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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PASAULIO BANKO PASKOLA 
LIETUVAI

Šiandien Washingtone 
spalio 23 d., Pasaulio ban
ko patalpose buvo pasirašy
ta 60 milijonų dolerių pa
skolos sutartis tarp Lietu
vos ir Pasaulio banko. Su
tartį iš Lietuvos pusės pasi
rašė Lietuvos ambasadorius 
Jungtinėms Amerikos Val
stijoms Stasys Lozoraitis, 
iš pasaulio banko - viccpre 
zidcntas Europos ir Centri
nės Azijos reikalams Wil- 
fricd Thalvvitz. Ši paskola 
įgalins Lietuvą padidinti jai 
reikalingus importus.

Sutarties pasirašyme da
lyvavo keliolika Pasaulio 
banko ir Lietuvos ambasa
dos darbuotojų bei Švedi
jos Ambasados atstovas. 
Švedija yra viena iŠ šalių, 
kuri sutiko būti paskolos 
garantu.

Po sutarties pasirašymo 
kalbėjo P. Thalvvitz ir am
basadorius Lozoraitis. Ir 
vienas ir kitas pasidžiaugė 
puikiais ryšiais tarp Pasau
lio banko ir Lietuvos. P. 
Thalvvitz, kuris neseniai 
grįžo iš Lietuvops, pabrėžė, 
kad jo delegacija buvo la
bai patenkinta pasitarimais 
Vilniuje.

Ambasadorius Lozorai
tis užtikrino, kad po Seimo 
rinkimų Lietuva ir toliau 
stiprins savo ekonomiją bei 
demokratinę struktūrą.

VAISTŲ SIUNTA 
LIETUVAI

Šių metų spalio 24 d. iš 
JFK aerouosto New Yorke 

Vėlinės Rasų kapinėse Vilniuje prie Dr. Jono Basanavičiaus 
kapo, kur visad daug gėlių. V. Kapočiaus nuotr.

LOT lenkų oro linija bus 
pervežta antibiotikų siunta į 
Vilnių.

Antibiotikai Tobramyci- 
nas ir Amoksisilinas buvo 
padovanoti Lietuvos Am
basadai Washingtonc Ame- 
rican Cyanamid Co., kuri 
yra pavaldi Lederle Co. 
Tobramycinas - labai bran
gūs vaistai, kurių Lietuvos 
ligoninėms sunku gauti.

Ambasada Washingtone 
dėkoja p. Mary Ann Jarski, 
kuri kreipėsi į Lederle Co., 
prašydama paaukoti Lietu
vai stokojančių antibiotikų. 
Lederle Co. atstovės p. Sa- 
neke von Straten dėka vais
tai, kurių vertė siekia 
$10.000, buvo atsiųsti į Am 
basadą Washingtone. Pa
dėti pervežti vaistus malo
niai sutiko Safari Travel 
agentūra iš Floridos, parū
pindama nemokamą trans
portą LOT lenkų oro linija.

Safari Travel globoja 
siuntą iki Vilniaus, kur ji 
bus perduota Vilniaus Uni
versiteto Medicinos Fakul
teto prodekanui Dr. Alek
sandrui Laucevičiui. Dr. 
Aleksandras Laucevičius 
yra įgaliotas šiuos vaistus 
paskirstyti Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos ir Šiaulių 
miestų centrinėms ligoni
nėms.

LIETUVOS
KONTROLIERIUS

TARPTAUTINIAME 
SUVAŽIAVIME

Lietuvos Valstybės Kon

Su gėlėm ir juostom sutikę retus svečius visi atvyko j archikatedrą Vilniuje padėkoti už laimingą 
kelionę. Plačiau skaityk Mirgos Kižienės rašinį "Lietuva mano brangi..." 4 psl.

RUSIJA SUSTABDO 
KARIUOMENĖS IŠVEDIMĄ
Lietuvos ambasadorius 

JAV Stasys Lozoraitis spa
lio 29 d. pasmerkė Rusijos 
prezidento B ori s Jclcin nu
tarimą, kad sustabdomas 
rusų kariuomenės išvedi
mas iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos.

Priežastis: Rusų, gyve
nančių Pabaltijo valstybėse, 

trelės Departamento Direk
torius Kazimieras Uoka bu
vo atvykęs į INCOSAI (In- 
temational Congress or the 
Suprcme Auditing Institu- 
tions) Tarptautinę Konfe
renciją, vykusią Washing- 
tone spalio 17-23 dienomis.
K. Uoka dalyvavo plenari
nėse sesijose, vakarais vy
ko priėmimai visiems kon
ferencijos dalyviams. Po
nas Uoka, lydimas Lietu
vos Ambasados atstovo 
Washingtonc, susitiko ir 
užmezgė kontaktus su įvai
rių šalių kontrolieriais, su
sitarta dėl mokomosios lite
ratūros su Kanados, Austri
jos, Norvegijos, Vokietijos, 
Izraelio, Čekijos Valstybės 
Kontrolės Departamentų 
Atstovais, aptarti pasikeiti
mo delegacijomis bei spe
cialistų stažuočių kitose ša
lyse klausimai.

Tarpininkaujant Lietu
vos Ambasadai Washingto- 
ne, K. Uoka susitiko su 
JAV didžiausios profsąjun
gos AFL-CIO prezidentu 
Lane Kirkland bei šios or
ganizacijos padalinio - 
"Free Tradc Union institu
te" atstovais. K.Uoka buvo 
vienas iš Lietuvos Darbi
ninkų Sąjungos steigėjų ir 
pirmasis jos pirmininkas. 

teisės yra varžomos ir pa
žeidžiamos.

Esame labai nusivylę, 
kad Rusijos prezidento 
sprendimas sulaužo rugsėjo 
mėnesio 9 d. 1992 m. susi
tarimą jog rusų kariuomenė 
bus išvesta iš Lietuvos iki 
1993 m. rugpjūčio mėn. 
pabaigos.

Rusijos valdžios tvirti
nimas, kad rusų mažuma 
yra diskriminuojama, neturi 
pagrindo. Valdžia nepatei
kė jokių įrodymų, kad dis
kriminacija vyksta.

Visas tautinės mažumos 
ir jų teisės Lietuvoje yra 
gerbiamos. Sutartis, pasi

DIRVAI specialiai i§ Washinqtono

AMBASADORIUS STASYS LOZORAITIS 
DĖL RINKIMU LIETUVOJE

S. m. spalio 27 d. Ambasadorius Stasys Lozoraitis 
DIRVAI pareiškė:

Džiaugiuosi be incidentų praėjusiais, demokratiškai 
pravestais rinkimais. Rinkimų tikslas buvo išrinkti Tautos 
atstovus, kurie pagal savo sąžine ir įsitikinimus tvarkytų 
valstybės reikalus.

Reikia suprasti, kad rinkimų metu krašto padėtis buvo 
sunki, sunki ekonominiu, psichologiniu ir politiniu požiūriu. 
Juk kraštas pergyvena savotišką blokadą - kas mėnesį 
daug ko trūksta, kas mėnesį kyla kainos, net auga valstybei 
grėsmė.

Laikytina, kad rinkimų rezultatu buvo išreikštas nepasi
tenkinimas valstybės tvarkymu. Ar tas nepasitenkinimas 
reikštas dėl ekonomikos, dėl politinės padėties, ar dėl kokių 
kitų reiškinių - šiuo metu dar neaišku. Tačiau turi būti aiš
ku, kad rinkimai yra ir pamoka, iš rinkimų turi būti daromos 
išvados.

Amerikos lietuviai į rinkimų rezultatus privalo žiūrėti 
ramiai, nepasimetus. Reikia aiškaus nusistatymo, kad 
privalu visiems rūpintis ne kokios nors partijos, bet visos 
šalies interesais.

Salia to privalu neišleisti iš akių ir paskutinių metų bėgy
je mūsų tautos atsiektų laimėjimų - valstybės atstatymo, 
įgyvendintos demokratijos, viešai pripažįstamo tarptautinio 
pripažinimo ir daugelio kitų teigiamų reiškinių. Jokie rinkimai 
nebegalės paliesti šių pamatų.

rašyta liepos mėnesio 29 d. 
1991 m. tarp prezidento B. 
Jelcino ir V. Landsbergio, 
kai kuriais atvejais net pa
lankesnė rusams, negu ki
toms Lietuvoje gyvenan
čioms tautinėms mažu
moms.

Prezidento Jelcino nuta
rimas nieko bendro neturi 
su situacija Lietuvoje. Jo 
priežastis glūdi Rusijos 
vidaus problemose.

* * *
ANTRIMIAI LIETUVOS 

SEIMO RINKIMAI 
kurie būtini persirengti 
dviems apylinkių kandida
tams, nesurinkusiems reika 
lingu 50+1% balsų, įvyks 
lapkričio 15 d., sekmadienį.

Taigi tik po lapkričio 15 
d. žinosime visus rinkimus 
laimėjusius.
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

• LIETUVOS SEIMO RINKIMINIAI DUOMENYS, 
NORS RINKIMAI DAR NEPASIBAIGĘ, BET JAU IR DABAR 
SKAUDOKI. Ypatingai tiems, kurie daug vilies dėjo, kad 
seime sustiprins savo narių skaičių. Tie, išskyrus Darbo 
partiją, skaudžiai pralaimėjo.

Dabar prasidėjo aiškinimasis kas už tai kaltas. Ir tas 
aiškinimasis ilgai tesis, nes kaip paprastai būna, laimėjimai 
turi net perdaug tėvų, o pralaimėjimų visi kratosi.

Mums atydžiai įvykius sekusiems tik iš tolo, atrodo, kad 
po pirmų laimėjimų perilgai buvo užmirštas Sąjūdis. Kad 
mūsų atstovai perdaug ir didelėmis grupėmis važinėjo po 
užsienius, o ne rūpestingai namie dirbo. Kad nemokėjo 
išspręsti pilietybės klausimo, žemės reformos, - nuosavybių 
gražinimo reikalų. Žodžiu, nemokėjo ūkiškai namie tvarkytis 
ir visus jungti į krūvą.

Dabar, po pralaimėjimo, visiems bus sunkiau. Net ir 
laimėjusiems.

Užsienio kraštai, kurie mums tiesė pagalbos ranką, da
bar bus reiklesni. Bus reiklesni ir kituose kraštuose gyve
nantieji lietuviai. Jie jau yra pajutę, kad reikalingi tik materia
line pagalbą duoti, bet nenorima jų net išklausyti, kaip reikia 
ūkinius ir valstybinius reikalus tvarkyti. Juk užsieniuose bu
vo ir dar tebėra, kurie dėl amžiaus neišmirė, nemažai tokių, 
kurie organizavo "Pienocentrą”, "Maistą", "Sodybą", Žemės 
Ūkio Rūmus, Lietūkį, steigė ir mokė jaunuosius ūkininkus, 
buvo ir tebėra įsijungė į kitų kraštų atsakingas bendroves, 
mokslo įstaigas...

Ar gavus skaudžią pamoką reikia nuleisti rankas ir ieš
koti tik priešų. Ne. Reikia iš naujo susiimti, keltis ir viską 
daryti, kad kraštą užpuolė skauduliai tuoj būtų gydomi. 
Kitaip iš bėdų greit neišsinarpliosime.

Ypač, kada Rusija į rinkimus buvo neteisinginiai, bet 
kietai įsikišusi ekonominiu spaudimu, keliant alyvos ir dujų 
kainas ir net visiškai jų neduodant.

• LIETUVOS SEIMO RINIMAMS AlSKĖJANT TUOJ 
ATSILIEPĖ DIDŽIOJI UŽSIENIO SPAUDA. Ir ji daugumoje 
nepalanki, kada pasigirdo net tokie balsai: "Lietuva pirmoji 
išsinėrė iš Sovietų Sąjungos, bet Lietuva pirmoji ir atgal 
sugrįžo į senąjį, kitais vardais perkrikštytą kelią".

Gerai dar, kad Lietuvos Demokratinė Darbo Partija tuoj 
ėmė siuntinėti pareiškimus, kad ji nieko bendro neturinti su 
buvusia komunistų partija, kad ji pasisako už pilną Lietuvos 
nepriklausomybę, kad siekia jog iš Lietuvos botų išvesta 
svetima kariuomenė.

Visi tie skuboti seimo rinkimai, kaip jau dabar matome 
pripainiojo daug naujų rūpesčių.

• LIETUVOJE DVI DIENAS YRA VIEŠĖJĘ SIAURĖS 
ATLANTO TARYBOS KARINIO KOMITETO PIRMININKAS 
VIGLEIK EIDE. Kartu su šešių NATO karininkų palyda jis 
buvo susitikęs su ministru pirmininku A. Abišala. Jis infor
mavo svečius apie Lietuvos politine ir ekonomine padėtį, 
santykius su Rusija ir jos kariuomenės išvedimą, kad Lietu
vos valstybės saugumas neatsiejamas nuo visos Europos 
kolektyvinės saugumo sistemos.

Po NATO šalių vadovų susitikimo prieš dvejus metus 
Londone mes sukūrėme ilgalaike bendradarbiavimo su Rytų 
Europos šalimis programą, šis vizitas ir yra viena iš šios 
programos dalių. Manome, kad NATO labai svarbu palaikyti 
glaudžius ryšius su Lietuva ir kitomis Baltijos valstybėmis.

I klausimą, ar NATO teiks pagalbą kuriamai Lietuvos 
armijai, atsakė: - Mes turime omenyje nedidelės Lietuvos 
armijos poreikius. Kol kas ne laikas ką nors žadėti, tačiau 
bandome nustatyti, ko jums labiausiai reikia,paskui perduo
sime šią informaciją šalims»NATO narėms. Žodžiu, bandy
sime padėti.

• SPALIO PIRMĄJĄ KLAIPĖDOS AUKŠTESNIOJOJE 
PEDAGOGINĖJE MOKYKLOJE atidaryta kalbų kolegija. I 
ją priimami aukštąjį mokslą baigė pedagogai, turintys anglų 
kalbos įgūdžių ir pageidaujantys persikvalifikuoti.

Anglų kalbą čia dėstys pedagogai iš užsienio. Po dvejų 
mokslo metų, išlaikė valstybinius egzaminus, studentai gaus 
diplomus ir galės dėstyti anglų kalbą bendrojo lavinimo mo
kyklose.

• VILNIAUS UNIVERSITETO FILOLOGIJOS FAKUL
TETO TARYBA VIENAI DIDŽIAUŠIU AUDITORIJŲ SUTEI
KĖ PROFESORIAUS VINCO KRĖVĖS VARDĄ. Šioje 
auditorijoje Vincas Krėvė yra skaitės literatūros paskaitas.

Auditorijos sienos papuoštos dailininkės Aldonos Jasu- 
dytės gobelenais iš ciklo "Kovos su kryžiuočiais". Sako, kad 
savo dvasia jie labai artimi Vinco Krėvės kūrybai, primena 
Dainavos šalies senų žmonių padavimus.

Spalio viduryje iš Philadelphijos perkelti Vinco Krėvės ir 
jo žmonos palaikai palaidoti Subartonių kaimo kapinėse ant 
kalnelio, kuriame ilsisi rašytojo tėvai. (Elta)

< IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ VĖL DIRBA fr~ 
elektra šiek tiek mažina bėdas su namų apšildymu. Bet kol 
kas elektrinė dar nepaleidžiama galimu apkrovimu, nes vyk
domi remontai ir daug rūpestingiau žiūrima, kad vamzdžiuo
se vėl neatsirastų plyšių.

PO DAUGIAU KAIP 
METUS besitęsiančių žiau
rių tarpusavio kovų buvu
sioje Jugoslavijoje, spalio 
trečiosios savaitės pabaigo
je diplomatai ir Jungtinių 
Tautų pareigūnai teigė, jog 
jie matą didėjančius ženk
lus, kad bus pasiektas susi
tarimas tarp dviejų besivar
žančių stipriausių etninių 
grupių - serbų ir kroatų. 
Aukšto rango serbų ir kroa
tų pareigūnai tyliai pradėjo 
derybas santykiams page
rinti. To išdavoje jau pa
siekta konkrečių rezultatų, 
jų tarpe pasikeista belais
viais, vėl atidarytas greitke
lis tarp Belgrado ir Zagre
bo, serbų kariai pasitraukė 
iš Kroatijos teritorijoje esan 
čio pusiasalio.

Tuo tarpu Bosnijoje žie
mai artėjant karinė ir poli
tinė padėtis darosi vis kom- 
plikuotcsnė ir kroatų bei 
serbų karinės pajėgos stipri 
naši jų užimtoje teritorijoje. 
Londone įsikūręs Amnes
tijos Internacionalas prane
šė, kad Bosnijoje daugumą 
žmogaus teisių pažeidinėji
mų įvykdė serbų kilmės 
gyventojai, tačiau ir musul
monai neglostė savo priešų. 
Amnestijos Internacionalas 
pastebėjo, kad taip pat ve
dami tyrinėjimai ir dėl kro
atų atliktų žmogaus teisių 
piktnaudžiavimų.

