jos stotyje. Londono universite - 
tas yra suteikęs Audrei “Certifi- 
cate in British Media and Cul- 
ture”.

Studijų metu Audrė buvo di
rektorė universiteto radijo sto
ties KSDT FM, turėjo ir savo 
žinių programą. Vadovavo stu
dentų “Hard Core” filmų pastaty 
muose. Yra laimėjusi keletą pi
niginių premijų už rašymą spau
doje, ypač uz aktualių žinių per
davimą ir už socialinius praneši
mus. 1989 m. dirbo San Diego 
Cable televizijoje ir “Entertain- 
ment Tonight” Hollywood, CA, 
kur asistavo rašymo, filmavimo 
ir produkcijos skyriuose. 1990 
metais buvo finaliste “Stuart 
Prize” , universiteto studentų 
filmavimo festivalyje.

Audrė kelis metus žaidė tink 
linį universiteto komandoje. 
Priklauso taip pat ir “Bangos” 
sporto klubui, su kuriuo 1989 
m. dalyvavo Pasaulio Lietuvių 
Žaidynėse Australijoje - tinkli-

Juozas Mikonis 
Realtor, Notary Publlc

£ast Slnoite Pmfitj
■ Namų ir žemės pardavimas - nuomavimas

Bus. phone: 481-6900
Homephone: 531-2190

"I submitted to Cod's imli with this thought: I 
tuould aliotu Him to do imth me as He pleased." 

(Mother M. Theresa Dudzik. Foundress)

FRANCISCAN
SISTERS

OF CHICAGO
Seek to love and serve the Lord through the profession of the 
Gospel counsels lived in religious community, through prayer 
and through service to the Church by teaching in elementary, 
secondary schools and day care centers and by ministering in 
nursing homes and hospitals.
For further information:

Superior General
1220 Main Street, Lemont, 1L 60439 

(708) 257-7776

VILNIEČIAI KENTO UNIVERSITETE
Praėjusį pavasarį, “Ratilio” 

koncerto metu Kento valstybi
niam universitete, dr. Rolandas 
Pavilionis, Vilniaus universite
to pro-rektorius studentų reika
lams, atnaujino pasitarimus dėl 
mokomojo personalo pasikeiti
mo. Tų pačių metų rudenį Ken
to valstybinio universiteto rėkto 
rius nuvyko į Vilnių ir susitarė 
dėl pasikeitimo detalių.

To pasėkoje 1990 m. birže
lio 7 d. į Kento valstybinį uni
versitetą atvyko penki dėstyto
jai: Rimantas Remeika, filolo
gijos fakulteto pro-dekanas, an
glų filologijos katedros dėstyto
jas; Ligija Kaminskienė, gam
tos ir tiksliųjų mokslų fakultetų 
anglų kalbos katedros docentė; 
Laima Miliauskienė, anglų kal
bos humanitarinių mokslų ka
tedros dėstytoja; Arvydas Gai
žauskas, anglų filologijos kated
ros dėstytojas ir Nida Burnei
kaitė, anglų filologijos katedros 
asistentė.

Programoje buvo įtraukta: 
stebėjimas anglų kalbos pamo
kų, 12 valandų pasikalbėjimai 
angliškai su čia gimusiais asme
nimis ir susipažinimas su “com- 
puter” naudojimu kalbos moks
lo reikalams. Likęs laikas buvo 
skirtas susipažinimui su ameri
kiečių gyvenimu, lankantis šei
mose, restoranuose, meno mu
ziejuose ir kt. Buvo padaryta iš 
vykos į Niagara Falls ir Colum- 
bus, OH.

Pranas Joga buvo universite
to paprašytas sudaryti galimy- 

nyje laimėjo sidabro medalį, o 
krepšinyje aukso.

Audrė yra baigusi Los Ange
les Šv. Kazimiero šeštadieninę 
lietuvių mokyklą. Yra vyresnio 
ji skautė “Palangos” tunte. Pri
klausė jaunimo “Spindulio” an
sambliui. Ji ką tik pabaigė 215 
min. filmą apie Los Angeles lie 
tuvių gyvenimą, ypač daug dė
mesio skirdama jaunimui.

Audrės laimėjimais džiaugia 
si jos tėveliai Jūratė ir Vitas 
Kokliai, jos brolis Vainius, mo
čiutės K. Laikūnienė Clevelande 
ir A. Koklienė Chicagoje.