PRIEŠ SVARBIĄ RU
SIJOS parlamento sesiją, 
kuri įvyks gruodžio mėne
sį, Maskvoje spalio 24 d. 
susirinko daugiau kaip 
3,000 kietosios linijos ko
munistų bei ultra-naciona- 
listų ir įsteigė Nacionalinį 
Išgelbėjimo Frontą, kurio 
tikslas pašalinti Jcltsiną ir 
išgelbėti šalį nuo sunaikini
mo. Pasak masinės infor
macijos priemonių, naujoji 
koalicija atstovauja iki šiol 
geriausiai organizuotas kie
tosios linijos komunistų 
pastangas prieš prezidentą 
Jeltsiną, siekiant jį paša
linti.

KINIJOJE PIRMĄ 
KARTĄ modernių laikų 
istorijoje praeito mėnesio 
pabaigoje su šešių dienų 
vizitu lankėsi Japonijos 
imperatorius Akihito. Spa
lio 23 d. kalbėdamas Di
džiojoje Liaudies salėje Pe- 
kinge, imperatorius atsipra
šė, kad jo tėvo armijoms 
nuo 1931 iki 1945 m. oku
pavus tą Azijos dalį (Mi- 
ddlc Kingdom), mirė iki 13 
milijonų kinų, iš kurių dau
gelis buvo nužudyti. Mili
jonai japonų dėl šio impe
ratoriaus vizito ir ypač atsi
prašymo reiškė nepasiten
kinimą. Tuo tarpu komu
nistinės Kinijos vadai, norė 
darni privilioti japonų in
vesticijas savo krašte, teigė, 
kad daug svarbiau yra im
peratoriaus apsilankymas, o 
ne bet koks atsiprašymas.

LAIKRAŠTIS "RAU
DONOJI ŽVAIGŽDĖ" 
neseniai paskelbė anksčiau 
buvusius slaptus dokumen
tus, iš kurių paaiškėja, kad 
Brežnevo vadovybė nu
sprendė pasiųsti sovietų ka
rines pajėgas į Afganistaną 
mažiausiai dvi savaites 
prieš tai, kai to paprašė Af
ganistano vadovas Babrak 
Karmai. Į 1979 m. gruo
džio 12 d. dokumentus įei
na ir Politbiuro narių posė
džio protokolas, kuriame 
patvirtintos sovietų numa
tytos "priemonės" prieš Af
ganistaną, jų tarpe ir kariuo 
menės pasiuntimas. Tas 
posėdis buvo laikomas tiek 
svarbus, kad jo užrašus da
rė Politbiuro narys Kons- 
tantin Chcmcnko, o ne se
kretorius. "Raudonojoje 
žvaigždėje" paskelbtuose 
dokumentuose pastebima, 
kad tas "priemones" vykdy
ti pavesta tada buvusiam 
užsienio reikalų ministeriui 
A. Gromykai, gynybos mi
nisteriui D. Ustinovui ir 
KGB viršininkui Y. Andro
povui. Sovietų vadovybė 
visą laiką tvirtino, kad ka
riuomenė į Afganistaną bu
vo pasiųsta paprašius Babra 
kui Karmalui, kuris Afga
nistano vadovo pareigas 
perėmė dviem savaitėm vė
liau - 1979 m. gruodžio 27 d.

Sovietų kariuomenės 
įsivėlimas Afganistane viso 
truko 10 metų, pareikalavęs 
daugiau kaip milijono afga
nistaniečių ir 14,454 sovie
tų kareivių gyvybių.

BUV. KOMUNISTI
NĖS RYTU VOKIETIJOS 
vadovo Ericho Honeckerio 
teismas prasidės lapkričio 
12 d., nežiūrint to, kad jis 
serga kepenų vėžiu. 60-ties 
metų amžiaus Heneckeris 
liepos 29 d. buvo sugrąžin
tas į Vokietiją iš Maskvos, 
kur 17 mėnesių jis gyveno, 
norėdamas išvengti teismo. 
Teisėtvarkos įstaiga Berly
ne pranešė, kad Honeckeris 
ir keturi bendrininkai šį kar 
tą bus teisiami už nušovimą 
keturių žmonių, žuvusių 
sprogstant minoms padė
toms tarp Rytų ir Vakarų 
Vokietijų sienų. IŠ viso 
nuo 1961 m., kai buvo pa
statyta Berlyne mūro siena, 
bandydami per ją pabėgti į 
Vakarus, žuvo apie 350 
žmonių. Dienraštis "Ncw 
York Times" praneša, kad 
kartu su Honeckeriu bus 
teisiami buvęs vienas iš jo 
pavaduotojų E. Mielke, 
buv. Rytų Vokietijos mi- 
nisleris pirmininkas W. 
Stoph, buv. gynybos minis- 
teris F. Streliz ir buv. ko

munistų partijos sekretorius 
H. Albrecht.

VOKIETIJOS ŽALIŲ
JŲ PARTIJOS įkūrėjos 
Petros Kelly ir ją nušovu
sio, o paskui nusišovusio 
jos meilužio, atsargos ge
nerolo Gerto Bastian'o la
vonai buvo rasti spalio 21 
d. jų namuose Bonnos prie
miestyje. Kelly buvo 44 
metų amžiaus, o Baslierias 
69. Generolas iš V. Vokie
tijos kariuomenės pasitrau
kė 1980 m. ir įsijungė į tai
kos sąjūdį, kai tuo tarpu jo 
sugyventinė P. Kelly Ža
liųjų partiją įsteigė 1979 m. 
kovai prieš NATO nutari
mą V. Vokietijos žemėje 
dislokuoti naujas JAV bran 
dūdines raketas.

Petrą Kelly gimė 1947 
m. Bavarijoje ir į JAV su 
savo motina bei patėviu, 
Amerikos armijos pulkinin
ku leitenantu, persikėlė bū
dama 13 metų amžiaus. 
Baigusi American universi
tetą sostinėje Washingtone, 
iki sugrįžimo Europon dir
bo senatorių H. Humphrcy 
ir R. Kennedy štabuose.

BRITANIJOS KARA
LIENĖ ELZBIETA II, spa- 
lio 21 d. lankydamasi Ber
lyne, lydima prezidento 
von \Veizsackerio ir Berly
no miesto mero Dicpgeno, 
per Brandenburgo vartus 
buvo įžengusį į rytinį Ber
lyną, kur buvusioje komu
nistų valdomoje teritorijoje 
buvo žmonių šiltai sulikta. 
Kitą dieną karalienei lan
kantis Drezdene, ją pasiliko 
apie 3,000 žmonių minia. 
Vieni karalienei kėlė ova
cijas, o kiti, daugiausia jau
nuoliai, protestuodami, kad 
Londone pastatytas pamink 
las britų karališkosios avia
cijos vadui Sir Arthur Har- 
ris, kurios lėktuvai per II 
Pasaulinį karą masiškais 
bombardavimais sugriovė 
miestą, skandavo priešiškus 
šūkius ir į kartalienę palei
do porą kiaušinių. 1945 m. 
pirmojoje pusėje Drezdene 
nuo bombardavimų mažiau 
šiai 35,000 vokiečių (jų tar
pe ir karo pabėgėlių lietu
vių) žuvo ir miestas, prieš 
lai buvęs meno bei kultūros 
centras, tapo sunaikintas. 
Po to karalienė aplankė dar 
tris Vokietijos miestus.

RUSIJOS STAČIATI
KIU BAŽNYČIOS patriar
chas Aleksiejus H sveikino 
spalio 21 d. Maskvon atvy
kusį amerikietį evangelistą 
Billy Graham, tačiau pasa
kė, kad jis ncbahdytų į savo 
skelbiamą tikėjimą atversti 
stačiatikių bažnyčios na
rius. f {V1.R.
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IŠEIVIJOS PAGALBA 
LIETUVAI

Juozas Žygas

Nemažos statybos vyksta šiuo metu Dzūkijoje - Zervynų kaime, Varėnos rajone.
 V. Kapočiaus nuotr.

Apie tai, kad Lietuvai 
pagalba yra reikalinga, tai 
manau, kad aiškinti nerei
kėtų. Tik reikia su ja šaltai 
ir apgalvotai elgtis. Kadan
gi mūsų kišenės yra ribotos 
ir turi dugną. Su pagalba 
nuskubėjusių yra ir jau pirš 
tus nudegusių. Turėtų būti 
generalinis planas, bet, de
ja, jo nėra ir esu linkęs ma
nyti, kad jo niekuomet ir 
neturėsime. Tiesa, yra pla
nuotojų, bet jie dažniausiai 
po fantazijų pasaulį klajoja.

PLB seime, kuomet bu
vo svarstomi ryšiai su Lie
tuva, tai ir paramos klausi
mu buvo pasisakyta. Vie
nas dalyvis, iš Califomijos, 
pristatė savo planą: "Mes 
turime sudarę planą, kad 
dešimt tūkstančių lietuvių 
sudeda po dešimt tūkstan
čių dolerių ir bus šimtas mi 
lijonų". Čia jis pinigus tei
singai suskaičiavo, tik ne
pasakė, iš kur jis suras tuos 
dešimt tūkstančių lietuvių!

Taip pat įspūdžio susti
prinimui ir savo plano vyk
dymui, dešimt tūkstančių 
ant stalo ncpaklojo. Ir po 
seimo neteko niekus skaity
ti, kad būtų tai vėliau atli
kęs. Taigi, projektus siūly
ti ir pasireklamuoti yra la
bai lengva. Visai kitas rei
kalas, kuomet reikia tai dar 
bu įrodyti. Be to, pirmiau
siai mes turime viena kalba 
kalbėli, jeigu norime padė
ti. Atrodo, kad sunku jau ir 
lietuviškai susikalbėti.

Labai daug sykių teko 
girdėti, kad į paramos pa
siūlymus nesiteikia atsaky
ti. Rašantysis ir pats tai as
meniškai patyrė. Beveik 
prieš metus laiko, užsimez
gė mano ryšiai su Valstybi
ne Enciklopedijų leidykla. 
Lietuvoje yra žadama iš
leisti papildomą enciklope
dijos tomą, kuris apimtų iš
eiviją. Tad pasiunčiau ap
rašymus ir informaciją.

Lietuvių Fondui pasky
rus Lietuvos kultūriniams 
reikalams vieną milijoną 
dolerių, pagalvojau, kad ir 
enciklopedija galėtų į ten 

savo prašymą nukreipti. 
Tad savo laiškuose tai pa
minėjau. Š.m. sausio 29 d., 
vasario 26 d., gegužės 5 d. 
ir liepos 20-tos dienos laiš
kuose, apie galimybę gauti 
paramą minėjau. Nuro
džiau, kad tuo reikalu rei
kia kreiptis į kultūros ir 
švietimo minist. D. Kuolį.

I tuos savo pasiūlymus 
jokio atsakymo negavau. 
PLB seimo metu besilan
kant minisL D. Kuoliui, aš 
jo apie tai paklausiau. Tai 
man pasakė, kad jokio en
ciklopedijos prašymo nėra 
gavęs. Tai taip, į paramos 
pasiūlymus yra reaguoja
ma.

O tą milijoną jau išdalin 
ti baigia. Yra tokių, kurie 
nesnaudžia. Ir "Dirvoje" 
tuo reikalu rašyta buvo: 
DŪDOS...PREMIJOS. 
Čia nėra nieko naujo ar ne
paprasto. Kuomet yra pini
gai dalomi, tai visuomet da 
lis ne ten patenka. Ir Rašte 
yra parašyta, kad: "Ncvisa 
sėkla į gerą žemę krito". 
Taip ir išeivijos siųsta para
ma, nevisa į tas rankas pa
teko. Dalis visai priešinga 
kryptimi nuėjo. Arba iš vi
so nebuvo panaudota.

Čia panaudosiu vieną 
pavyzdį, ką neseniai vienas 
daktaras rašė. Prieš kurį lai 
ką lankydamasis Lietuvoje 
padovanojo dešimt Schiotz 
instrumentų (glaukomos 
nustatymui). "Po pusmečio 
grįžtu ir klausiu: Kaip seka 
si dirbti su Schiotz? Nė vie 
nas instrumentas nebuvo 
vartojamas! Kodėl? Pasi
teisinimai įvairūs. Vieni 
"Pamiršo", kaip reikia in
strumentą sudėti, Kitos 
"bijojo", kad tokį brangų 
instrumentą gali kas nors 
sugadinti arba pavogti, lai 
laikė užrakintą savo kabi
neto stalčiuje".

Kaip matote pavojus la
bai realus, kad gali "pavog
ti". Vagia viską, ką tik gali 
paimti, nunešti ar net kranu 
pakelti. Paskutiniu metu 
buvo rašyta, kad Jonavoje 
pavogė Lenino statulą, sve-

PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS VALDYBOS

VEIKLOS GAIRĖS
Pasaulio Lietuvių Ben

druomenės valdyba, kaip 
demokratiškai išrinkta pa
saulio lietuvių išeivijos va
dovybė, ryždamasi tęsti 
1949 birželio 14 paskelbtos 
Lietuvių Chartos nurodytų 
uždavinių vykdymą, tik at
sižvelgdama į Lietuvos Ne
priklausomybės atgavimą ir 
pritaikiusi juos prie naujų 
aplinkybių bei sąlygų, savo 
ketvertų metų kadencijai 
skelbia tokias veiklos gai
res.

1. Nekeičiamas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
tikslas yra rūpintis lietuvių 
tautos, Lietuvos valstybės 
ir lietuvių išeivijos išlikimu 
bei gerove.

2. Iš anksčiau vykdomų 
dviejų pagrindinių uždavi
nių - Lietuvos laisvinimo ir 
lietuvybės išlaikymo išeivi
joje, pirmasis pakeičiamas į 
pagalbą Lietuvai, o antrasis 
lieka toks pat kaip ir buvęs. 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba visomis jė
gomis ir turimomis priemo
nėmis uoliai stengsis tuos 
abu uždavinius vykdyti.

3. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba pa
silieka nuomonės, kad tauta 
tegali išlikti ir geriausiai 
tarpti tik susiorganizavusi į 
savarankišką valstybinę or
ganizaciją, todėl remia 
1990 kovo 11 atsikūrusią 
nepriklausomos Lietuvos 

riančią 5 tonas. Buvo rašy
ta: "Kuomet ateis Vytautui 
eilė?"

Nereikia galvoti, kad tai 
vyksta be policijos ir val
džios pareigūnų žinios. 
Penkių tonų statulos virtu
vėje ar savo garaže nepa
slėpsi. Kol vagiamos statu
los, atplėšiami laiškai ir iš
plėšiami siuntiniai. Kas 
gali su pagalba skubėti, ar
ba su santaupomis į Lietu
vėlę grįžti! 

demokratišką valstybę. O 
tai reiškia, kad PLB valdy
ba nesieja savęs nė su ko
kia nors viena politine par
tija, grupe ar judėjimu, nei 
su kokia nors viena idėja 
bei pasaulėžiūra, nei su ko
kia nors viena religija. Jos 
veiklos pagrindinis tikslas 
ir darbų atrama yra Nepri
klausoma Lietuvos Valsty
bė ir užjos ribų gyvenančių 
tautiečių Lietuvybė.

4. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba 
taip pat mano, kad ir išlai
kymas tarp už Lietuvos vai 
stybės gyvenančių tautiečių 
lietuvybės, kurią sudaro lie 
tuvių kalba, būdas, kultūra, 
papročiai, tradicijos, tegali 
būti paveikus tik visiems 
lietuviams susibūrus į vieną 
bendrą junginį, kur visi, nu 
sistalę bendras veiklos gai
res ir periodiškai jas įverlin 
darni, persvarstydami bei 
pritaikydami prie laiko bei 
sąlygų, galėtų kartu dirbti, 
bendrauti, bendradarbiauti, 
vieni kitiems padėti. O to
kia jungtis kaip tik ir yra 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė.

5. Todėl savo kadenciją 
pradėdama, PLB valdyba 
kviečia visus už Lietuvos 
ribų gyvenenčius lietuvius 
jungtis į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės šeimą per 
Kraštų Bendruomenes bei 
kitus padalinius ir dirbti 
bendrą darbą, koordinuoja
mą bendros vadovybės, de
mokratiškai visų už Lietu
vos ribų gyvenančių lietu
vių išrinktos Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdy
bos, neatsisakant savo sa
varankiškumo ir supran
tant, kad bendradarbiavi
mas tegali būti pagrįstas tik 
bendruomeniško solidaru
mo principais, tolerancija ir 
abipusiu sutarimu.

6. PLB valdyba, viso
mis jėgomis remdama de
mokratiškai išrinktą Nepri

klausomos Lietuvos Res
publikos vadovybę ir pati 
teikdama arba ieškodama 
paramos Lietuvai, Lietuvos 
Seimą, Vyriausybę visas 
organizacijas ir pavienius 
žmones kviečia atsižvelgti į 
išeivijos bei jos vadovybės 
puoselėjamus tikslus, padė
ti jų siekti ir bendradar
biauti su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, 
kaip su vyriausia už Lietu
vos ribų gyvenančių lietu
vių taip pat demokratiškai 
išrinkta vadovybe.

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės įvairios vado
vybės, padaliniai bei pavie
niai išeiviai visomis jėgo
mis ir ištekliais uoliai dar
bavosi dėl Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo sa
vo gyvenamuose kraštuose, 
visada jausdamiesi esantys 
tos pačios lietuvių tautos ir 
tos pačios, daugelio Vakarų 
valstybių niekada sovie
tams nepripažintos, Lietu
vos valstybės dalis, niekada 
neatsisakę nei pareigų, nei 
teisių. Todėl ir mano, kad 
Lietuvai nepriklausomą 
valstybinį vyksmą sukliu- 
džiusių jėgų atsikračius, už 
jos ribų gyvenantieji lietu
viai turi turėti tokias pačias 
teises Lietuvos valstybėje, 
kaip ir jos ribose gyvenan
tieji žmonės, nepaisant į 
kokias valstybines ar kitas 
organizacijas išeiviškas gy
venimas juos būtų įjungęs.

7. Po penkiasdešimt me 
tų vergijos ir sunkios lietu 
vių tautos kovos Lietuvos 
žemėje ir nuolatinio darbo 
už jos ribų pagaliau laimė
jome Lietuvai nepriklauso
mybę ir dabar visomis jė
gomis turime ją išlaikyti, 
apginti, rūpintis jos pažan
ga, gerove, visapusišku gy
venimo sužydėjimu vi
siems jos žmonėms.

Bet yra ir išeivija, ir kiti 
už Lietuvos ribų gyventie 
lietuviai. Tik maž i jų da 
tegrįž į Nepriklausomą Lie
tuvą. Visi kiti liks gyventi 
tarp kitataučių. Gims ir 
augs naujos kartos. Jos turi

(Nukelta į 12 psl.)
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SU KORPI NEO-LITHUANIA 
FILISTERIU ANTANU DIRŽIU 

ATSISVEIKINANT
Jonas P.

Antradienį, spalio 13 
dieną 4:30 po pietų, savo 
bute, Woodhavenc, ilgos 
ligos nuvargintas mirė Kor
poracijos Nco-Lithuania 
aktyvus veikėjas, Filisteris, 
Antanas Diržys. Velionis 
sunkiai sirgo ir per paskuti
nius metus viešai jau nebu
vo matomas. Visą gyveni
mą buvo aktyvus tautiško
sios lietuviškos ir visuome
ninės veiklos dalyvis tad ir 
sirgdamas rūpinosi, ir su 
kitais asmenimis veiklos 
reikalus aptardavo telefonu. 
Paskutiniais mėnesiais ir 
toks visuomeninis bendra
darbiavimas jam jau buvo 
sunkus.

Prieš dvejus metus, Kor 
poracijos metinių minėjimo 
proga, Ncw Yorko vienetas 
nutarė specialiai pagerbti 
vyresnius kolegas, studija
vusius pirmame Korpora
cijos veiklos dešimtmetyje, 
kurių tarpe buvo ir Antanas 
Diržys.

Jam negalint dalyvauti, 
prie garbes stalo buvo pa
likta tuščia kėdė, perjuosia 
korporacijos spalvų juosta, 
o ant stalo pastatytas gyvų 
gėlių vazonas.

Jam mirus, liūdnoji ži
nia tuoj buvo pranešta 
Korp! Ncw Yorko vieneto 
pirmininkui dr. Jonui P. 
Lenktaičiui, kuris pasikvie
tus talkon keletą vieneto 
narių, ėmėsi laidotuvių 
apeigų organizavimo. Pa
likus mirties dokumentų, 
kapinių, bažnytinius ir ki
tus panašius reikalus tvar
kyti M. Šalinskicnei - Sha- 
lins Funeral Home savinin
kei, kur velionis vėliau bu
vo pašarvotas ir vieta ku
rioje rinkosi visuomenė 
paskutiniam atsisveikini
mui, telefonu buvo susi
jungta su Lietuvoje gyve
nančiu sūnum Saulium, ku
ris tuoj pažadėjo atvykti į 
laidotuves. Nedelsiant bu
vo painformuota Korpora
cijos Vyriausioji Valdyba 
Chicagoje, eilė velionio stu 
dijų kolegų, draugų bei bu
vusių artimų bendradarbių, 
dabar gyvenančių Ameri
koje ir pranešta lietuvišką- 
jai spaudai.

Atsisveikinimas įvyko 
sekmadienio vakare, 7:30 
valandą, gausiai dalyvau
jant New Yorke ir apylin
kėse gyvenantiems, jį paži
nojusiems, tautiečiams. Ve 
lionio krūtinę karste puošė 
korporacijos spalvos ir stu
dentiškoji kepuraitė, o šalia 
karsto užrašas "PRO PAT- 
RIA". Garbės sargyboje sto 
vėjo Ncw Yorko Vieneto 
kolegos persijuosę plačio
mis korporacijos spalvų

Lenktaitis
juostomis. Kartstą dengė 
žmonos Genutės ir sūnaus 
Sauliaus raudonų rožių vai
nikas. Gėlių gausume bu
vo Korporacijos Vyriausios 
Valdybos ir New Yorko 
vieneto gyvų gėlių pintinės.

Atvykusių atsisveikinti 
tarpe buvo Jo ekscelencija 
vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM. Lietuvos Vyriausy
bės Ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų Anicetas 
Simutis, buvęs apreiškimo 
parapijos klebonas kun. Jo
nas Pakalniškis ir tėvas Ste 
ponas Rapolas, kuris skaitė 
atitinkamus religinius skai
tymus ir maldas. Atsisvei
kinimą pradėjo korporaci
jos Filisteris dr. Jonas P. 
Lenktaitis trumpu įvadu ir 
šeimai užuojautos pareiški
mu:

"L. T. S. Korporacijos 
Neo-Lithuania Vyriausioji 
Valdyba įpareigojo mane 
talkinti liūdesyje esančiai 
velionies žmonai Genutei 
ir sūnui Sauliui laidotuvių 
reikaluose ir išreikšti vy
riausios Valdybos ir visų 
korporacijos narių vardu 
šeimai, jos nariams, gimi
nėms, artimiems pažįsta
miems ir draugams gilią, 
nuoširdžią užuojautą. 
New Yorko vienetas jun
giasi prie Šio Vyriausios 
Valdybos užuojautos 
pareiškimo".

Ambasadorius A. Simu
tis, su kuriuo velionis nuo
lat dalijosi visuomeninę 
veiklą liečiančiomis minti
mis, paskutiniam atsisvei
kinime jautriais žodžiais 
nusakė savo patirtį bendrau 
jant su velioniu Lietuvos 
laisvinimo reikalais. Baig
damas išreiškė užuojautą 
žmonai Genutei sūnui Sau
liui, Korporacijos Neo Li- 
thuania Vyriausiai Valdy
bai ir visiems korporacijos 
nariams, netekusiems švie
saus ir aktyvaus kolegos, 
skatinusio išlaikyti tautinės 
minties idėją. Ta pačia pro 
ga pranešė, kad anksti rytą 
iš Floridos skambino velio
nio artimas kolega Vytau
tas Abraitis prašydamas 
savo ir žmonos Stelos var
du išreikšti jų užuojautą 
šeimai.

Vyriausios Valdybos at
sisveikinimo teksto laiku 
negavus, suglaustai, palies
damas ir pabrėždamas kai 
kurias svarbesnias velionio 
gyvenimo veiklos vietas, 
Vyr. Valdybos ir N.Yorko 
vieneto vardu kalbėjo dr. 
Jonas P. Lenktaitis.

New Yorko tautininkų 
vardu kalbėjo Apolinaras 
Vcbcliūnas, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje - G.

A.a. Antanas Diržys, dar sveikas būdamas ir kalbėjąs New 
Yorko neolituanų sueigoje.

Meiliūnienė "Laisvės Žibu
rio" radijo programos var
du - Romas Kezys. Atsi
sveikinimas buvo užbaigtas 
Lietuvos Himnu.

Prieangyje, ant stalo, 
buvo aukų lapas norintiems 
aukoti "Laisvės Žiburio" 
programai išlaikyti.

*****
Apreiškimo parapijos 

bažnyčioje, Brooklyne, pa
maldas laikė kun. Bruno 
Kruzas, šiuo metu pavaduo 
jantis išvykusį kleboną 
kun. Palubinską. Jam talki
no kun. Jonas Pakalniškis. 
Pamaldos užtruko apie va
landą laiko nes kun. B. Kru 
zas pasirinko skaityti gedu
lingoms apeigoms tinka
mas vietas iš apaštalų laiš
kų. Ant karstą dengusio 
balto apdangalo buvo uždė
ta plati Korporacijos spalvų 
juosta, o ant jos velionies 
studentiškoji kepuraitė.

NEO LITHUANIA KORPORACIJOS 
PIRMININKĖS ATSISVEIKINIMAS
Liūdinti šeima, arti

mieji, šio liūdno vakaro 
dalyviai,

Prieš kelias dienas su
drumstė labai liūdna žinia 

Garbės sargyboje stovi J.P. Lenktaitis ir Aldona Nakaitė — Pinch

Prie altoriaus giedantiems 
kunigams, vargonais pritar
dama, giedodama, atsaki
nėjo parapijos vargoninin
kė H. Bukauskienė. Kom
pozitoriaus J. Naujalio kū
rinį "Kai skausmas tau 
širdį" įspūdingai pagiedojo 
Vytautas Alksninis.

Cyprcs Hills kapinėse 
įnirusiems skirtas maldas 
skaitė kun. Jonas Pakalniš
kis. Čia, paskutinį kartą 
velionio palaikus, dabar jau 
karste, jo gyvenime bran
gintos korporacijos spal
vos, o ant jų tartum pavar
gę ilsėjosi trys raudoni 
gvaizdikai, paskutinį kaną 
klausydami velioniui gie- 
dantčiu: "Lietuva Brangi" 
giesmės.

Polaidotuviniai užkan
džiai buvo parengti Belec
ko, ”Winter Garden" sve
tainėje.

kad mirė taurus lietuvis, di
delis patriotas, teisininkas, 
visuomeninkas, spaudos 
bendradarbis, Korp! Neo- 
Lithuania aktyvus filisteris 

a.a. Antanas Diržys. Jo 
pėdsakos giliai įmintos jo 
vingiuotam gyvenimo kely
je- jo lietuviško darbo ei
lėse.

Lietuvoje jis pasirinko 
kelią PRO PATR1A, ir uo
liai jungėsi į Korp! Neo 
Lithuania eiles. 1931 - 
1932 m.m. Korporacijos 
pirmininkas. Vokietijoje 
velionis Antanas Diržys 
ėmėsi iniciatyvos ir 1948 
m. sausio mėn. 14-15 d.d. 
sušaukė Korporacijų Neo- 
Lithuania, Filiae Lithua- 
niae, ir Jaunosios Lietuvos 
buvusių pirmininkų konfe
renciją siekiant tarimo dėl 
organizuoto veikimo. Kon
ferencija pasisakė už suda
rymą bendros vadovybės - 
vykdomosios tarybos ir šių 
korporacinių narių šauki
mą Heidelberge, vėliau pa
keista į Augsburgą. Tary
bos pirmininku buvo išrink 
tas a.a. Antanas Diržys.

Apsigyvęnęs Brookly
ne, New Yorke, jis įsijungė 
į Korp! Neo-Lithuania met
raščio, monografijos 1922- 
1965 metų redagavimą, 
kaip vyriausias redaktorius. 
Šioje knygoje jis paskelbė 
savo studijų straipsnį 
"Žvilgsnis į pasaulėžiūrą". 
Jis iniciatorius atkurti išei
vijoje Neo-Lithuanų filiste
rių sąjunga, suorganizavo 
nevvyorkiečius filisterius į 
šios sąjungos skyrių. Anta
nas Diržys niekad nepraleis 
davo korporacijos metinių 
sukakčių minėjimų.

Šiandien mes korporan- 
tai budime netekę aktyvaus 
ir daug nusipelnusio Kor
poracijai filisterio.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausios Valdybos var
du, reiškiu giliausią užuo
jautą liūdinčiai šeimai bei 
artimiesiems. Velionis ak
tyviai dalyvaudamas visuo
meniniam gyvenime šven
tai tikėjo laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos prisi
kėlimu. Jo svajonės išsipil
dė- Lietuva laisva ir nepri
klausoma. Tai buvo didžiu 
lė Dievo dovana mirus ir 
kol. Antanui Diržiui.

Mielas kolega, ilsėkis 
ramybėje. Tegul Aukš
čiausias globoja Tave.

Vida Jonušienė, 
Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Vald. Pirmininkė
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KŪRYBA IR MOKSLAS
MANO ATSIMINIMAI APIE 

RAŠYTOJĄ PETRĄ VAIČIŪNĄ 
(1890-1959)
Vincas Šarka

(Tęsinys iš praėjusio 
numerio)

Rengiant vakarus Uk
mergėje, mes mokiniai, tal
kinome ir atlikome dalį 
techniško darbo. 1915 m. 
vasarą Petras, Juozas, Vik
toras Vaičiūnas ir kun. St. 
Razumas buvo tėviškėje. 
Karo frontui artėjant visi 
susirinkome Praniuose pas 
dėdę Praną Šarką ir Jurgio 
Šarkos šeimą - jų ūkyje, 
kitoje pusėje Šventosios 
upės ir tarėmės ką toliau 
daryti. Ten viešėdami, gė
rėjomės gražia gamto Žu- 
vintos ir Šventosios upių 
pakrantėse, vakarais klau
sėmės lakštingalų ir grožė
jomės milijonais žvaigž
džių dangaus mėlynėje.
♦ Vieną dieną man su Pet
ru besimaudant Šventojoje, 
prijojo žvalgai - du rusų 
kazokai ir pareikalavo mū
sų dokumentų. Mūsų dra
bužiai su dokumentais bu
vo ant kranto, tai mums ei
nant prie rūbų, nežinia ko
dėl kazokai paspaudė penti
nais ir nudūmė netikrinę 
dokumentų. Mes pradėjo
me juoktis, kad kazokai nu
sigando - turbūt ne kaip 
atrodėme.

Rudeniop 1915 m. pasi
traukėme iš Pranių į gilumą 
Rusijos, Juozas Vaičiūnas 
liko Vilniuje, Petras išvyko 
į Petrapilį, o aš, Viktoras 
Vaičiūnas ir kun. St. Razu
mas atsiradome Voroneže. 
Vėliau kun. St. Razumas 
taipgi nuvyko į Petrapilį, 
nusisamdę netoli Petrapilio 
prie Slaviankos gclžk. st. 
vasarnamį ir jame gyveno 
visą karo laiką. Petras atsi
kėlė pas jį gyventi ir tarna
vo kur tai netoli, geležinke
lio st. sandėlyje. Per šven
čių atostogas ir kai kada 
vasarą aš su Viktoru Vai
čiūnu lankydavome juos. 
Jau tada matydavau Petrą 
rašant naujus kūrinius vai
dinimui. Rodos, kad jau 
tada Petras buvo susibičiu
liavęs su J. Vaičkum, kuris 
Petro veikalus pradėjo vai
dinti teatrų scenose Petrapi
lyje.

1918 m. rudenį, dar vo
kiečių okupacijos metu, su
sirinkome Lietuvoje. Pet
ras, Viktoras ir aš mano tė
viškėje Barboriškiuose. Ka 
dangi buvo neramus ir ne
pastovus laikas ir mokslą 
tęsti nebuvo kur, tai 1919 
m. pradžioje Petras su Vik
toru išvyko algai į Petrapilį 
studijuoti, Viktoras lankė 
Karaliaučiaus Akademiją ir 

ją vėliau baigė, o Petras 
1920 m. pradžioje kartu su 
Dr. B. Matulioniu grįžo į 
Lietuvą.

Apie tą grįžimo kelionę 
Petras tik tiek papasakojo, 
kad Latvijos teritorijoj juos 
latviai sulaikė, kalėjime su
sirgo šiltine ir vos su Kon
sulato pagalba išsivadavo.

1920 m. Petras trumpai 
tarnavo teismo kandidatu, 
buvo paskirtas Panevėžio 
apskr. t. tardytojo pareigas 
eiti. Čia turėjo kokį tai ne
susipratimą su apskL virši
ninku dėl paleidimo iš kalė 
jimo areštuotų ūkininkų. 
Paklaustas viršininko kodėl 
paleido areštuotus, Petras 
atsakęs - jei bus reikalas 
tai ir jį - viršininką palei
siąs iš kalėjimo.

Petrui tardytojo darbas 
nepatiko, neužilgo pasitrau
kė iš tarnybos. Vertėsi sa
vo kūrybos darbu. Dirbo 
Valst. teatro direkcijoj ir 
kitur. 1926 m. lankėsi V. 
Europoje. Sugrįžęs dirbo 
Tautosakos komisijoj, buvo 
"Lietuvos" žurnalo techniš
ku redaktorium, darė verti
mus, dirbo spaudoje, parašė 
daug poezijos, dramos kū
rinių. Apie Petro parašytus 
ir išleistus poezijos rinki
nius ir dramaturgijos veika
lus neminėsiu, apie juos jau 
spaudoje daug buvo pasisa
kyta.

1918 m. Petras su J. 
Vaičkum ir jo grupe daly
vavo Vilniaus lietuvių dra
mos teatro steigime. Gro
žinėje literatūroje Petras 
plačiau pradėjo reikštis I 
pasaul. karo metu. Savo 
eilėraščius spausdino Petra
pilio lietuvių laikraščiuose. 
Tuo laiku jis daugiau susi
domėjo ir dramaturgijos 
menu.