18021 Marcelio Road
Suite 2

Cleveland, Ohio 44119 

bes vilniečiams susitikti su lie
tuviais. Aplankyta Clevelande 
parapija, papietauta Gintaro val
gykloje.

Dr. Augustinas Idzelis suor
ganizavo susitikimą su Clevelan 
de gyvenančiais jaunesniosios 
kartos profesionalais. Susitiki
me dalyvavo virš 30 asmenų.

Sudaryta galimybė paplauky 
ti laivu, apžiūrint Clevelando 
miestą. Šioje išvykoje taip pat 
dalyvavo Stefa Gedgaudienė, 
LSS Vyriausia Skautininke, 
Milda Lenkauskienė, PLB Val
dybos narė švietimo reikalams, 
JAV LB Clevelando apylinkės 
valdybos pirmininkas Vytautas 
Brizgys, Valdybos nariai Pranas 
Joga ir Viktorija Lcnkauskaitė.

Svečiai aplankė “Dirvą”, kur 
buvo maloniai priimti ir apdova 
noti lietuviškomis knygomis.

PLB Valdyba ir JAV LB 
Clevelando apylinkė svečiams 
įteikė po elektroninį anglų kal
bos žodyną.

Svečiai dalyvavo Akrone 
Amerikos lietuvių piliečių klu
bo susirinkime. Čia jie atsaki
nėjo į gausius surinkimo daly
vių klausimus.

Pranas Joga supažindino vil
niečius su lituanistine medžiaga 
Kento valstybinio universiteto 
bibliotekoje. Jie stebėjosi litua
nistinės medžiagos gausumu ir 
įvairumu.

Svečių teigimu, jie buvo nu
stebinti Amerikoje gyvenančių 
lietuvių patrijotinc dvasia ir kū
rybingumu. Bendrai tariant, šis 
atsilankymas į Kento valstybinį 
universitetą buvęs jiems labai 
naudingas.

Savo išvykos metu į Colum 
bus turėjo progos susitikti su dr. 
Rimvydu Šilbajoriu ir praleisti 
pusdienį jo rūpestingoj globoje.

1990 m. liepos 14 atsisvei
kinę su Kentu išvyko į New 
Yorką. Čia pabuvę vieną dieną 
sustojo Washingtone, iš kur lie
pos 17 d. išskrido į Vilnių.

Pasikeitimo programą tvarko 
prof. Jonas Grigonis, Vilniaus 
universiteto pro-rektorius moks
lo reikalams, o Kento valstybi
niam universitete - dr. Robert 
W. Clawson, Instituto tarptau
tinėms programoms egzekuty- 
vinis direktorius. Jam talkina 
dr. Mark R. Rubin, Instituto 
tarptautinėms programoms admi 
nistratyvinis direktorius ir dr. 
Greg Shreve, director oflnstitu 
te for applicd linguisties. Prog
ramą JAV-se finansuoja Kento 
valstybinis universitetas lėšo
mis, kurias gauna iš federalinės 
valdžios.

Pasikeitimo programoje nu

Milda Lenkauskienė su vilnietėm Laima Miliauskiene ir Ligija 
Kaminskiene.
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Vilniečiai Rimantas Remeika, Arvydas Gaižauskas ir Nida 
Burneikaitė.

matyta: 1990 metų rudens se
mestrui vyksta į Vilniaus univer 
sitetą prof. Greg Brock, kuris 
dėstys ekonomiką. 1991 m. 
pavasario semestrui vyks dokto
rantas Cliff Dcnt. Iš Vilniaus 
turėtų atvykti į Kento valstybinį 
universitetą polit-ekonomikos 
dėstytojas, po jo turėtų sekti fi
losofijos ir ekonomijos dėstyto
jai. Be šių pasikeitimų yra pla
nuojama, kad 1991 metų vasarą 
vėl atvyks 4-5 dėstytojai, pana
šiai programai kaip ir šią vasarą. 
Tas pats turėtų būti ir 1992 me
tų vasarą.

Po mokomojo personalo pa
sikeitimų, turėtų sekti pasikeiti
mas studentais. Žinoma, viskas 
priklausys nuo Kento valstybi
nio universiteto ir Vilniaus uni
versiteto lėšų.