1915 m. J. Vaičkus įstei 
gė Petrapilyje Vaidybos 
studiją, Petras su ta studija 
ir režisierium J. Vaičkum 
artimai bendradarbiavo. 
Ten 1916-1918 m. buvo 
statomi Petro pirmieji sce
nos veikalai - "Pražydo nu
vytosios gėlės" ir "Aukos". 
Tuo laiku, galima sakyti, 
gimė Petras Vaičiūnas po
etas ir dramaturgas. Jau 
Lietuvoje gaudavau iš Pet
ro jo išleistų kūrinių plati
nimui.

Susitikus su Petru nere
tai tekdavo pasikalbėti apie 
jo planuojamus veikalus. 
Rašant veikalą "Nauji žmo
nės" kilo klausimas, ar tin
ka vartoti žodį "kapčius". 
Abu sutarėme, kad tinka, 

nes vaizdingiau nusako, ne
gu "matavimo ženklas" iš
tartas vaidinime.

Viena kartą Petras papa
sakojo, kad buvo pas jį atė
jęs Rašytojų sąjungos na
rys, kurio pavardės nemi
nėsiu, ir atnešęs rusų kalba 
rašytą veikalą prašė pada
ryti vertimą, kurį ketino ne
užilgo vaidinti teatre, žadė
jo gerai atlyginti už darbą.
Petras perskaitęs tą visai 
menkos vertės veikalą grą
žino pareikšdamas, kad ne
norįs apsijuokti ir nenorįs 
kad jam mirus spaudoje ra
šytų: "Žiūrėkit, kokius vei
kalus Petras Vaičiūnas ver
tė į lietuvių kalbą".

Dar Vaičiūnams gyve
nant Kaune, Kęstučio g. 
Nr. 62, netoli Valst. teatro 
ir man ten atsilankius, su
tikdavau pas Petrą rcž. Dau 
guvietį, L. Girą, Didžioką, 
Harbačiauską ir kitus. Įdo
mu buvo pasiklausyti jų kai 
bų apie meną, literatūrą, 
apie literatūros kritikų pa
sisakymus ir t.t. Petras dau 
giau tylėdavo ir klausyda
vosi, bet kai kada labai taik 
liai ir karštai į tą pokalbį 
įsiterpdavo.

Tefa, Petro žmona, tuo 
laiku dažnai būdavo teatro 
repeticijose, ar vaidinime. 
I Vilniaus miestą Petras tie
siog buvo įsimylėjęs ir tam 
miestui yra sukūręs nema
žai eilėraščių. Svajojo Vil
niuje apsigyventi, bet tur
būt nenujautė, kad ten už
baigs žemišką kelionę ir 
pasiliks jau amžinai miela
me Gedimino mieste - Vil
niuje.

Jau sirgdamas Petras pa
rašė man keletą laiškų, siun 
čiau jam vaistus, dar vis vy 
liaus pakelti jį iš ligos pata
lo, kol gavau iš žmonos Te
tos liūdną žinią, kad jau Pet 
ro nebeturime savo tarpe.

DĖMESIO, JAUNIME!!!
PuAia „Aiae - Ar Jūs norite atstovauti savo miestą 
t'ucia vejas.... sekančiame Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongrese?

Ar norėtumėte dirbti 
Lietuvos labui?

Ar planuojate aplankyti / 
gimines Lietuvoje? 7~

Ar planuojate dalyvauti ar mokytis
Kursuose Vilniuje ar Kaune?

Petro Čepo Jaunimo Fondas žino, kad jaunimui (18-35 amžiaus) 
yra sunku sutaupyti pinigų kelionei į Lietuvą ir kitas šalis. Todėl 
mes įsteigėme PČJF, norėdami Jums padėti susipažinti su savo 
Tėvyne ir pasaulio lietuviais. PČJF $1,000 stipendija skiriama 

bent vienam lietuvių kilmės jaunuoliui/ei, kuris/i žada vykti į 
Lietuvą arba dalyvauti lietuviškoje veikloje išeivijoje.

Anketą stipendijai gauti turite užpildyti ir pasiųsti PČJF ne vėliau 
lapkričio 15 d., kad galėtumėte keliauti į Lietuvą ateinančiais 
metais tarp sausio 1 d. ir gruodžio 31d. Anketos ir platesnė 

informacija gaunama rašant:

Petročepo Jaunimo Fondas 
P. O. Box 497, South Boston, MA 02127

PRIERAŠAS PRIE VINCO 
ŠARKOS ATSIMINIMU APIE 
POETĄ PETRĄ VAIČIŪNĄ 

Vytautas Kasniūnas

Vykdami į Lietuvą, į ke
lionės knygelę surašome 
pavardes su kuo po 50 me
tų norėtum pasimatyti, pasi 
kalbėti, kokias vietoves ap
lankyti. Sudarai smulkų 
planą, kurias vietoves norė
tum aplankyti, kiek laiko 
praleisti. Tai asmeninė pla
no dalis. Kitą plano dalį 
užpildo draugų, pažįstamų, 
giminių prašymai su laiškų 
krūvele, vaistų kroviniu ir 
slėpiningais žaliais pini
gais. Tai neramioji atsako
mybė.

Taip susiklostė 30 vieš
nagės dienų planas, kišenė
je saugus, bet į Vilnių at
skridus, mėlynuose debesy
se paskendęs. Lyg ir buvo 
užmiršta, jog joniškiečiai 
niekados neprašo išgerti 
alaus stiklinę, jie prašo tik 
priimti šeimininko meilę. 
O ta meilė iš Joniškio Sida
bras upelio, per visas upes 
ir ežerus plaukia. Kai kle
bonas Šiaučiūnas statė Jo
niškyje didžiulę bažnyčią, 
jis aukas gaudavo tik išgė
ręs alaus stiklinę. O buvo 
abstinentas. Joniškietis iš 
meilės klebonui sakydavo: 
"Išgersi, priimsi meilę, tai

O jis buvo mums visiems 
jo giminėms, centrinė as
menybė, su visokiom savo 
bėdom, rūpesčiais ir džiau
gsmais skubėdavome pas 
Petrą. Dabar tik skaitant jo 
kūrinius, pajunti jį lyg gy
vą, kalbantį į mus.

A.a. VINCAS ŠARKA 
(Gimė 11.1.1897, mirė 10.3.77) 

Detroitas, 1971 m. balandžio 20 d. 

Ar treniruojatės dalyvauti 
Tarptautinėse Lietuvių Sporto 

Žaidynėse?

gausi 10 rublių". Jie su 
meile gimę, kitaip ir nemo
kėjo priimti svečią. Ak, to
kie buvo ir mano giminai
čiai automobilio vairuoto
jai, kelionėje ne lašelio ne
ragavę, o vakarę pasakę: 
Nepriimsi meilės, rytoj ne
važiuosime."

1938-1940 metais dir
bau Lietuvoje dienraščio 
"Lietuvos Aidas" rcdakcijo 
je, buvau švietimo ir kultū
ros skyriaus reporteris. 
Kasdien tekdavo susitikti 
daug žmonių. Kur dabar 
jie? Buvęs Lietuvos Žur
nalistų sąjungos pirminin
kas Domas Šniukas, kiti 
žurnalistai buvo man nuo
širdūs talkininkai, padėjo 
daug ką susirasti.

Iš anų laikų spaudos 
žmonių tik Juozas Žlabys 
-Žengė, 93 metų amžiaus, 
gyveno Kaune. Su juo bu
vome kraštiečiai: jis kilimo 
iš Žagarės, aš iš Joniškio, 
abu įsimylėję į savo gimti
nes. Iš Gruzdžių kilęs Gri- 
cius-Pivoša, prie mūs prisi
jungęs, "skerslatviu" suėji
mu vadindavo. O muzikas 
Klemensas Griauzdė, lin- 
kuvietis, taip pat šiaurės 
Lietuvos žiemgalis, taurias 
vaišes surengdavo.

Lietuvos žurnalistai mė
gino įrodyti, kad likau tik 
vienas, kuris buvau posė
dyje, kai "Lietuvos Aidą" 
perėmė redaguoti komisa
ras Jonas Šimkus. Einant 
pro Pažangos rūmus, kur 
buvo dienraščio redakcija, 
skambėjo vyr. rcd. dr. Bro
niaus Dirmeikio pasakyti 
atsisveikinimo žodžiai su 
redakcijos bendradarbiais, 
ir tie atviri, drąsūs žodžiai 
pasakyti Šimkui: "Ateitis 
parodys, kas labiau mylėjo 
Lietuvą".

Vilniuje daug kartų pra
ėjau, kur gyveno ir mirė 
mūsų žymusis poetas, dra
maturgas Petras Vaičiūnas, 
daug kartų skaičiau jo įam
žinimui skirtą bronzinę len
tą su įrašu. Kaip žurnalis
tas pažinojau žymią aktorę, 
jo žmoną Teofilę Dragūnai 
tę-Vaičiūnienę. Ji tame na 
me tebegyvena. Tik vieną 
ką norėčiau praeiti kamba
rius, kur vaikščiojo Petras 
Vaičiūnas, prie jo kūrybos 
rašomojo stalo pastovėti.

* ♦ ♦

Lietuvoje šią vasarą sve 
Čių iš Europos ir užjūrio 
knibždėte knibždėjo. Kur 
tik pasisuksi ten pažista- 

(Nukelta į 6 psl.)
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LIETUVA MANO 
BRANGI...

(Kelionė j gimtine) 
Mirga Kižienė

Mirga Kižienė Clevelando visuomenei labai gerai 
pažįstama. Ji yra skautininke. Ėjo tuntininkės ir 
kitas įvairias pareigas tunte. Kurį laiką yra buvusi 
Sv. Kazimiero Lit. mokyklos vedėja.

Dabar, sunkiai ligai sunkėjant, kiek galimybės 
leidžia, padedant vyrui Džinarui, vežimėlyje įsodinta 
visada dalyvauja pamaldose, koncertuose, pobū
viuose.

Kas antra ketvirtadienį sukviečia pas save mal
dos būrelio nares. Būrelio tikslas praskaidrint valan
dėlę bendra malda, pasidalyti savo gyvenimo 
nuotaika, išgyvenimais, pabūti su tais, kurie visada 
ją atsimena.

Rudiškių kaime, didelėj seklyčioj. Giminės džiaugiasi svečiais ir pirmu derlium savame ūkyje. 
D. Kižio nuotr.

PRIERAŠAS PRIE VINCO 
ŠARKOS ATSIMINIMU

(Atkelta iš 5 pis.)

m am ant kulnies užlipsi, 
alkūnėmis pasistumdysi.

Gedimino gatvėje, prie 
laikraščių pardavimo būde
lės, užkalbina jauna, daili 
ponia, čia pat jos vyras ir 
du jaunuoliai: dr. Viktoras 
Saulius, inž. Diana Aušra 
Cemiai. Izolda Šarkaitė- 
Cemienė buvo tos pačios 
gimnazijos mokinė, kur ku
rį laiką buvau lietuvių kal
bos mokytojas. Jos tėvelis 
a.a. Vincas Šarka, buvęs 
Apeliacinių Rūmų ir Vy
riausiojo Tribunolo teisė
jas, buvo artimas pažįsta
mas iŠ Kauno laikų, bendra 
mintis iš gyventų Vokieti
joje dienų.

Tuoj ir susiklostė mano 
norai. Poetas Petras Vai
čiūnas buvo Vinco Šarkos 
pusbrolis, Izoldos dėdė ir 
krikštatėvis. Tuoj ir kalba 
užsimezgė apie Teofilę Dra 
gūnaitę-Vaičiūnienę. Ji 
yra 92 metų amžiaus. Čer
nių šeima ką tik ją aplankė 
ir ilgesnį laiką viešėjo, bu
vo priimti įspūdingame sve 
čių kambaryje, papuoštu 
dideliu Petro Vaičiūno por

tretu. Buvo labai nuošir
džiai ir giminiškai priimti ir 
pavaišinti. Nors pečius sle
gia gražus amžius, bet akto 
rė puikiai atrodo, vis su ar
tistiškomis manieromis, la
bai blaivaus proto, geros 
atmintyies, viskuo besido
minti, kilni ir įdomi asme
nybė. Izolda Černienė ar
chyve rado daug rankraš
čių, šeimos nuotraukų, nes 
Petro Vaičiūno ir Vinco 
Šarkos pusbroliška giminys 
tė buvo labai artima. Vin
cas Šarka, paprašytas Vai
čiūno biografijos rašytojų, 
parašė ir šiuos įdomius at
siminimus.

Černių šeima aplankė 
Veprių miestelį ir prašė, 
kad Veprių bažnyčioje būtų 
atnašaujamos šv. Mišios 
Spalio 3 d., minint a.a. tė
velio Vinco Šarkos 15 me
tų mirties sukaktį. Šia baž
nyčią jis uoliai lankė vai
kystėje ir jaunystėje, neuž
miršdavo ir atostogų metu. 
Meldėsi šeima, jo giminai
čiai, draugai, pažįstami mir 
ties sukakties proga.

Gandrų lizdas aukštam 
medyje sodybos gale, javų 
gubos vienkiemio lauke, 
pušys ir beržai puošiantys 
laukus ir miškus, kryžiai ir 
koplytėlės pakelėse, prašan 
čios geresnės ateities. Net 
ir debesėliai lengvesni, že
miau plaukia. Tai sava ša
lis, gyvoji LIETUVA.

Grįžau į gimtinę, po 
daug ilgesio metų. Pama
čiau laisvą LIETUVĄ. Ži
noma, ji tik pradeda atsi
kurti, bet laikas, vieninga 
gerai susiklausiusi valdžia, 
žmonių darbštumas ir Die
vo palaima padės viską nu
galėti.

Liepos gale, rugpjūčio 
pradžioj su vyru ir jauniau

siu sūnum tris labai šiltas 
savaites, (būnant Panevė
žyje Rugp. 10 d. buvo 36
C.) važinėjom po Vilnių,

ANY 
GLASSES
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20th ANNIVERSARY
• Professional Care
• Best Ouality!
• Best Service!

“Our purpose is to provide the 
very best specialty vision care 
to each and every patient” 
“Our goal is totai consumer 
satisfaction.”

J.F. OPTICAL
775 E.185th Street 

Euclid

531-7933

Kauną, Šiaulius, Klaipėdą, 
Palangą, Nidą, Birštoną, 
Prienus, Gruzdžius, Rudiš
kius, Gudžiūnus, Panevėžį. 
Matėm Kryžių Kalną, Tra
kų pilį, Rumšiškių sodybas 
ir miestuose žymiausias 
vietas. Vyras pats vairavo. 
Lietuvos didieji keliai geri, 
benzinas tuo laiku buvo 23 
rb. litras ir buvo lengvai 
gaunamas.

Visur daug naujos staty
bos, kraštas keičiasi, žmo
nės skundžiasi Rusijos ka
riuomenės buvimu, aukš
tom kainom, vagystėm, gir
tuokliavimu, mafijos veik
la, krautuvių pardavimo 
netvarka, vandens sistema, 
nerimu dėl žiemos kuro ir 
šių melų sausros problemo
mis.

Viešint Rudiškių kaime 
(Joniškio Rajone) netoli ir 
Kryžių Kalnas. Sustojom 
grįžtant į Šiaulius kur bu
vom apsistoję. Rudiškiuo
se susirinko daug giminių. 
Iš ryto turėjom Šv. Mišias 
už visa giminę, aplankėm 
mano sesers ir Šeimos arti
mųjų kapus. Vėliau pus
brolio ūkyja buvo vaišės - 
pietūs. Tai ir surengė puo
tą. Ilgoj seklyčioj buvo per 
visa kambarį padengtas il
gas stalas, pilnas skanių vai 
gių. Virš trisdešimties žmo 
nių praleidom diena labai 
nuotaikingai, šnekėjomės ir 
dainavom iš širdies. Stebė
jau, kaip jie visi jaučia lais
vę savam krašte!

Pusbrolis tėvų ūkį atga
vo po 50 metų. Tėvai buvo 
Sibire. Tėvas ten ir mirė. 
Sūnus jo palaikus parvežė 
namo. Šia proga aplankėm 
ir jo kapą.

Mama grįžo iš Sibiro ir

• Serving Euclid 
& Cleveland 
for 20 Years! 

gyvena su sūnaus šeima. 
Pasikalbėjus su mama ji vi
sus vargus Sibire pakėlė tik 
su Dievo pagalba, giliu ti
kėjimu, malda. Ji džiaugė
si, kad sūnus atgavo tikį. 
Ūkį atgavo jau su apsėtais 
laukais. Augina gyvulių ir 
paukščių. Mašinas susipir- 
ko penki ūkininkai susidėję 
ir padeda vieni kitiems.

Liepos 25 d. buvo pir
mas derlius savo ūkyje. Tai 
buvo džiaugsmo šventė. Ne 
tik sutiktuvės, bet ir derlių 
apdainavom visi drauge. 
Parsivežiau ir aš saują var
pų iš pirmos pjūties.

Būnant Nidoje užėjom į 
žvejo namelį kur buvo rū- 
kinamos ir parduodamos 
žuvys. Paragavom trijų rū
šių žuvies jų tarpe ir ungu
rio. Didelis rūkytas ungu
rys 1500 rb.

Nida yra šiaudinių sto
gelių ir moderniausių pa
statų derinys. Apsistoję 
buvom Rašytojų Draugijos 
moderniam pastate. Ten jie 
turi savo valgyklą. Patalpa 
graži, maistas įvairus, ska
niai pagamintas, rūpestin
gai patarnaujamas. Nidoje 
buvo daug galimybių ginta
ro nusipirkti. Stalai nukloti 
visokių išdirbinių. Nidoje 
ir Palangoje labai daug vo
kiečių vasarotojų. Pasige- 
dom paukščių giesmės. 
Daugybė varnų visur, ne 
tik laukuose bet ir mieste.

Nors mano kojos, ligos 
pakirstos bet kėdutėje sė
dint galėjau viską matyti. 
Važiavom lengva mašina. 
Mane pasodino priekyje, 
kėdutę į bagažinę. Mačiau 
viską gerai, kaip ir visi. 
Vaikščiojant Lietuvoj šali
gatviai kitoki, gatvės kaip 
kur akmenim grįstos, dau
giau pakratė. Vilniuj ele
vatorius per siauras, net ir 
durys kaip kur siauresnės. 
Visur suradom išeitį.

Daug patobulinimų rei
kia negalintiems vaikščioti. 
Prausyklų ir tualetų pageri
nimo šaukiasi visa Lietuva.

Dainuoti tnėgsta visi lie
tuviai, dainavom ne tik kai
me, bet ir mieste, dainavom 
Kaune vyro pusescres bute, 
švenčiant vyro gimtadienį.

(Nukelta į 7 psl.)
* * *

KONTEINERIAI
l LIETUVA siunčiami KAS 
SAVAITE per TRANSPAK 
firmą.
59 CENTAI UŽ SVARĄ 
virš šimto svarų, tai TRANSPAK 
firmos nauja kaina. 68 centai - 
žemiau šimto svarų, Minimumas 
$20. Jūsų siuntiniai yra regis
truojami mūsų kompiuteriuose ir 
sekami iki pristatymo jūsų gimi
nėms Lietuvoje.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60629, 
Tel.312-436-7772. 

CLEVELANDO 
gyventojai vežkite -PAK MAIL, 
28262 Chardon Rd.
VVilloughby Hills, Ohio 44092



Nidoje Džinaras, Mirga ir Antanas Kižiai prie Baltijos Jūros labai vėjuotą 1992 m. liepos 28 dieną.
D. Kižio nuotr.

TARP PRISIMINIMU IR 
SUVENYRU 

Romualda Šidlauskienė

Vasaros atostogos nurie 
dėjo į praeitį. Čemodanai 
ištuštinti, lauktuvės išdalin
tos. Mums liko nuotrau
kos, suvenyrai ir pilnos šir
dys įspūdžių. Tėvai mus iš 
sivcžė iš Lietuvos vaikais, 
o sugryžom jau su savo su
augusiais vaikais.

Romo Kezio suorgani
zuota ekskursija į Lietuvą 

pasirodė įdomesnė negu ti
kėjomės - pilna nuotykių 
tiek iš ekskursantų pusės, 
liek iš vadovų, ką visuomet 
su šypsena prisiminsim. 
Tačiau ne visi prisiminimai 
toki malonūs. Šiurpuliai 
ėjo per nugarą pamačius 
barbariškai išdraskytą Įgu
los Bažnyčią Kaune. Vil
niuj prie televizijos bokšto, 

šlaito papėdėj išsirikiavę 
kryžiai kiekvienas savaip 
prabyla į praeivio sąmonę. 
Mano dėmesį patraukė 
vietos rusų pastatytas kry
žius su įrašu: "Loreta at
leisk mums". Neįmanoma 
užmiršti Kryžių kalno prie 
Šiaulių. Atrodo jog visa 
tauta sunešė ten savo kan
čias ir sudėjo ant to vieno 
kalno.

Važiavom iš vieno kraš
to Lietuvos į kitą. Daugiau 
šia nuoširdumo mums pa
rodė klaipėdiečiai, mūsų 
vadovės, doc. Janinos Ja-
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LIETUVA MANO BRANGI.
(Atkelta iš 6 psl.)

Daina visų lietuvių širdyse 
ir sieloj. Visur buvom šil
tai priimti.

Kaip miela buvo sugrįž
ti į gimtinę. Sūnui taip pa
tiko tėvų žemė, kad norėtų 
vėl joje gyventi. Kelionė 
naudinga ir mums ir gimi
nėms nes mus visus vėl su
artino. Pajutom tėvynės 
pulsą ir palaimą.

Nežiūrint trūkumų ir rū
pesčių, žmonių dvasia stip

navičienės iš Klaipėdos 
Universiteto dėka. Sekma
dieny nuvažiavus į pamal
das į Kristaus Karaliaus 
Bažnyčią Klaipėdoj, mus 
šiltai sutiko ir pasveikino 
klebonas, kun. Balaišis. 
Per Mišias giedojo gerai pa 
ruoštas vaikų choras, be jo
kios palydos. Po Mišių kle 
bonas su vaikais atlydėjo 
mus į autobusą, palaimino, 
o vaikų choras išlydėjo dai
nuodami Amerikos Battle 
Hymn of The Repiblic 
LIETUVIŠKAI. Va kuo 
užsiima mokyklinio am
žiaus vaikai Lietuvoj.

Klaipėdos universiteto 
profesoriai ir dėstytojai 
mums surengė tikrą vaka
ronę universiteto patalpose. 
Įeinant mus pasitiko su 

ri, tikėjimas gyvas kur bu
vom visur bažnyčios pil
nos.

Maisto stokos nepaste
bėjom. Žmonės pasiryžę 
viską pakelti, nes yra buvę 
blogiau. Dabar yra laisvė.

"LIETUVA, LIETUVA 
TU KAIP SAULĖ GYVA" 
- tave visad menu ir dažnai 
net džiaugsmo ašara suži
ba.

liaudies instrumentų muzi
ka. Šoko ir dainavo - ir 
mes turėjom drauge dainuo 
ti ir šokti kaip kas išma- 
nėm. Pasirodo, Klaipėdos 
Universitetas turi stiprų 
folklorinį ansamblį VO- 
RUSNĖ kuriam vadovauja 
prof. Audronė Kaukienė, 
asistuojama vadovų: doc. 
Rimo Sliužinsko, doc. Ja
ninos Janavičienės, dėst. 
Irenos Šileikienės, dėst. Ro 
mo Balsio, dėst. Dalios Pa
kalniškienės ir dėst. Dalios 
Jakutytės. Jie yra pasiruo
šę pasirodyti netik su Klai
pėdos krašto liaudies instru 
mentais, šokiais ir daina, 
bet ir su kitų Lietuvos rajo
nų folkloru, kaip Suvalkija,

(Nukelta į 9 psl.)

A Special Message 
Erom President 
George Busli:

“The birth of a nation is a momentous 
event that inscribes a people’s name forever in 
the annals of history, motivating and inspiring 
those vvho live under its banner and ideals.”

“I share with you a traditional under- 
standing of family, freedom, love of country, 
and hard vvork. Values taught by our parents; 
values we embrace and values we pass on to 
our children. These principles guide us in our 
obligations to family, church and community.”

“Our values have triumphed around the 
vvorld. You are well avvare of the changes that 
have taken place in Europe. Four years ago we 
pledged to bring down the Berlin Wall and end 
the Cold War. Freedom and democracy is 
restored to Eastem Europe”

What Our Community 
Leaders Are Saying:

“President Bush was quick to recognize a 
freely-elected demoeratie govemment in

Poland. His steadfast support of peace through 
strength vvas a major factor in the peaceful and 
demoeratie revolutions in Eastem Europe.”

— Senator Frank Murkonski

“President George Bush vvorked tirelessly 
for the triumph of religious freedom, indepen- 
dence, and free enterprise against the totalitar- 
ian Soviet Empire.”

— Secretary Edward Denvinski

Paid for by Bush-Quayle ’92 General Committee, Ine.

GEORGE BUSH
Proven, Effective 

Leadership

“Under George Bush’s leadership, the 
vvorld has been transformed. Poland is free and 
23 other countries have east aside the yoke of 
communism. As a businessman, I support the 
President’s economic agenda: and as an 
American of Polish heritage, I stand behind the 
principles of family, trust and faimess that 
guide George Bush”

— Frank Piasecki
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ŽVILGSNIS l JURGIO 
JANUŠAIČIO NUEITĄ KELIĄ 

Juozo Paliulio, LB apyl. pirmininko tartas žodis 
pagerbime

Mintyje", "Gimtinės Žibu-Brangus Jubilijate, ma
lonūs šio pobūvio dalyviai.

Šiandien džiaugiuosi tu
rėdamas malonią progą 
sveikinti Tave ilgų metų 
našaus amžiaus sukakties 
proga ir palinkėti daug jė
gų, negęstančio ryžto ir stip 
rios sveikatos plačiame ir 
taip sėkmingame visuome
niniame bei žurnalistiniame 
darbe.

Mūsų jubilijatas yra 
aukštaitis, gimęs 1912 me
tais rugpjūčio 4 dieną Džiu 
gonių kaime, Šeduvos vals
čiuje, Panevėžio apskrity
je, ūkininkų gausioje aštuo- 
nių vaikų šeimoje.

Jurgiui, teturint vos 6 
metus, abu tėvai mirė ir 
jam prasidėjo sunkus našiai 
čio gyvenimas, tačiau, nors 
ir vargo keliu eidamas, ry
žosi visomis jėgomis siekti 
mokslo. Padedant broliui 
Jonui, kuris tada jau buvo 
pašto viršininkas, Jurgis 
pradėjo sėkmingai mokytis.

Baigęs Kaišiadorių pro
gimnaziją, Suaugusių gim
naziją Kaune ir Lietuvos 
Pašto kursus, pradėjo tar
nauti Kauno Centriniame 
pašte, po to Šilutėje pašto 
valdininku, o Lietuvai atga
vus Vilniaus Kraštą, buvo 
Valkininkų pašto viršinin
kas, po kurio laiko buvo 
perkeltas į Pašto Valdybą.

Išėjęs į tremtį Vokieti
jon, apsistojo Drezdene, 
kur teko pergyventi tą didį
jį Drezdeno bombardavi
mą.

Karui pasibaigus, apsi
gyveno Hanau tremtinių 
stovykloje, kur suorganiza
vo stovyklos paštą ir buvo 
to pašto viršininku, žinoma, 
aktyviai dalyvavo stovyk
los visuomeniniame ir žur
nalistiniame darbe.

Prasidėjus emigracijai, 
sesutės ir svainio Ivanaus
kų padedami, atvyko Ame
rikon į Chicagą, kur netru
kus įsigijo mažą maisto pre 
kybą, kur labai sėkmingai 
vertėsi. Po trejetos metų 
Marąuette Parke įsigijo di
desnę maisto prekybą ir pa
sikvietė partnerį, su kuriuo 
sunkiai dirbdami, išugdė 
vieną iš gražiausių lietuvių 
prekybų ir ją pavadino lie
tuvišku "Paramos" vardu iš 
kurios išėjo 1984 m.

Mūsų jubilijatas žurna
listinį darbą pradėjo dar Lie 
tavoje 1927 metais ir jo nie 
kad neapleido, nežiūrint 
kur begyveno ir kaip vertė
si. Dar Lietuvoje gyvenda
mas rašė "Lietuvos Aide", 
"Vakaruose", "Lietuvos Ke 
leivyje", "Jaunojoje Karto
je", "Pašto Pasaulyje". Vo
kietijos laikais rašė "Mūsų 
Kelyje", "Žiburiuose", 

rėlyje", "Hanau Lietuvoje".
Čia Amerikoj mes ma

tom ir skaitom jo įdomius 
straipsnius, liečiančius vi
sas gyvenimo apraiškas, be 
maž visuose išeivijos lai
kraščiuose, k.a. "Drauge", 
"Dirvoje", "Darbininke", 
"Pasaulio Lietuvyje", "Nau 
joje Viltyje", "Lietuvių Die 
nose", "Mūsų Pastogėje" 
Tėviškės Žiburiuose ir kt.

Dar begyvendamas Lie
tuvoje domėjosi ir mėgo vi
suomeninę veiklą: buvo 
skautas, aktyvus šaulys, dir 
bantis skyrių valdybose, 
taip gi organizavo vaidini
mus.

Išeivijoje nuo pat Lietu
vių Bendruomenės įkūrimo 
dienos buvo aktuvus jos na 
rys, keliose apylinkės val
dybose ėjęs įvairias parei
gas.

Aktyviai ir duosniai rė
mė Balfą ir dažnai buvo 
B alfo vienu iš vajų globėjų. 
Stambiomis aukomis rėmė 
Lietuvių Fondą ir labai ak
tyviai reiškėsi ir dar dabar 
reiškiasi jo veikloje. Da
bartiniu laiku jis yra Lietu
vių Fondo įgaliotinis Day- 
tonoje, sutelkęs į Lietuvių 
Fondą daug naujų narių ir, 
žinoma, daug stambių įplau 
kų į Fondą.

Pažymėtina, kad jubilija 
tas didelį įnašą įnešė į Lietu 
vių Žurnalistų Sąjungos 
veiklą. Po dviejų terminų 
darbo centro valdyboje bu
vo išrinktas Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos pirminin
ku ir Sąjungai vadovavo iki 
1984 metų. Būdamas są
jungos pirmininku, suruošė 
visą eilė žymiųjų žurnalistų 
pagerbimų, rašytojų knygų 
pristatymų ir žurnalistų su
važiavimų.

Už sėkmingą ilgų metų 
žurnalistinį darbą 1989 me
tais buvo apdovanotas LB 
Kultūros Tarybos žurnalis
tikos premija.

Taip pat prisimintina, 
kad už visuomeninę veiklą

Dukraite Venessa Varnaitė pasveikinusi labai gražia kalba 
savo mylimą senelį savo ir visos šeimos vardu Jo pagerbime.

Verutė ir Jurgis JANUŠAIČIAI pagerbime klauso gražių 
sveikinimų ir linkėjimų kalbų.

jį apdovanojo žyminiais 
Lietuvių Bendruomenė, 
Altą ir Lietuvių Fondas.

Per savo ilgų metų dar
bą jubilijatas yra parašęs 
keletą tūkstančių straipsnių 
įvairiomis temomis ir įvai
riomis progomis.

Dabartiniu metu dažnai 
šviesiomis spalvomis rašo 
apie Daytonos kolonijos gy 
venimą taip, kad pagal jo 
plačius straipsnius (ir labai 
dažnus) ar tai "Drauge" ar 
tai "Darbininke" bei "Pašau 
lio Lietuvyje" atrodo, kad 
mūsų Daytona yra viena iš 
didžiausių ir veikliausių ko 
lonijų visoje Amerikoje.

Šia proga taip pat prisi
mintina, kad Janušaičiai iš
augino tris pavyzdingas

NEŽIŪRĖK, KĄ TAU DUODA 
TAUTA, O ŽIŪRĖK KĄ TU 

GALI DUOTI TAUTAI...
ALT S-gos Daytona Beach skyriaus pirmininkas 

Vytautas Abraitis, žurnalisto ir visuomenininko 
Jurgio Janušaičio pagerbime taip kalbėjo:

"Mielas Solenizantc, Ja- 
nušaičiu šeima ir čia susi
rinkę juos pagerbti.

Prisipažinsiu, kad nuo 
to laiko, kai gavau pasiųly- 
mą kalbėti šiame Jurgio Ja- 
nušaičio 80-lies metų su
kakties pagerbime, galvo
jau, mąsčiau, ką apie jį ga
lėčiau, tariant Jo paties ter
minologija "įspūdingai" pa
kalbėti. Priėjau išvados, 
kad galėčiau kartu labai 
daug kalbėti, bet kartu ir 
nieko naujo pasakyti.

Galėčiau daug kalbėti:
Pirma: Kaip apie pavyz

dingą ponios Veronikos vy 

dukteris, kurių visos yra 
baigusios lituanistines mo
kyklas, universitetus ir su- 
kūrusios pavyzdingas šei
mas. Janušaičiai taip pat 
didžiuojasi savo dviem anū 
kėmis.

Pabaigai dar iškeltina 
viena maloni žinia, kad se
kančiais metais sukanka 50 
metų, kai mūsų Jurgis iš di
delio mergaičių būrio išsi
rinko Veronika Mcškėnaitę 
ir pakvietė ją būti jo gyve
nimo drauge ir jo darbų ak
tyvia rėmėja ir patarėja. 
Veronika Meškėnailė jo pa
kvietimą priėmė ir po iškil
mingos priesaikos tas parei 
gas uoliai pildo iki šių die
nų.

rą, kaip pavyzdingą trijų 
dukterų: Danguolės, Rasos 
ir Ramunės tėvą ir kaip pa
vyzdingą Vanessos ir Nata
lijos Senelį.

Antra: Galėčiau daug 
kalbėli kaip apie gabų ir 
sėkminga prekybininką, 
drauge su partneriu išaugi
nusį Chicagos Marąuette 
Parke, buvusiame lietuvių 
centre, didelę prekybos 
įmonę, skambiu "Parama" 
vardu.

Trečia: Galėčiau daug 
kalbėti, kaip apie didelį 
Amerikos lietuvių pastangų 
rėmėją finansiškai ir kaip 
aktyvų dalyvį lietuviškoje 
spaudoje ir organizacijose 
Lietuvos pastangų išsiva
duoti iš okupanto jungo.