Svečiai iš Vilniaus yra labai 
dėkingi už visas dovanas institu 
cijoms ir pavieniams asmenims. 
Išvykdami jie taria visiems nau
jai pažįstamiems “Iki pasimaty
mo Vilniuje!” Pr. J.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DIENOS

Pernai XVI Australijos 
Lietuvių Dienų rengimo ko
mitetas paskelbė Lietuvių 
Chorinės Muzikos Konkursą 
susidedantį iš trijų kategori
jų:
I-ma KATEGORIJA - stam
besnis veikalas (pav. kantata 
15-30 min. ilgio) tinkamas 
1990 m. Australijos Lietuvių 
Dienų atidaryme.
H-ra KATEGORUA - daina 
iki 4 min. ilgumo, tinkama 
1990 metų ALD Dainų 
Šventei.
III-čia KATEGORUA - jau
no kompozitoriaus - kompo

zitorės (iki 35 m. amžiaus) 
kūryba.

Konkursas baigėsi 1989 
metų spalio mėnesį. Gauta 
140 kūrinių iš Lietuvos, 
J.A.V., Kanados ir Australi
jos. Štai konkurso rezultatai:
I-ma KATEGORIJA
1- ma premija 1500 dol. Vyt. 
Mikalauskas, Vilnius už 
komp.

"LOPŠINĖ GIMTINEI IR 
MOTINAI"

2- ra premija 750 dol. Leonas 
Povilaitis, Vilnius, už komp.

"LIETUVA ŽALIASAI 
MEDI"

3- čia premija 500 dol. Jurgis 
Gaižauskas, Vilnius už 
komp.

"MANO LIETUVA" 
Garbės paymėjimas, Aloyzas 
Jurgutis, Los Angeles už 
komp.

"MALDA" 
n-ra KATEGORIJA
1- ma premija 500 dol. Algir
das Klova - Kaunas, komp.

"TĖVYNĖ"
2- ra premija 250 dol. V. 
Telksnys - Vilnius, už komp.

"KUR DAINA - TEN 
LIETUVA"

Garbės pažymėjimas - L.V. 
Lapas, Vilnius už komp.

"MŪSŲ LIETUVOS 
DANGAU"

III-čia KATEGORIJA, pre
mija neskirta, nes gauta tik 
keletas kūrinių su pažymėtu 
kompozitoriaus amžiumi. 
Nei vienas tų kūrinių nebuvo 
tinkamas premijavimui.

Australijos Lietuvių Die
nų metu Dainų Šventėje bus 
atlikta A. Klovos "Tėvynė" ir 
V. Mikalausko Kantata, o 
atidarymo mišios repetuoja
ma A. Jurgučio "Malda".

A.L.D. vyks Melburne 
š.m. gruodžio 26-31 dieno
mis. Programoje yra ne tik
tai Dainų Šventė ir Tautinių 
Šokių Šventė, bet taip pat ir 
įvairūs kiti kultūriniai paren
gimai, suvažiavimai, sporto 
šventė. O, be to, Australijos 
vasara ir Australijos lietu
viai. Laukiame jūsų!

AL.D. Ruošos Komitetas. 
4 Robert St., Nth. Balwyn, Vic. 

3104 AUSTRALIA

DIRVOS FAX 
(216) 431-1614
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LIETUVOS VAIZDAI 
EKRANE

Sekmadieni, liepos 15 d., 
Dievo Motinos parapijos Konfe
rencijų kambaryje keturi Lietu
vos filmuotojai pasidalino su 
Clevelando tautiečiais savo dar
bais -jų susuktais filmais, - at
verdami dalelę retai tepamato- 
mos Lietuvos. Virš 100 stebėto 
jų su didžiuliu dėmesiu sekė ke
turių jaunų menininkų - Artūro 
Javodokimovo, Vytauto V. Lan 
dsbergio, Arūno Matelio ir Aud 
riaus Stonio filmoje audžiamų 
juostų, palydimą trumpais paaiš 
kinimais.

Po to sekė jaukios, šeimy
niškos vaišės, besidalinant įspū
džiais, pasišnekučiuojant su sve 
čiais.

Tebuvus labai ribotam laikui 
pasiruošimui, širdinga padėka 
Dievo Motinos parapijai už lei
dimą pasinaudoti patalpomis ir 
aparatūra, Tėvynės Garsų radijo 
valandėlės vedėjui Juozui Stem- 
pužiui ir abiejų parapijų klebo
nams už pranešimus per pamoks 
lą, dr. Vladui ir Lili Bložėms 
už svečių apgyvendinimą, Daly
tei Bložylei už rūpestį jais ir 
Vladui Bacevičiui už fotografa
vimą..

Už filmų vakaronės suruoši
mą dėkojame Danguolei Vodo- 
palienei ir ASD “Šatrijos Raga- 
nos”d-vei, Irenai Gcdricnci ir 
Skautininkių d-vei. Prisidėju- 
siems prie vakaronės sėkmės - 
A. Bartuškicnci, J. Budrienei, 
J.Dundurui, A. Gedriui, R. Ge
lažienei, N. Juškėnienei, O. Ka- 
valiūnienei, N. Kersnauskaitei, 
A. Miškinienei, A. Petukauskie 
nei, M. Puškorienci A. Šenber- 
gicnei.ir N. VonKiparski - 
širdinga padėka.

Maloniai priimti svečiai se
kančios dienos ankstyvą rytą iš
vyko į Detroitą, (d)

• Dr. JONAS IR IZABELĖ 
STANKAIČIAI, Chesterland, 
OH., artimųjų bičiulių būrely at
šventė savo vedybinio gyveni
mo 50 metų sukaktį.

Dirva linki jiems džiaugs
mingų ir laimingų dienų.

Pedaaoginio instituto Vilniuje rektorius Saulius Razma, lydi
mas dr. Edmundo ir Mildos Lenkauskų, buvo nuvykęs į Niagarą 
pasigrožėti kriokliu ...

ALDONOS 
STEMPUŽIENĖS 

KONCERTAS
Solistė Aldona Stempužienė 

dainuos su Lakeside simfoniniu 
orkestru rugpiūčio 7d. 8 v.v. 
Lakeside, Ohio. Orkestras išpil 
dys Mozarto, Copeland, Beelho 
veno kūrinius. Solistė pirmą 
kartą dainuos “Liebestod” iš R. 
Wagnerio operos “Tristanas ir 
Isolda”. Taip pat arijas iš Pon
chielli, Saint-Saens ir Čaikovs
kio operų. Dirigentas Robert L. 
Cronųuist.

Lakeside yra Marblehead pu
siasaly tarp Toledo ir Clevelan
do, įkurta Suvienytos Metodis
tų Bažnyčios 1873 metais. Va
saros festivalis sutraukia 3000 
žmonių poilsiui ir dvasinei at
gaivai. Programa gausi įdo
miais koncertais, paskaitomis, 
seminarais, kurie vyksta didžiu
lėje Hoover’io auditorijoje.

Šiais metais dalyvauja “The 
Canadian Brass”, The Letter- 
man”, Indianapolio baletas, ke
lios teatro grupės, chorai, pramo 
ginės muzikos atlikėjai ir simfo • 
ninis orkestras. Festifalio infor
macijos telefonas (419) 798- 
4461.

• TIM McCORMACK, 
Cuyahoga County Auditor, ir jo 
štabo nariai, laike Watcrloo fes
tivalio liepos 19-22 d. 353 E. 
156th St. nori susitikti su vietos 
gyventojais ir atsakinės į klau
simus dėl nuosavybės mokesčių 
ir jų sumažinimo programos. 
Susitikimo laikas nuo 6 v.v. iki 
vidurnakčio.

• LIETUVIŲ KULTŪRI 
NIO DARŽELIO valdyba 
liepos 21, šeštadienį, rengia 
savo metinį pobūvį gražioje 
Gwinn sodyboje, Bratenahl. 
Bus įdomi kamerinės muzi
kos programa ir skanios vai 
šės. Visi kviečiami dalyvau 
ti ir paremti Kultūrinio dar
želio naujus projektus. Pra
džia 6 vai. vakaro.

Bilietas 25 dol. asmeniui. 
Juos galima įsigyti Taupoje

D. Blynaitės nuotr.Sol. Aldona Stempužienė.

pas Gražiną Vamelienę, tel. 
481-6677.

DIDELĖS IŠKILMĖS
Lietuvos atgimimo patriar

cho dr. Jono Basanavičiaus pa
minklo atidengimo iškilmės 
įvyksta šį sekmadienį, Liepos 
22, 12 vai. Lietuvių kultūrinia
me darželyje. Dr. Basanavi
čiaus biustą išliejo skulptorius 
Ramojus Mazoliauskas.

Iškilmėse kalbės Vyr. skau
tininke Stefa Gedgaudienė ir 
Lietuvių kultūrinio darželio 
pirm. Vincas Apanius.