Ketvirta: Pagaliau nema 
žai galėčiau kalbėti apie Jį 
ir kaip išlikimą golfo laukų 
rėmėją ir to sporto aktyvų 
dalyvį, dažnai toli, o kariais 
ir tiesiai numušantį golfo 
sviedinuką.

Bet kas iš to. Jau eilės 
kitų prieš mane apie Jį bu
vo geriau kalbėta ar bus 
kalbėta. Tuo tarpu aš, kaip 
minėjau, nieko daugiau nau 
jo negalėčiau pasakyti, ko 
mes visi čia esantieji neži
notume. Ir žinome tai ne 

mes vieni, žino apie Jurgį 
Janušaitį visas lietuviškas 
pasaulis. Jo pasaulinis ben
dradarbiavimas lietuviškoje 
spaudoje padarė Jį gerai ži
nomu visame lietuviškaja
me pasaulyje. Jurgis pats 
pasistatė sau amžiną neuž- 
maršlics paminklą.

Todėl sveikindamas Jur
gį Janušaitį Jo amžiaus su
kakties proga A.L.T.S-gos 
vietos skyriaus, savo žmo
nos Slellos ir savo vardu 
norėčiau savo kalboje apsi
riboti, ką ir jūs, neabejoju, 
esate pastebėję, kad Jurgis 
Janušaitis, nežiūrint Jo pui
kios išvaizdos ir visada 
Šviesios nuotaikos, vistik 
yra "NEPAGYDOMAS 
LIGONIS", sergantis simp
tomais, dėl kurių nereikia jį 
užjausti, o priešingai tik 
sveikinti ir džiaugtis, kad Jį 
lydi tokia laimė. Mano su
pratimu Jurgis yra "Nepa
gydomas ligonis" su tokiais 
ryškiais išoriniais simpto
mais:

Meilė žmonai Veronikai 
ir visai šeimai, kuri Jam at
silygina tokia pat meile ir 
ištikimybę.

2. Meilė lietuviškai spau 
dai, ją remdamas savo gau
siais straipsniais, o spauda 
iš savo pusės rado Jį reika
lingą įvertinti Žurnalistine 
premija.

3. Meilė JAV Krašto 
Bendruomenei, kuri dalinai 
atsidėkoja Jam ir šiuo su
kakties proga parengiu ren
giniu ir esu tikras, kad atei
tyje dar stipriau įvertins;

4. Jo meilė Lietuvių 
Fondui, kurį Jis praturtino 
keliasdešimties tūkstančių 
dolerių įnašais, kaip Fondo 
įgaliotinis Floridoj. Ar gali
L. Fondas Jam būti nedėkin 
gas.

5. Pagaliau ir Jo meilė 
A.L. Tautinei S-gai, ją pro- 
poguodamas spaudoje ir iš
tikimai dirbdamas vietos 
skyriuje, nežiūrint to, kad į 
Tautinę Sąjungą Jurgis įsto 
jo tik pensininko amžiaus 
sulaukęs. Jis šiandieną yra 
Tautinės Sąjungos vadovy
bėje, kaip informacijos di
rektorius. Taigi dėkingi 
Jam ir mes, Tautininkai.

Žinoma, kaip ir mūsų 
visų išeivijoje, taip ir Jur
gio Janušaičio meilė Nepri
klausomai Lietuvai ir tos 
nepriklausomybės išlaiky
mui yra Jo aukščiausias 
siekis. Tam siekiui ištiki
mai tarnaudamas, Jis vado
vaujasi vien prez. Kennedy 
inauguracinėje kalboje įam 
žintu principu: "Nežiūrėk, 
ką Tau duoda Tauta, žiūrėk 
ką Tujai gali duoti."

Todėl, Mielas Jurgi, 
baigdamas sveikinimus 
linkiu Tau, Mielai Veroni
kai ir visai šeimai daug svei 
katos, o Jurgiui dar daugelį 
metų "sirgti" tos "nepagy
domos ligos" simptomais, 
kuriuos išvardinau".



NEW YORKAS PAGELTUSIAM 
RUDENS LAPUI KRINTANT

P. Palys

"LAISVĖS ŽIBURIO" 
PARENGIMAS

Ncw Yorko, New Jersey 
valstijose bei jų artimesnė
se apylinkėse, su įvairia 
programa girdima, sekma
dieninė lietuviška radio lai
da "Laisvės Žiuburys", kuri 
lietuvių būna su pasigerėji
mu klausoma. Valandą pa
ruošia ir jai vadovauja Ro
mas Kezys.

Tos valandos išlaikymas 
pareikalauja nemažai išlai
dų. Ieškant būdų joms su
mažinti "L.Ž.", du kartu mc 
tuose, pavasarį ir rudenį, 
suruošia aukštos kokybės 
parengimus. (Praėjusį pa
vasary parengimas nebuvo 
suruoštas). Rudens paren
gimas yra ruošiamas lapkri
čio 21 d., Kultūros Židiny
je. Programai atlikti yra 
pakviestas iš Chicagos 
"Antras Kaimas", kuris 
New Yorkiečius jau yra 
linksminus net tris kartus. 
Sį kartą "Antras Kaimas" 
atsiveža ir pasirodys su 
nauja programa. Yra nuo
gąstaujama, kad "L.Ž." iš 
vienos valandos gali su
trumpėti pusiau. Mat, ra
dio stotis, iš kurios ši pro
grama yra transliuojama, 
perėjusi į kitas rankas. Jos 
naujoji vadovybė pareika
lavo už tą valandą mokėti 
200 dolerių daugiau negu 
iki dabar buvo mokama.

TARP 
PRISIMINIMŲ...

(Atkelta iš 7 psl.)

Dzūkija, Aukštaitija ir Že
maitija. Malonu buvo ste
bėti kad Klaipėdos kraštas 
išliko toks lietuviškas su sa 
vo tradicijom, papročiais, 
padavimais ir daina, nežiū
rint kokie vėjai pūtė per 
Kuršių Marias, ar ką jie ne
šė.

Šia proga norėčiau at
kreipti institucijų (tokių 
kaip klubų, bažnyčių, radio 
valandėlių) ir organizacijų 
dėmesį į VORUSNĘ. Juk 
organizacijos dažnai ruošia 
visokius parengimus ir nuo 
latos ieško naujų meno jė
gų užpildyti programą. 
Vorusnė čia dar nematyta. 
Savaime aišku visi yra su
rišti su didelėm išlaidom 
atsikviečiant tokį meno vie
netą, bet gal būtų galima 
susitarti su Vorusnės vado
vybe dalį to ansamblio at
vežti. Tiems, kurie intere
suojasi ir norėtų daugiau 
informacijų, čia duodu jų 
adresą: VORUSNĖ,

Klaipėdos Universitetas, 
Danės 17,235800 
Klaipėda, Lithuania.

Tokia financinę naštą "Lais 
vės Žiburys" vargu ar besu
gebėtų pakelti.

PIANISTO PETRO 
GENIUŠO KONCERTAS

Praėjusią žiemą pianis
tas Petras Geniušas iš Lie
tuvos, dalyvavo Palm 
Bcach Floridoje įvykusia
me pianistų konkurse ir ta
po pirmos vietos laimėtoju. 
Grįždamas atgal į Lietuvą, 
buvo sustojęs New Yorke 
ir Kultūros Židinyje atliko 
koncertą, kurį ruošė Lietu
vių Moterų Federacijos NY 
klubas. Klubo pirmininkė 
dr. Marija Žukauskienė. 
Koncerto metu, piano muzi 
kos gerbėjus, pianistas P. 
Geniušas stebino savo di
dele muzikine atmintimi, 
tobulai išlavinta pirštų tcch 
nika ir fizine ištverme.

Pianistas Petras Geniu
šas vėl grįžta į New Yorką 
ir čia, lapkričio 28 d., 8 vai. 
vakare, NY Lincolno Cent
re, Alice Tully Hali, turin
čioje 1100 sėdimų vietų, 
atliks koncertą.

LOTYNIŠKOS MIŠIOS 
APREIŠKIME

Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, kurios klebonas 
yra kun. Vytautas Palubins
kas, bandoma naujovė - Mi 
šios lotyniškai su grogori- 
niu giedojimu. Lotyniškos 
Mišios bus atnašaujamos 
kartą į mėnesį, sekmadienį, 
5 v. vakare.

Mišias lotynų kalba pro
paguoja "St. Grcgory Foun- 
dation for Lalin Liturgy", 
skatinant tikinčiuosius: 
"vertinti unikalią teologinę, 
pastoracinę ir dvasinę loty
niškų mišių kokybę".

Pirmosios tokios Mišios 
buvo aukojamos spalio 4 d. 
Į Mišias atsilankė nedidelis 
skaičius. Ar lietuviška ti
kinčioji visuomenė, nesu
prantama kalba aukojamo
mis mišiomis susidomės, 
parodys netolima ateitis. 

SVEIKINIMAS 
VENGRAMS

Sklaidau ir žiūrinėju 
skoningai išleistą IX tauti
nių šokių šventės leidinį, 
kuriame be daug kitų daly
kų randasi ir įvairių asme
nų sveikinimai, jų tarpe ir 
Chicagos kardinolo Bemar- 
din. Teko didžiai nustebti, 
kad jis, vietoj sveikinęs lie
tuvius, pasveikino "Hunga- 
rian people", o meldėsi už 
Hungarian Motherland"!

Būtų įdomu žinoti, kur 
buvo to visapusiškai gražiai 
paruošto leidinio redakto
riai, kad to "sveikinimo" 
nepastebėjo ir jos neištaisė?

Skaityk ir platinki*
D ISCl'Jl
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Dažnose iškilmėse Vilniaus archikatedroje matyti daug dailiai apsirengusio mūsų jaunimo. 
Leono Vasausko nuotr.

CHICAGA RUOŠIASI PAMINĖTI 
DARIŲ IR GIRĖNĄ

Rugsėjo 26 d. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus 
Chicagoje pakvietė organi
zacijų ir spaudos atstovus į 
posėdį aptarti Dariaus ir 
Girėno skrydžio per Atlan
ta 60 metų sukakties pami
nėjimą 1993 m. liepos mėn. 
Posėdžio dalyviai, po trum
pų diskusijų, nutarė, kad 
Lituanicos skrydžio pami
nėjimas 1993 metais yra lik 
rai labai svarbus, išrinko 
provizorinį Dariaus ir Girė
no minėjimo komitetą, ku
riam pavedė paruošti minė
jimo programą ir jai įgyven 
dinti gaires. Komitetui taip 
pat pasiūlė provizorinę mi
nėjimo programą:

1. Dariaus ir Girėno pa
roda, kuri vyktų Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. 
Parodoje būtų išstatomi Stc 
pono Dariaus asmeninis ar
chyvas, kuris apima 1918- 
1933 metus ir turi virš 
2,000 vienetų: dokumentų, 
korespondencijos, žemėla
pių ir t.t., kurie nebuvo ty
rinėti ar skelbti nuo 1935 
m. Parodoje išstatomi ir kili 
Lituanicos skrydžio daiktai.

2. Paradas prie Dariaus 
ir Girėno paminklo Mar- 
ųuelte Parke. Jis prasidėtų 
bažnyčioje iškilmingomis 
pamaldomis prisiminti ir 
pagerbti žuvusius transat
lantinius lakūnus Steponą 
Darių ir Stasį Girėną, ir 
Lietuvos aviacijos lakūnus, 
mirusius ir žuvusius tėvy
nėje ar svetur. Paradui va
dovautų Dariaus- Girėno

59 CENTAI UŽ ŠVARA 
virš šimto svarų, tai TRANSPAK 
firmos nauja kaina. 68 centai - 
žemiau šimto svarų, Minimumas 
$20. Jūsų siuntiniai yra regis
truojami mūsų kompiuteriuose ir 
sekami iki pristatymo jūsų gimi
nėms Lietuvoje.

TRANSPAK,
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60829, 
Tel.312-436-7772. 

legijonas, dalyvaujant įvai
rioms organizacijoms, jų 
tarpe JAV kariuomenės da
liniui ir karo lėktuvams. 
Prie paminklo lietuviškų 
organizacijų atstovai padė
tų gėles bei vainikus, kutų 
pasakytos kelios trumpos 
kalbos.

Po parado vyktų iškil
mingi pietūs, būtų išleistas 
anglų kalba informacinis 
leidinys. Balzeko muzie
juje Dariaus ir Girėno paro-

RUDENS DARBAI 
SODE IR DARŽE

Vincas Apartus
Trumpai apie kambari

nes gėles. Dabar yra laikas 
patikrinti ar nėra kenkėjų ar 
ligų gdlėse prieš sunešam 
jas į namus, nes buvau pa
taręs vasarai laikyti lauke, 
leisti joms atsigauti natūra
lioje gamtoje. Patartina jas 
išpurkšti šiuo skiediniu, var 
tojant 1 oz. malathion ir 1 
oz. captan 1 gal. vandens ir 
gerai sumaišyti. Po išpurš
kimo palaikyti augalus dar 
lauke bent 24 vai. kad pra
rastų vaisių kvapą.

Dar nevėlu persodinti 
daugmelines gėles ar tai bū 
tų atskyrimas ar daugini
mas nuo peraugusio kelmo. 
Tai liečia lelijas, irusus, pi u 
kes, primulas, krisantemas 
ir kt.

Ruduo yra geras melų 
laikas sodinimui vaisme
džių, dekoratyvinių medžių 
bei krūmų maždaug iki vi
durio lapkričio mėn.

Darže reikia apsivalyti 
surenkant daržovių lieka
nas, lapus, stiebus ir piktžo 
les. Tas atmatas verta pa
naudoti komposto krūvai, 
kuri po melų, gal ir ilgiau, 
pagamins jums naudingos 
organinės trąšos daržui, so
dui, gėlynams net ir pie
voms. Rudenį surinktus 
medžių lapus irgi naudotina 

dos atidaryme, parade ir iš
kilminguose pietuose daly
vautų komiteto pakviesti 
garbingi svečiai iš JAV, 
Chicagos ir Lietuvos.

Tokį programos projek
tą patvirtino ir spalio 10 d. 
posėdžiavęs provizorinis 
komitetas, susidedantis iš 
dail. V. Ramonio, aviatorių 
E. Jasiūno, V. Pcsecko, G. 
Janutos ir žurnalistų J. Že
maičio bei VI. Butėno. 
Jiems tenka sudaryti pagrin 
dinį minėjimo rengimo ko
mitetą. Kor.

kompostui. Kiekviena lie
tuviška sodyba turėtų įver
tinti kompostinės trąšos 
naudą. Kaip natūraliu bū
du galima pagerinti dirvože 
mį, suteikiant žemei mikro- 
organinių bakterijų. Daržo 
žemę reikia perkasti iš ru
dens bent kastuvo gilumo
je.

Pavasarines svogūnines 
gėles tulpes, narcizus, hia
cintus dar galima sodinti 
iki vidurio lapkričio mėn.

Rožių persodinimas ar 
naujų sodinimas atliekamas 
šiuo melu. Persodinant ro
žes, iškeliant į kita vietą, 
reikia palaukti kol jų lapai 
pradės keisti spalvą ir kris
ti. Persodintas rožes svar
bu gerai palaistyti ir palai
kyti vienodą drėgmę iki už
šalimo. Svarbus rožių pa
ruošimas žiemai t.y. apsau
goti nuo šalčio. Rožės yra 
jautrios žemoms tempera
tūroms. Geriausia tai pa
dengti rožių kamienus iki 8 
col. ar tai kompostu, kuris 
pavasarį pagerins žemę. 
Durpės, dirbtinos medžio 
drožlės - mulch gerai ap
saugo rožes nuo šalčio. Ro 
žiu stiebus, šakeles galima 
nukarpyti paliekant 18" 
aukštumoje.
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LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS CLEVELANDE

(Tęsinys iš praėjusio 
numerio)

10 psl.

Mergaičių D (Midget 11- 
I2m.) klasėje, Kristina Klio
rytė (Žaibas) laimėjo 4 Čem
pionatus ir atsiekė naują 
lietuvių pirmenybių rekor
dą 200 m bėgime - 30.7 sek. 
Berniukų D klasėje 4 pirmų 
vietų laimėtoju tapo Matas 
Laniauskas (Žaibas). Ne
blogai šioje klasėje pasireiš 
kė Jeff Petrulis (Žaibas) pa
siekęs naują baltiečių ir lie
tuvių p-bių rekordą 6 lg. ru
tulio stūmime - 10.23 m (33'-7"), 
Mikas Rukšėnas (Žaibas) ir 
Lukas Giniotis (Aušra).

Tiek mergaičių, tiek ir 
berniukų E (Baniam 9-10m.) 
klasėse vyko bene atkak
liausios varžybos. Mergai
čių klasėje, Laura Rukšė
nai tė (Žaibas) pasiglemžė 5 
baltiečių (6 lietuvių) čempio 
natus, pagerindama baltie
čių ir lietuvių p-bių rekordą 
100 m (15.1 sek.) ir lietuvių 
400m (1:14.2 min.) bei 800 m 
(2:58.5 min.) bėgimuose. JOS 
didžiausia varžovė, latviu
kė Marisa Teteris, atsiekė 
baltiečių p-bių rekordą 800 
m bėgime - 2:52.6 min. Prie jų 
dar prisidėjo labai karinga 
Julija Petrauskaitė (Aušra) 
su nauju baltiečių ir lietu
vių rekordu beisbolo meti
me 34.67 m (113'-9").