Clevelando lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti šiose iš
kilmėse. Asmenys, neturintieji 
automobilių, galės nuvažiuoti į 
Kultūrinį darželį autobusu, kuris 
nuo Dievo Motinos šventovės 
išvažiuos lygiai 11 vai. 30 min. 
(Ncff Road) ir po iškilmių atvež 
keliauninkus atgal į parapiją.

Šis yra antrasis Kultūrinio 
darželio atnaujinimo projektas. 
Netrukus bus įvykdytas ir tre
čiasis projektas - bus atstatytas 
Maironio paminklas, kurį de
šimtmetį sunaikino vandalai.

(js)

GRĮŽO GRANDINĖLĖ
Penktadienį, liepos 13, 7 

vai. 30 min. vak. Clevelando 
tarptautiniame aerodrome lėk
tuvas, parskraidino keturiasde
šimt Grandinėlės šokėjų. Marš
rutas Vilnius-Maskva-New 
Yorkas-Clevelandas buvo sklan
dus, be kliūčių ir be pavėlavi
mų.

Aerodrome prie įėjimo gel
toni - žali - raudoni balionai 
buvo lietuvių grupės ženklai. 
Apie šimtinė tėvų, giminaičių ir 
bičiulių su puokštėmis gėlių 
laukė sugrįžtančiųjų Šokėjų.

Aleksandra ir Liudas Sagiai 
aerodrome pareiškė, kad Gran
dinėlės kelionė į Lietuvą buvo 
abejom pusėm labai reikalinga 
ir prasminga. Grandinėlės sen
joras Algirdas Nagevičius, pir
mą kartą lankąs Lietuvą, susi
draugavo su Vilniaus universi
teto šokėjais, ir liepos 28 tuo 
pačiu laiku Grandinėlės šokėjai 
ir Vilniaus universiteto šokėjai 

turės pobūvį ir visi kalbėsis te
lefonu. ■

Vytautas Kliorys, kuris rū
pinosi vizų gavimu, rašydamas 
raštus JAV senatoriams ir įvai
rioms institucijoms, pastebėjo, 
kad Lietuvos žmonės be jokių 
svyravimų eina Lietuvos laisvės 
keliu, nebodami jokių suvaržy
mų.

Gražina Kudukienė, kuri 
vadovavo Grandinėlės vizų 
"sienos nugriovimui" džiaugėsi, 
kad kelionė, sunkiai prasidėjusi 
ir susilaukiusi beveik nenuvei
kiamų kliūčių gauti vizas, paga
liau baigėsi labai laimingai ir 
sėkmingai. Gražina Kudukienė 
Vilniuje kelis kartus susitiko 
Aukščiausios tarybos pirm, 
prof. Vytautą Landsbergį ir min. 

III Taupa
Litftuanian Credit (llnivn 

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

Ctevefand, Ofiio 44119

(216) 481-6677

įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

pirmininkę Kaz. Prunskienę, 
kalbėjosi įvairiais pagalbos Lie
tuvai klausimais.

Šioje kelionėje, Gražiną ly
dėjo jos duktė Aleksandra, kuri 
liko labai sužavėta Lietuva.

(js)

• LIETUVIŲ KULTŪ
RINIO DARŽELIO DRAU
GIJOS valdyba, atsidėkoda
ma už skelbiamus praneši
mus apie draugijos veiklą, 
Dirvai paremti atsiuntė auką 
50 dol. Ačiū.

• ROTA IR GINTAUTAS 
GAŠKAI, aktyvūs veikėjai jau
nimo organizacijose, dėl profe
sinių priežasčių išsikelia gyven
ti į Ncw Jersey valstiją.

• AKRONO Amerikos Lie
tuvių Piliečių klubo susirinki
mas įvyko liepos 8 d. Nežiūrint 
vasaros laiko susirinkime daly
vavo 21 asmuo ir 5 svečiai iš 
Vilniaus universiteto. Klausi
mai ir atsakymai bei pavieniai 
pasikalbėjimai užtruko virš 2 
valandų. Svečiai iš Vilniaus 
universiteto buvo maloniai nu
stebinti senosios imigracijos pa
likuonių nuoširdžiu susirūpini
mu Lietuvos reikalais.

Klubui pirmininkauja Fran
cis Hollish (Pranas Ališauskas).

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

APARTMENT FOR RENT 
Lake Shore - E. 185 St. Area. 
Modern large 1 bedroom Apt. 
carpeted, appliances, air 
cond. Ouiet bldg. Garage. 
Lease. No pets $325.00 mo.