Nemažesniu kovingumu 
ir neblogomis pasekmėmis 
pasižymėjo ir berniukų E 
klasė, ypatingai-dvikova 
tarp Sauliaus Kliorio (5 pir
mos vietos) ir Pauliaus Ruk
šėno (2 pirmos vietos), abu 
Clevelando Žaibo. Šalia to, 
Tadas Tamošiūnas (Žaibas) 
pridėjo dar 2 pergales, page 
rindamas baltiečių ir lietu
vių 6 lb. rutulio stūmimo (7.58 
m - 24'10.5") ir lietuvių beis
bolo metimo (44.57 m - 146' 3") 
pirmenybių rekordus.

Daug entuziazmo paro
dė patys jauniausieji "pipi
rai", berniukai ir mergaitės 
F (Pec-Wee žemiau 9 m.) klasių.

Pagal nusistovėjusią tradi
ciją, už iškiliausią baltiečių ir 
lietuvių pirmenybių pasekmę 
kiekvienoje klasėje skiriami 
specialūs žymenys. Jei baltie
čių žymenio gavėjas yra lietu
vis, tuomet jam užskaitomas ir 
lietuvių žymuo atomatiškai. 
Šiuos pasekmės apskaičiuoja
mos pagal specialias vertini
mo tebeles. Pažymėtina, kad 
šie žymenys skiriami už pavie 
nę, daugiausią taškų gavusią 
pasekmę ir nieko bendro netu
ri su laimėtų pirmų vietų skai
čiumi. Patiekiame šių žyme
nų laimėtojus: kiekvienoje 
klasėje:

Vyrų -Andrius Penkaus- 
kas (Žaibas); moterų Aimee 
Teteris (Latv.). lietuvių - Rūta 
Maželytė (Žaibas); moterų 
"Sub-masters" (35-39 m.) — 
Irena Petrauskienė (Aušra); 
berniukų C (13-14 m.) - Aras 
Ignatavičius (A); mergaičių C 
- Aimee Teteris (Latv.), 

lietuvių - Estera Stempužytė 
(Ž); berniukų D (11-12 m.) - 
Matas Laniauskas (Ž); 
mergaičių D - Kristina 
Kliorytė (Ž); berniukų E (9-10 
m.) - Paulius Rukšėnas (Ž); 
mergaičių E - Marissa Teteris 
(Latv.), lietuvių -Laura 
Rukšėnaitė (Ž); berniukų F 
(žemiau 9 m.) — Gintautas 
Civinskas (Ž; mergaičių F- 
Alana Teteris (Latv.); lietuvių
- Tiffanv Stempužytė (Ž).

Amžiaus klasifikacija prie
auglio klasėse, pagal 1992 m. 
gruodžio 31 d., veteranų klasė
- pagal dalyvio amžių varžy
bų dieną.

Nors ir negausios dalyvių 
skaičiumi, šios varžybos save 
pateisino dalyvių entuziazmu, 
neblogu mūsų jaunojo prie
auglio pasiruošimu ir sklan
džiu pravedimu. Dalyviams, 
vadovams ir atsilankiusiems 
žiūrovams jos paliko gerą 
įspūdį.

Kitais metais pirmenybės 
numatomos Kanadoje. Reikia 
tikėtis, kad dalyvių bus trigu
bai.

amb 
(Toliau teka techniškos pasekmės) 

1992 m. Š. AMERIKOS 
PABALTIEČIŲ IR 

LIETUVIŲ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS PIRMENYBIŲ 

LAIMĖTOJAI
PAAlSKINIMAI: Žemiau duota 
1992 m. Š.A. pabaltiečių ir lietu
vių lengvosios atletikos pirmeny
bių laimėtojų pasekmės. Lietuvių 
pirmenybds buvo išvestos is pa
baltiečių. Jei pabaltiečių pirme
nybių laimėtojas nelietuvis, tuo
met duota ir geriausią vietą užė
męs lietuvis. Jei lietuvio pasek
mės nėra, reiškia, kad toje rung
tyje lietuvių nebuvo.
+ Prieš rungtį reiškia nauja pabal- 
liečiu picmenybių rekordą 
£reiškia naują lietuvių pirmeny
bių rekordą.
Po pavardės: (E) reiškia estą, (La)
- latvį. Lietuviams: (A) - Toron
to Aušrą, (Ž) - Clevelando Žaibą. 
Pastabos: Dėl mažo dalyvių skai
čiaus, mergaitės (13-14 m.) auto
matiškai kvalifikavosi ir moterų 
atvirai klasei, išskyrus rutulio stū
mimą. Taipogi senjorų klasių da
lyviai kvalifikavosi ir atvirai vyrų 
bei moterų klasei.

ATVIRA VYRŲ KLASĖ 
(Neriboto amžiaus)

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455

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

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS 
DONALD A. PETKUS

100 m: A. Penkauskas (Ž) 12.3 
sek. 400 m: A. Penkauskas (Ž) 
55.4 sek. 10,000 m: A. Malinaus
kas (A) 1.04:25 vai. (Master 2A - 
50-54 m.). Rutulys (16 lb.): P. 
Kijauskas (Ž) 10.23 m (33'-37"). 
Diskas: S. Kijauskas (Ž) 35.12 m 
(115'-3M).

ATVIRA MOTERŲ KLASĖ 
(neriboto amžiaus)

100 m, 200 m, 800 m ir į tolį bei 
4X 100 m estafetę - žiūrėkite 
mergaičių C klasėje. Rutulys (4 
kg): R. Maželytė (Ž) - 8.91 m 
(29’-3"). Diskas: A. Araitė (Ž) 
25.70 m (84'-4"). 10,000 m: R. 
Malinauskaitė (A) 57:59.6 min.

JAUNIŲ C (YOUTH) KLASĖ
(1978-79 m. gim.)

100 m: A. Ignatavičius (A) 14.4 
sek. 200 m: A. Ignatavičius (A) 
30.6 sek. 400 m: A. Ignatavičius 
(A) 1:14.1 min. 800 m: A. Ignata
vičius (A) 3:17.1 min. I tolį: A. 
Ignatavičius (A) 4.60 m (15’-1"). 
Trišuolis: P. Lcknickas (A) 8.99 
m (29'-6"). Rutulys (4kg): 8:56m 
(28'-1”) Diskas (1 kg): T. Skrins- 
kas (A) 22.70 m (74'-6"). 4x100 
m estafetė: LSK Žaibas (M. Ta
mošiūnas, M. Laniauskas, M. 
Rukšėnas, E. Leparskas) 1:00.3 
min.

MERGAIČIŲ C (YOUTH)
KLASĖ (1978-79 m. gim)

100 m: A. Teteris (La) 14.4 sek., 
2) E. Stempužytė (Ž) 15.1 sek. 
200 m: A. Teteris (La)29.1 sek., 
2) V. Tar aš kaitė (Ž) 32.1 400 m: 
A. Teteris (La) 1:05.9 min., 2) G. 
Bublytė (ž) 1:21.1 min. +800 m: 
A. Teteris (La) 2:33.3 min. Rutu
lys (6 lb.): E. Stempužytė (Ž) 
7.50 m (24'-7.25"). [ tolį: A Te
teris (La) 4.15 m (13'-7.25"), 2) 
E. Stempužytė (Ž) 3.92 m (12'- 
10.25"). Diskas: V. Taraškaitė 
(Ž) 15.44 m (5O'-8"). 4 x 100 m 
estafetė: LSK Žaibas (L. Rukšė
naitė, G. Bublytė, E. Stempužytė, 
K. Kliorytė) 1:01.3 min.

JAUNUČIŲ D (MIDGET)
KLASĖ (1980-81 m gim.)

100 m: M. Rukšėnas (Ž) 14.3 
sek. 200 m: M. Laniauskas (Ž)
30.1 sek. 400 m: M. Laniauskas 
(Ž) 1:06.6 min. 800 m: M. La
niauskas (Ž) 2:49.1 min. Į tolį: 
M. Laniauskas (Ž) 4.50 m (14'- 
9"). +# Trišuolis: L. Giniotis (A) 
8.92 m (29'-3"). +# Rutulys (6 
lb.): J. Petrulis (Ž) 10.23 m (33’- 
7"). Diskas (1 kg): J. Petrulis (Ž) 
20.25 m (66'-5"). 4x100 m esta
fetė: LSK Žaibas (P. Taraška, M. 
Rukšėnas, P. Rukšėnas, M. La
niauskas) 1:01.9 min.

MERGAIČIŲ D (MIDGET) 
KLASĖ (1980-81 m. gim.) 
100 m: K. Kliorytė (Ž) 14.8 

sek. # 200m: K. Kliorytė (Z) 30.7 
sek. 400 m: K. Kliorytė (Ž) 
1:16.9 min. 800 m: I. Kongats 
(E&A) 3:14.4 min. I tolį: K. 
Kliorytė (Ž) 3.73 m (1 '-3"). 
Rutulys (6 lb.): O. Smalenskaitė

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 

galite pasiekti

Latviukė Alana Teteris 8 metų (167nr.) laimi 200 m bėgimą 
mergaičių F (žemiau 9 m. klasėje), SA baltiečių lengv. atletikos 
pirmenybėse š.m. rugsėjo 26 d. Parma Ohio. Antroje vietoje 
Tiffany Sempužytė 6 metų (Žaibas).

(A) 7.37 m (24'-2"). +# Diskas (1 
kg): O. Smalenskaitė (A) 15.68 
m: (51'-5"). +# 4x100 m estafetė: 
LSK Žaibas (R. Švarcaitė, L. 
Rukšėnaitė, D. Leparskaitė, K. 
Kliorytė) 1:04.0 min.

JAUNUČIŲ E (BANTAM) 
KLASĖ (1982-83 m. gim.)
50 m: S. Kliorys (Ž) 8.0 sek. 

100 m: S. Kliorys (Ž) 15.5 sek. 
200 m: S. Kliorys (ž) 32.7 sek. 
400 m: P. Rukšėnas (Ž) 1:14.3 
min. 800 m: P. Rukšėnas (Ž) 
3:02.9 min. I tolį: S. Kliorys (Ž) 
3:58 m (ll'-9"). +# Rutulys (6 
lb.): T. Tamošiūnas (Ž) 44.57 m 
(146'-3"). +# 4x100 m ėst.: LSK 
Žaibas (T. Tamošiūnas, S. Klio
rys, S. Laniauskas, P. Rukšėnas) 
1:05.7 min.

MERGAIČIŲ E (BANTAM) 
KLASĖ (1982-83 m. gim.) 
60 m: L Rukšėnaitė (Ž) 9.4 

sek. +# 100 m: L Rukšėnaitė (Ž)
15.1 sek. 200 m: L Rukšėnaitė 
(Ž) 32.1 sek. #400 m: L. Rukšė
naitė (Ž) 1:142 min. +800 m: M. 
Teteris (La) 2:52.6 min., #2) L. 
Rukšėnaitė (Ž) 2:585 min. Į tolį: 
M. Teteris (La) 3.40 m (ll'-2"), 
2) J. Petrauskiatė (A) 2.63 m (8'- 
7.25"). Rutulys (6 lb.): L. Rukšė
naitė (Ž) 5.42 m (17'-9.25"). +# 
Beisbolas: J. Petrauskaitė (A) 
34.67 m (113’-9"). 4x100 m esta
fetė: LSK Žaibas (G. Tamošiūnai 
tė, V. Laniauskaitė, S. Tamošiū
naitė, L. Rukšėnaitė) 1:19.9 min.

JAUNUČIŲ F (PEE-WEE)
KLASĖ (1984 m. gim. ir jaunes.)

60 m: L Laniauskas (Ž) 11.0 
sek. 100 m: L. Laniauskas (Ž)

18.2 sek. 200 m: L. Laniauskas 
(Ž) 38.0 sek. 400 m: T. Tatarunas 
(Ž) 1:32.9 min. Į tolį: G. Civins
kas (Ž) 2.85 m (8-4.25"). Beisbo
las: G. Civinskas (Ž) 29.82 m 
(97*-10"). 4x100 m: LSK Žaibas 
(A. Idzelis, A. Aukštuolis, G. Ci
vinskas, L. Laniauskas) 1:19.0 
min.

MERGAIČIŲ F (PEE-WEE) 
KLASĖ (1984 m. gim. ir jaun.) 

60 m: Alama Teteris (La) 11.5 
sek., 2) T. Sempužytė (Ž) 12.9 
sek. 100 m: A. Teteris (La) 19.5 
sek., 2) T. Stempužytė (Ž) 20.7 
sek. 200 m: A. Teteris (La) 40.1 
sek., 2) T. Stempužytė (Ž) 45.6 
sek. +400 m: A. Teteris (La) 
1:29.4 min. +800 m: A. Teteris 
(La) 3:19.6 min. Į tolį: A. Teteris 
(La) 2.62 m (8'-7"), 2) T. Stem-

Tai dvisavaitinis Lietuvių tautininkų sąjungos 
laikraštis leidžiamas Lietuvoje, redaguojamas 
Balio Sriubos. VILTIS ieško paramos ir prenu
meratorių JAV valstybėse

Prenumerata metams oro paštu 45 doleriai.
VILTI galima užsisakyti pas Vaclovą Mažeiką 

519 N. Halien Terr. Park Ridge, IL. 60068 
Tel. 708-823-3607

RŪKYMAS 
VEDAI 

KATARAKTĄ
Rūkoriai, kurie kasdien 

surūklo po pokelį cigare
čių, rizikuoja senatvėje 
gauti akių kataraktą. Kata
raktas pasireiškia tuo, kad 
akies vyzdys tampa neper
matomas.

Tokių regėjimo sutriki
mų skaičius siekia 3.3 mi- 
lionus. Kasmet JAV-bėse 
padaroma iki 1 miliono ka
tarakta operacijų. Pastebė
ta, kad kataraktas atsiranda 
senatvėje dėl pilnai neišaiš
kintų priežasčių. Tačiau 
vėlesni tyrimai rodo, kad 
rūkymas sukelia 20% visų 
katarakta susirgimų, įta
riant deguonies sumažėji
mą ligonio kraujuje. Ger. J.

♦ ♦ ♦

pužylė (Ž) 2.52 m (8'-3"). Beisbo
las: T. Stempužytė (Ž) 15.08 m 
(49-5").

SPECIALUS 50 m BĖGIMAS 
"PIPIRAMS" (1986 m. gim. ir 

jaunes.)
Bcmiukamks: Kristupas Motiejū
nas (Ž) 10.8 sek.
Mergaitėms: Tiffany Stempužytė 
(Z) 10.1 sek. amb

* ♦ ♦

55 SVARAI - cukrus, sū
ris, dešros, mėsa, šprotai, 
aliejus, kava ir kt., $98.
22 SVARAI mažesnis pa
ketas, $65. 22 SVARAI 
mėsos produktai, aliejus 
$98. Prie visų maisto 
siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų.

TRANSPAK,
2638 W. 69th ST., 

CHICAGO, IL. 60629.
Tel. 312-436-7772
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GRANDINĖLĖS 
TOLIMESNĖ VEIKLA

Grandinėlės vadovų, šo
kėjų ir jų tėvų metiniame 
susirinkime, įvykusiame 
šių metų spalio 18 dieną, 
buvo svarstytas tolimesnis 
ansamblio veiklos planas.

Nutarta priimti Lemonto 
pasaulio lietuvių centro 
kvietimą koncertui 1993 
metų balandžio 25 dieną.

įsipareigota surengti 
Grandinėlės 40-čio šventų 
ateinančių metų balandžio 
17 dieną DMNP parapijos 
auditorijoje Clevelande.

Priimtas pasiūlymas 
ruošti Grandinėlę kelionei į 
Lietuvą, į 1994 melų Pašau 
lio lietuvių šokių šventų Vii 
niuje.

Grandinėlei ir toliau va
dovauti ir šokius mokyti 
lieka Renė Motiejūnaitė 
Boolh.

Šokių muzikos tvarky
mą pasiėmė ilgametis akor- 
dionistas Rimas Biliūnas.

DMNP parapijos patal
pose priglausta Grandinėlės 
turtą tvarkys Romas Plio- 
džinskas.

Iki bus surastas pasto
vus Grandinėlės administra 
torius, Aleksandra Sagicnė 
ir Grandinėlės tėvų komi

tetas nutarė tvarkyti admi
nistracinius reikalus.

Tėvų komiteto pirmi
ninku ir toliau liko dr. Eu
genijus Šilgalis, jam talkins 
Silvija Macevičienė, Žvaig
ždutė Motiejūnienė, Dana 
Penkauskienė, Birutė Ve- 
degienė ir kiti tėvai.

Visa Grandinėlė dėkoja 
DMNP parapijos klebonui 
Gediminui Kijauskui ir ad
ministratorei Nijolei Kers- 
nauskaitei už Grandinėlės 
veiklai šimtaprocentinę pa
ramą.

* * *

KARO VETERANŲ 
LOTERIJA

Clevelando Šv. Jurgio 
Parapijos Katalikų karo ve
teranų 613-tas postas lap
kričio mėn. kasdien turės 
laimėjimų traukimus. 
$3.00 bilietai galioja visą tą 
mėnesį. Bilietus galite gau 
ti klebonijoje arba pas vete
ranus. Ger.J.

♦ ♦ ♦

LAIMINGI 
PLATINTOJAI

Clevelando Šv. Jurgio 
parapija visiems parapijie
čiams ir bičiuliams išsiunti
nėjo Rudens festivalio lai
mėjimų bilietus. Šiemet bi
lietų platintojams kas sek-

You are invited to our
OPEN HOUSE

Sunday, November 8, 11a.m.-1p.m.
Meet our staff...enjoy refreshments 

Teikiame geriausias sąlygas kelionėm j LIETUVĄ.

KAZEL TRAVEL SERVICES

madienį yra skiriama 
$50.00 premija. Pirmieji 
ankstyvųjų bilietų platin
tojų laimėjimai burto keliu 
teko: prel. Aleksandrui Gol 
dikovskiui (spalio 18 d.) ir 
Alanui Stimburiui (spalio 
25 d.). Visi bilietus gavę 
yra skatinami nedelsiant 
grąžinti jų šakneles. Ru
dens festivalis ir kalakutų 
loterija bus š.m. lapkričio 
15 d. po 10:30 vai. Mišių. 
Visi clevelandiečiai yra 
laukiami. Ger.J.

♦ ♦ ♦

SENJORŲ - VETERANŲ 
KREPŠINIS

Clevelando LSK Žaibas 
planuoja surengti "Žaibo 
Dienas", 1993 m. vasario 
26-28 d.d. Ta proga norima 
suruošti 1993 m. Š. Ameri
kos lietuvių vyrų senjorų 
(virš 34 m.) ir veteranų 
(virš 49 m.) krepšinio žai
dynes, jei atsiras tam prita
riančių.

PARENGIMAI
• LAPKRIČIO 15 d. Sv. Jurgio 

parapijos rudens festivalis 11:30 iki 
3:30v.

• LAPKRIČIO 21 d. LKVS-gos 
"RAMOVĖ" Clevelando skyrius 
rengia Lietuvos Kariuomenės 
šventės minėjimą Lietuvių Namuo
se - Clevelande.

• GRUODŽIO 24 d. Bendros 
Kūčios - šv. Jurgio parapijos salėje 
9:30 v.v.

• GRUODŽIO 31 d. Lietuvių 
Namai ruošia Naujų Metų sutikimą 
6:30 v.v.
1993 M.

• VASARIO 26-28 d.d., Cleve
lando lietuvių sporto klubo "Žaibo 
Dienos" _ Krepšinio turnyras, lote
rija (reverse rafflc) ir kiti parengi
mai - Lietuvių Namuose, Dievo 
Motinos parapijos salėje, Boromeo 
College.

• BALANDŽIO 17 d. "Grandinė
lės" 40 metų KONCERTAS

FOR SALE
1987 Ford LTD Crown 
Vieton a 4 door, V8, eruise, air, 
68.000 milas A1 condition ,new 
tiras,brakes and exhaust system 
4,750 dol. tel. 486-1133

• DIRVA* 1992 m.

SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS 

1993 m. Š.Amerikos lie
tuvių alpinistinio slidinėji
mo pirmenybes vykdo jung 
tinėmis jėgomis Clevelan
do LSK Žaibas ir Toronto 
LSK Jungtis, 1993 m. kovo 
6 d., Holiday Valley Ski Re- 
sort, Elicottville, N.Y. Dau
giau informacijų bus vėliau.

♦ ♦ ♦

SUGRĄŽINS 
KAŠTANUS

Amerikos augalų pato
logai turi viltį sulaukti per
galės - grąžinti į JAV kaš
tano medžius. Savo laiku 
kaštanai dominavo šio kraš 
to ekonomiją, dėka medie
nos kietumo ir atsparumo 
puvimui. Jie augo rytinia
me pakraštyje nuo Maine 
iki Alabamos, o vakaruose 
siekė Mississippi upės kran

Dorothy Kazei Jim Kazei •
18021 Marcella Rd., Suite 103 (216) 531-4777

Business hours: Mon-Fri............9:00 a.m. - 4:30 p.m.
Saturday..........9:00 a.m. - Noon
Sunday..........11:00 a.m. - 1:00 p.m.

JAKUBS AND SON
Laidojimo (staiga 

Delio E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbaro Jakubs Sckmidt

Licenzifuoti direktoriai ir balzamuotojai

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

* Laidotuvių koplyčiaerdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio

• valandoje - Didelė aikštė automobi
liams pastatyti.

••

lapkričio 5 d. • 11 psl
tus.

Kaštanai greitai augo ir 
klestėjo negilioje akmenin
goje dirvoje. 18-me ir 19- 
me šimtmetyje daugelio 
miestelių pramonė pasiklio 
vė kaštanais, o ypač Appal- 
lachia srityje.

Tačiau 1904 m. botani
kai Bronx zoologijos sode 
atrado, kad jų iš Tolimųjų 
Rytų importuoti medžiai 
buvo apkrėsti kaštanų ama
ru. Amerikos kaštanai ne
buvo atsparūs šiam amarui 
ir greitai išnyko.

Netrukus sulauksime 
Šiam amarui atsparių kašta
nų.

'DIRVOS

Nuo šiol -
ORO KARGO SIUNTINIAI l LIETUVĄ

$ 2.50 už svarą siuntiniams virš 50 svaru; 
$ 2.75 lengvesniems siuntiniams,

minimumas • 30 dol.

Oro siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaitę

♦ atlanta IMPORT EXPORT
Trumpiausias kelias i Lietuva

SIUNTINIAI PRISTATOMI į NAMUS 
KONTEINERIAI IŠSIUNČIAMI KAS DVI SAVAITĖS 

ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 

Vieno svaro kaina - 69 centai, minimumas 20 dd.

Virš 100 svarų - 58 centai
639 East 185th Str 

EUCLID, OH 44119 
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. 

1-800-775’SEND
IŠ CLEVELAND APYLINKIŲ, SKAMBINKITE (216) 

481-0011
€ atlanta impoft fxport. m

UITAUPA
ULI Lithuanian Credit Union

Lietuviu Kredito Kooperatyvas
767 East 185th Street * Cleveland, OH 44119

481-6677
DARBO VALANDOS

antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį * 9:00 vr - 4:00 pp * 
penktadienį * 9:00 vr - 6:00 pp * šeštadienį * 9:00 vr - 12:00 pp * 

sekmadienį parapijoje * 11:00 vr - 12:00 pp ‘
* Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios (NCUA) apdrausta iki $100,000 *

r

Matas realtors
Broker RITA MATAS - G.R.I. — statė certified

r e ai estate appraiser
2412 CE DARWOOD ROAD 18021 MARCELLATtoAD ~~
PEPPER PIKE, OH 44124 CLEVELAND, OH. 44119

(216)473-2530 > 216)486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

NORMLS



DIRVA
LIETUVIS BIOCHEMIKAS - ENZIMU 

IMPERIJOS KORĖJAS
Vacys Kavaliūnas

Panašia antrašte - Lithu tcrija įsteigė keturis didžiu-
anian biochenmist builds 
enzyme empire - yra šių 
metų rugsėjo 11 dienos 
Scicnce žurnalo numeryje 
straipsnis. Yra jame ir en
zimų "imperatoriaus" nuo
trauka. Stovi jis prie Bio
technologijos instituto pa
stato.

Lietuva? Kaip galėjo 
maža Pabaltijo valstybė, 
dar nei vicncricm metam 
nepraėjus nuo nepriklauso
mybės atgavimo, varžytis 
su Vakarų biotechnikos 
bendrovėmis tiekiant enzi
mus Jungtinėm Amerikos 
Valstybėm, klausia buvęs 
Cold Spring Harbor labo
ratorijos biologas ir dabar
tinis New England Biolabs 
direktorius Rich Roberts.

Atsakymas į šį Rich Ro
berts klausimą: Vidas Janu
laitis, Vilniaus universiteto 
biochemijos profesorius, 
Pritaikomosios enzimolo- 
gijos instituto direktorius 
ir, straipsnio teigimu, di
džiausios pasaulyje enzimų 
kolekcijos kūrėjas. (O jų, 
enzimų, reikšmė labai dide
lė - lai įvairūs gyvų ląstelių 
junginiai, kurie labai svar
būs virškinimui: jie paver
čia maistą organizmui rei
kalingomis medžiagomis).

Aplanko Janulaitį Scicn 
ce žurnalo bendradarbis 
Stevcn Dickman jo institu
te, kuris yra "17-tojo šimt
mečio Vilniaus miesto pa
kraštyje", vykdamas kaimo 
keliais, pro bulvių laukus ir 
ūkininkus, einančius paskui 
arklą.

Janulaitis užsidega stip
rią rusiška cigaretę ir pasa
koja. Pasakoja, kaip jis dir
bęs Sovietų Sąjungoje, kuri 
nesigailėjusi nieko - nei bi
lijonų rublių, nei tūkstančių 
žmonių. Ir 1975 m. Mikro
biologinės pramonės minis-

ĮTEIKTA 36-JI O
Spalio 25 d. sekmadienį 

Ohio lietuvių gydytojų dr- 
ja Clcvclande turėjo metinį 
suvažiavimą. Diena pradė
ta Mišiomis už mirusius dr- 
jos narius Dievo Molinos 
bažnyčioje. Jas atnašavo 
klebonas kun. Gediminas 
Kijauskas, SJ.

Vėliau, Lietuvių namuo
se buvo metinis susirinki
mas ir pietūs. Iškilmių ccnt 
re buvo dr-jos kultūrinė pro 
mija. Šiemet, jau 36-jį kar
tą, tokia premija gydytojų 
dr-jos balsavimu tapo pa
skirta Clevelando lietuvių 

liūs institutus: du arti Mask 
vos, vieną Novosibirske ir 
vieną Vilniuje, patį mažiau 
siajį, kuriame tačiau dirbo 
730 žmonių.

Ir tie tūkstančiai institu
tų bendradarbių ieškojo ir 
siuntė žemės pavyzdžius iš 
tolimiausių Sovietų Sąjun
gos vietovių - net iš Kam- 
čatkos ir Sibiro, iš aukštų 
kalnų, iš šaltinių ir kilų ne
įprastų vietų, tikėdamiesi 
rasti bakteriją, gaminančią 
enzimus. Stropiai jos ieš
kota ir arti namų. Ir paga
liau buvo rasta. Rasta insti 
tuto darže.

Nebuvo lengva dirbti ir 
su sovietine biurokratija. O 
didžiausia bėda, sako Janu
laitis, kad tyrimų adminis
tratoriai neturėjo jokio su
pratimo apie tų enzimų ga
minimą laboratorijose. O ir 
komunistinė sistema iš viso 
neparodė jokio dėmesio 
šiai naujai - enzimų gamy
bai.

Pagaliau, kad ir labai 
sunkiai, visos kliūtys buvo 
nugalėtos. Ir po kelerių me 
tų Janulaitis savo enzimų 
pardavė dvylikai kraštų. O 
1991 melais jų buvo par
duota už 340.000 dolerių. 
Betgi dar yra viena proble
ma: Niekas, sako Janulaitis, 
mumis nepasitiki ir nenori, 
kad mūsų prekės būtų pažy 
mėtos "Made in Lilhuania". 
Ir suprantama kodėl: dau
gelis buvusios Sovietų Są
jungos prekių, tęsia toliau 
Janulaitis, yra blogesnės už 
blogas "worse thcn bad".

Tačiau, kas bebūtų, Ja
nulaitis yra pasiryžęs ir to
liau savo gaminius žymėti 
"Made in Lithuania". Ta
tai, sako jis, prisidės prie 
Lietuvos gero vardo - išra
dingumo ir aukštos jos ga
minių kokybės.

L.G.D. PREMIJA
kultūr. darželiams. O.L.G. 
Dr-jos sekr. d r. Juozas Šon- 
ta perskaitė premijos skyri
mo aktą. Dr-jos pirmin. dr. 
Algimantas Skrinska ir 
iždin. dr. Vytautas Mauru
tis ją įteikė Lietuvių darže
lių dr-jos pirmin. Vincui 
Apaniui, kuris padėkos žo
dyje išreiškė nepaprastą 
padėką. Šiemet lietuviai 
buvo pirmieji, kurie atkūrė 
savo darželius, rugsėjo 13 
d. atidengdami Maironio 
paminklą. Miesto meras
M. Whitc per iškilmes pa
žadėjo, kad miestas sutvar

kys fontanus. Malonu pra
nešti clevelandiečiams, kad 
Birulės fontanas jau sutai
sytas ir veikia. Pati darže
lių aplinka bus tvarkoma ir 
gražinama.

Prieš pradedant pietus, 
kun. G. Kijauskas, SJ, su
kalbėjo šiai šventei skirtą 
prasmingą maldą. Prie Gin 
laro valgyklos patiektų pie
tų pasidalinta prabėgusių 
metų įspūdžiais. Šventės 
dalyvių tarpe buvo miela 
matyti svečius: dr. Joną 
Mauruką iš Floridos ir dr. 
Viktorą Cemį iš Toledo, 
OH. Pabaigoje buvo paro
dyta dr. Juozo Skrinskos 
vaizdajuostė iš kelionės į 
Lietuvą. Ger, J.

Red. Pastaba. Iš kultūri
nės premijos įteikimo iškilmių 
nuotraukos atėjo kiek pavėla
vę. Jas atspausime sekančiam 
Dirvos numeryje.

* ♦ ♦

JŪRININKYSTĖS 
ŽODYNAS

Ir štai man pateko į ran
kas malonus laiškas iš Ka
nados. Ten veikia Jūrinin
kystės Knygų Fondas, kuris 
jau yra išleidęs dvi laidas 
B. Stundžios vadovėlio "Bu 
rėš ir Varikliai". Ta knyga 
yra plačiai naudojama Lie
tuvos buriuotojų.

Šiuo metu šis fondas yra 
pasiruošęs išleisti jūrinin
kystės žodyną. Jį jau 1940 
m. paruošė jūrų ltn. R. Na
kas. Lietuvą užklupusios 
okupacijos neleido to anks
čiau atlikti. Žodyno auto
rius baigė jūrų karo mokyk 
lą Prancūzijoje, už pogrin
džio veiklą buvo vokiečių 
kalintas, vėliau bolševikų 
ištremtas į Sibirą. Iš ten 
grįžo palaužta sveikata ir 
1963 m. mirė vos sulaukęs 
47 m.

Dabar šis žodynas yra 
perredaguotas. Jis bus ne
pamainomas vadovėlis Lie
tuvos prekybos ir žvejybos 
laivynams, kuriuose lietu
viai tebėra mažumoje. Ir 
vėl, kaip po 1918 m. vasa
rio 16-sios, tenka daug kam 
skiepyti lietuvybe bei lietu
viškus įvardus (terminus).

Lietuviai šiapus Atlanto 
yra kviečiami paremti šio 
žodyno išleidimą. Pradžią 
padarė Toronto lietuvių 
kredito kooperatyvas su 
$500.00 auka. Piniginę pa
ramą prašoma siųsti fondo 
iždininkui: Mr. H. Stepai- 
tis, 21 Cosmo Rd., Etobi- 
coke, Ont. M8X 1Z3, 
Canada. Ger.J.

♦ ♦ ♦

Metinio ŠALFASS su
važiavimas įvyksta šį šešta
dienį lapkričio 7 d. Clev. 
Lietuvių Namuose. Pra
džia 11 vai. ryto. amb

Skaitykit ir pCatinkįt

Vaizdas iš minėjimo prie Adomo Mickevičiaus paminklo 
Viln'uje. V. Kapočiaus nuotr.

VEIKLOS 
GAIRĖS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
būti lietuviškos, ir tokias 
jas išlaikyti yra mūsų visų 
- ir Lietuvos, ir už jos ribų 
gyvenančių lietuvių - pa
reiga. O ją tegalime atlikti 
tik visi glaudžiai bendradar 
biaudami, kartu dirbdami, 
vieni kiliems padėdami, vie 
ni į kilus atsižvelgdami, su- 
siprasdami, būdami tole
rantiški, pakantrūs, vieni 
kitus gerbdami.

Brangiam vyrui ir Tėvui

A. A.

ANTANUI DIRŽIUI

mirus, Jo žmoną GENOVAITĘ ir sūnų 
SAULIŲ, bei gimines giliai užjaučiam.

Janina Staskus
Vladas Staskus

Onutė Šiaudikienė 
Leokadija ir Juozas Žvyniai

Lietuvoje mirus,

A. A.
VANDAI MACIJAUSKAITEI

mūsų ilgamečio skyriaus Pirmininko 
VYTAUTO MATONIO seseriai, reiš
kiame jam ir jo žmonai IRENAI, o taip 
pat jų vaikams su šeimomis gilią ir 
nuoširdžią užuojautą

A.L.T. S-gos Philadelphijos 
skyriaus nariai

Tepadeda mums Dievas 
tokiais būti, taip gyventi ir 
kartu bendrai dirbti.

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba:

Bronius Nainys - pir
mininkas, Rimas Česonis, 
Kostas Dočkus, Vacys 
Garbonkus, Vytautas Ka- 
mantas, Dr. Petras Kisie
lius, Baniutė Kronienė, 
Milda Lenkauskienė, Pau
lius Mickus, Dr. Vitalija 
Vasaitienė.
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