Call 216-338-3205

ATTENTION: POSTAL JOBSl 
START $11.41 /hour! 
For application info call 

(1) 602-838-8885, Ext. M-1753, 
6 am -10 pm, 7days 

(26-27)



DIRVA
• LIETUVOS PASIUNTI

NYBĖ Washingtone liepos 6 d. 
pranešė, kad susitarus su atitin
kamomis Vcnecuclos įstaigo
mis, dr. Vytautas Dambrava, il
gametis veikėjas, publicistas ir 
buvęs JAV diplomatas, yra pa
skirtas Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos įgaliotiniu. Jis turės 
asmenišką Generalinio konsulo 
titulą.

Jo uždavinys bus rūpintis 
visais Lietuvos reikalais ir mūsų 
piliečių bei tautiečių interesais 
Venezuclojc.

Reikalui kilus, dr. V. Dam
brava kontaktuos ir kitų, Lotynų 
Amerikos šalių įstaigas, organi
zacijas bei spaudos organus.

Dr. V. Dambravos adresas 
yra: Prolongacion Los Manolos, 
Edif. Rio Claro, Apt. 1 La Flo
rida. Caracas 1050, Venczuela, 
Tel. 782-2103

• LIETUVOS LAISVĖS 
FORUMO surengta parodėlė 
Fort Myers viešojoje bibliote
koje, baisiųjų birželio mėnesio 
įvykių proga, turėjo gerą pasise
kimą.

Parodėlei vadovavo Irena 
Lukauskienė, kuriai padėjo 
Kristina Krulikicnė. Edą Bražė
nienė talkininkavo eksponatų 
surinkime. Parodos pagrindinė 
tema buvo - "Lietuvos Nepri
klausomybės siekimas". Ekspo
natų centre meniškai paruoštas 
montažas - "Lilhuania" - su 
geografiniais bei istoriniais ap
rašymais, buvo sukurtas Stepo
no Markaus. Vytautas Chai- 

PADĖKA

numirei, Saidyt, mums (aimėn kelią Svietus, 
Xąi nebaigia giesmė, neatSvįSti darbai? 

Ar nebėra ir tau žydrioj tėvynė vietos 
[r, bėgdama dangun, į žemį sukniubai?’

Su šiais paties autoriaus raudos žodžiais, 
1990-tų metų gegužės mėnesyje 
palydėjome į amžinybę

A. A.

ANTANĄ GUSTAITĮ.

Dėkojame Šv. Petro Bostone lietuvių 
parapijos klebonui kun. Albertui Kontau- 
tui už maldas ir Šv. Mišias. Taipgi, mūsų 
padėka laidouvių direktoriui Joseph Cas- 
per-Kasparui už jo rūpestingą tvarką ir 
pa tarnavimą, komp. Jeronimui Kačinskui 
už pritaikytą vargonų muziką ir sol. Onai 
Aleksaitel-Patch už atliktas giesmes. Di
delė padėka ir Laisvės Varpo radijo prog
ramos vedėjui Petrui Viščiniu! už atsisvei
kinimų pravedimą per šermenis.

Ypatingai širdinga padėka visiems a.a. 
Antano Gustaičio draugams, bei arti
miems už labai jautrius užuojautos ir pri
siminimo žodžius išreikštus asmeniškai, 
laiškuose ir spaudoje. Nuoširdžiai dėko
jame visiems už suteiktas aukas ir gėles.

Liūdesyje likę.

Žmona Aleksandra 
sūnus Algimantas, marti Mary 

anūkai Ina ir Marius 
Gustaičiai

nauskas talkininkavo, pagami
nęs kelias iliustracijas.

Knygos, gintaro papuoša
lai, medžio drožiniai ir kiti lie
tuviško liaudies meno ekspona
tai supažindino publiką su Lie
tuvos folkloru. įvairūs Lietuvos 
laisvinimo bylos aprašymai, da
vė žiūrovams informacijų apie 
buvusią ir esamą padėtį Lietu
voje, siekiant nepriklausomy
bės.

(vej

• ADV. MARIUS JASON, 
Ncw Yorke, užprenumeravo 
Dirvą į Lietuvą Adai ir Gintui 
Ravaičiams Kaune.

Sveikiname naujus skaity
tojus.

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

VEIKLOJE
• JAV Lietuvių Bendruo

menės krašto valdyba, kartu su 
"Margučio" radijos programoj 
vadovybe surengė Vilniaus Jau
nimo teatro "Trys mylimos" pa
statymą Jaunimo centre liepos
3-4 d. Liepos 1 d. Vilniaus u- 
teto filologijos fakulteto "Vir- 
go" choras giedojo per šv. Mi
šias šv. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, ir at
liko programą tą dieną Jaunimo 
centre. JAV LB KV ir "Margu
tis" surengė ne tik šiuos "Virgo" 
choro pasirodymus, bet kartu 
ruoš ir choro koncertą liepos 22 
d., choristėms begrįžtam iš tarp
tautinio festivalio Missoula, 
Montana.

DALYVAUKIME 
PIKNIKE - GEGUŽINĖJE 

š.m. gegužės 22 d. Chicagoje.

AR REIKIA REMTI

DIRVA,
kurioje randame 

visų organizacijų veiklos pranešimus, 
šeimų švenčių 

ir negrįžtamai išėjusių 
mums brangių žmonių paminėjimus?

Su dideliu dėmesiu 
laukiame naujų žinių, 

kas darosi Lietuvoje siekiant laisvės, 
kam reikalinga skubi pagelba, 

kokie menininkai lankosi pas mus 
ir t.t. ir t.t.

ATSAKYMAS LABAI AIŠKUS:

DIRVA REMTI REIKIA, 

jog negyventume tamsybėje!

Tad skubėkime visi
J GEGUŽINĘ 

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 22 DIENĄ 
Ateitininkų Namų soduose Lemont, III.

Pradžia 12 vai.

LAUKIAME VISŲ!!!

Dirvos Jubiliejaus Minėjimo 
Vyriausias Komitetas

• Birželio 28 d. "Seklyčio
je" Krašto valdyba surengė va
karonę su Šauliu Razma, Vil
niaus Pedagoginio įnstiluto rek
torium. Svečias iš Lietuvos 
klausytojus apšvietė ne lik apie 
įvykius Lietuvoje, apie ekono
minės blokados įtaką Lietuvos 
gyventojams, bet ir apie Peda
goginio Instituto planus įvesti 
etikos ir kitus naujus kursus.

• JAV LB KV Kultūros ta
rybos vicepirmininkė Nijolė 
Martinaitytė pirmininkauja ko
mitetui, kuris ruošiasi išeivijos 
lietuvių Teatro festivaliui, kuris 
rengiamas savaitgalį prieš JAV 
Padėkos Dieną. Savaitgalyje 
jau sutiko vaidinti: Čikagos 
"Vaidilutė" - "Amerika pirty", 
Toronto "Aitvaras" - "Aukšta
dvaris", Hamiltono Aukuras" ir 
Los Angeles Dramos sambūris 
- "Žmonės ir beržai". Komite
tas jau pasiruošęs išleisti pro
gramos leidinį, priimti svečius, 
įteikti festivalio premijas per 
už-baigimo vakarienę.

(rk)

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO STUDIJŲ 

DIENOS

Akademinio Skautų Sąjū
džio vasaros stovykla / studijų 
dienos “Kovo 11-ji” įvyks rug
piūčio 16-19 d.d. gražioje gam
toje, netoli Chicagos. Yra pa
kviesti įdomūs paskaitininkai ir 
bus išsamiau paliesti šiuo metu 
labai aktualūs Lietuvos klausi
mai. Yra ruošiama meno paro
da, video vakaronė. Bus laužai, 
dainavimas, sportas ir Lt.

Studijų dienų rengimo ko
mitetą sudaro: L. Maskaliūnas 
- pirm., J. Vaišnys, SJ - vice
pirm., R. Griškelis - diskusijų 
koordinatorius, V. Kirvelaitis - 
komendantas, A. Vitaitė - vaka

rinės programos koordinatorė, 
Taiyda Rudaitytė - korespon
dentė ir J. Variakojis - registra
cijos vedėjas.

• JANIS PETERS - poetas 
ir vienas iš Latvijos liaudies 
fronto steigėjų, - yra paskirtas 
oficialiu latvių atstovu Maskvo
je ir nuo liepos 30 d. pradės eiti 
pareigas Pctcrs pabrėžė, kad Lat
vijos atstovybė Maskvoje turi 
būti pakelta į ambasados lygį ir 
jis sieksiąs užmegsti ryšius ne 
tik su sovietinės valdžios atsto
vybėmis, bet taip pat ir su Vaka 
rų bei Rytų Europos ambasado
mis. (ei)

• ALEKSAS IR VENA 
LAURAIČIAI, Willow Springs, 
III., atnaujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

• DANUTĖ IR STANLEY 
LIEPOS, Michiana, Mi„ atnau
jindami Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• ALDONA GRINA iš 
Pittsburgho pcrsikeldama į Eu
ropą, atsiuntė Dirvai paremti 
auką 25 dol. Ačiū.

• JANĖ IR JUOZAS DAU
NORAI, Oak Lawn, III. atnau
jindami Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• GALINA LEONIENĖ, 
Bradford, N.H., Dirvai paremti 
atsiuntė 30 dol. Ačiū.

• DR. BRUNONĄ IR JUR
GIS KIZLAUSKAI, Jamaica, 
N.Y., atnaujindami Dirvos pre
numeratą, pridėjo auką 50 dol. 
Ačiū.

• VIDAS DARGIS, Madi- 
son, Wi., atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

• JOSEPH BERNOT, 
Union, NJ„ atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo auką

DIRVOS vajui 
aukos

Dirvos deimantinio jubi
liejaus vajaus komitetas 
(ižd. O. Daškevičienė, 7254 
S. Troy Sl Chicago, UI. 
60629, tel. 312-77&-7864), 
gavo šias aukas.
J. Senkevičius, Kanada . . . . . . . . . 15.32
J. Pivoriūnas, Cleveland   10.00 
Tautos Fondas, New York .. 100.00 
A.L.T.S-gos Chicagos Skyrius. 50.00 
V. Balsys, Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00
G. Lapenas, Daytono Beach ... 20.00 
J. Stankūnas, Harbert . . . . . . . . . . . .  10.00
A.L.T. Sąjunga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00
V. Matulevičius, Wcston .... 100.00 
J. Cinkus, Dovvners Grovc .... 10.00 
A. Januška, Milton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
R. Tamulionis, Birmingham .. 10.00 
D.šukelis, New Buffalo . . . . . . . . .  50.00
L. Čepas, Elon College. . . . . . . . . . . 25.00
Dr. Vytautas ir Aldona
Mauručiai, atminimui Stasio,
Jadvygos ir Liudo Bajorinų .. 500.00
Inž. E.D. Bartkai, Bevcrly
Shorcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.00
Vytauto Didžiojo šaulių
Rinktinė Chicagoje . . . . . . . . . . . . . . . . 75.00
VI. Žilinskas, Trcasure įsi. . . . . . . 10.00
VI. Selivončikas, Dorchester ... 5.00
D.L.K. Birutės Draugija
Detroite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
Dariaus ir Girėno klubas,
Detroite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
Tautos Fondo Atstovybė,
Michiganc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.00
Amerikos Lietuvių Radio
Klubas, Detroite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.00
J. Kasiulaitis, Miami Beach .. 10.00
B. Gražulis, Flint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00

Visiems aukotojams 
nuoSirdžiai dėkojame.

25 dol. Ačiū.
• IRENA ALANTIENĖ, 

Redford, Mi., Dirvai paremti 
atsiuntė auką 25 dol. Ačiū.

• JONAS GUDĖNAS, Euc
lid, Oh., atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 20 
dol. Ačiū.

• MYKOLAS JASĖNAS, 
Deposit, N.Y., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridėjo au
ką 20 dol. Ačiū.

• IREMIJUS IR MARIJA 
KRASAUSKAI, Ballimore, 
Md., atnaujindami Dirvos pre
numeratą pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

PATIKSLINIMAS
Dail. Nijolei Palubinskienci, 

Cleveland, Ohio, buvo paskirta 
10,000 dol. Ohio Arts Council 
‘fellowship-grant’ 1991 metams 
o ne ‘stipendija’, kaip paskuti
niame Dirvos numeryje buvo 
parašyta. Ši ‘grant’ yra skiria
ma kūrybai ir negali būti naudo
jama studijoms.

"ATGIMIMO" 
prenumeratoriams užsienyje 

Pranešame, kad mūsų savait
rašti, kurį siuntinėsime oro paštu, 
galima užsisakyti nuo bet kurio 
mėnesio. Kaina 35 JAV dol. arba 
40 Kanados dol., arba kita valiuta 
metams. Čekius siųskite

A. ŠILEIKA “ATGIMIMAS"
11 Morningside Avė. 

Toronto, Ont. Canada M 6S 1C1

ATTENTION: EARN MONEY 
READING BOOKSI 

$32,000 / y ear 
income potential. Details. 

(1)602-838-8885 Ext. Bk-1753, 
6am-11pm, 7 days.

(26-27)

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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