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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIETUVIU TAUTOS 
PAVYZDYS YRA PAMOKA 

VISAM PASAULIUI...
(Taip kalbėjo Popiežius Kryžių Kalne)

1993 rugsėjo 4 d., 606 metais nuo krikščionybės įvedi
mo, j Lietuvą atvyko švento Petro įpėdinis, Romos katalikų 
bažnyčios ir Vatikano valstybės vadovas Jonas Paulius II. 
Šventojo tėvo norams atvykti čia nebuvo lemta išsipildyti nei 
Lietuvos krikšto 600 metinių, nei Lietuvos globėjo šventojo 
Kazimiero jubiliejinių iškilmių progomis. Sovietinė valdžia 
neleido atvykti į jos okupuotą kraštą. Vizitas į Lietuvą - tai 
61-oji Jono Pauliaus II ganytojiška kelionė į užsienį.

Jo šventenybe pasveikino Lietuvos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas, jis pabučiavo šventojo Tėvo žiedą. Prezidentas 
su dėkingumu prisiminė, kad Vatikanas dar 1921 m. sutei
kęs pripažinimą Lietuvos respublikai, nepripažino jos inkor
poracijos į Sovietų Sąjungą. Lietuvos diplomatinė misija vei
kė prie šventojo sosto visą pokario laiką. Tai buvo vilties ir 
moralinės tvirtybės švyturys visai Lietuvai, pasakė '’reziden- 
tas. Jis pažymėjo, kad Popiežiaus apsilankymo išvakarėse 
iš Lietuvos buvo išvesti paskutiniai svetimos kariuomenės 
daliniai ir po 54 metų pertraukos Lietuva vėl tapo visiškai 
laisva.

Juodžbalienė ir B. Gajauskas.

ŠVAISTYMASIS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS PILIETYBE

Antanas Dundzila

Šventasis Tėvas į visus kreipėsi lietuviškai. Beje, ir vė
liau lietuviškai jis sakė pamokslus, kalbas, nors pradžioje 
buvo numatyta, kad kai kuriuose susitikimuose Jonas Pau
lius II kalbės itališkai.

- Nepaprastai jaudindamasis ką tik pabučiavau Lietuvos 
žemą, pasakė Vilniaus aerouoste Jonas Paulius II. - Vos tik 
neįžvelgiama Dievo valia buvau išrinktas į Apaštalo Petro 
sostą, nuskubėjau j Gailestingumo Motinos lietuvių koplyčią 
Vatikano Bazilikos požemyje. Ten, prie Mergelės Marijos 
kojų, meldžiausi už jus visus. Lietuva visad stengėsi paliu
dyti savo ištikimybą katalikų bažnyčiai, nuėjo ilgą, skausmin
gą kelią į laisvą ir išgarsėjo kaip kankinių ir išpažinėjų žemė.

Iš aerouosto garbus svečias atvažiavo į Vilnia is arkika
tedrą baziliką susitikti su Lietuvos kunigais, vienuoliais, vie
nuolėmis ir seminaristais. Popiežius pasimeldė prie šv. 
Kazimiero karsto, pasakė kalbą - homiliją.

Seimo romuose, kur yra ir Prezidentūra, Popiežius 
Jonas Paulius II kalbėjosi su A. Brazausku, Jo šventenybei 
buvo pristatyti Seimo ir vyriausybės vadovai.

Pusą dešimtos vakaro šventasis tėvas atvyko į Vilniaus 
Aušros Vartų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gailestin
gumo Motinos koplyčią ir kalbėjo rožinį, kurį pagal tradiciją 
kalba kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį.

Rugsėjo 5 d. - Sekmadienio rytą Popiežius Apaštalų
(Nukelta į 2 psl.)

Prie pašventinto kryžiaus Lietuvos didvyriams K. Pypliui ir J. Makarevičiu . Iš kairės - 
A. Garmutė, K. Stravinskienė - Gėrybienė, M. Brusokienė, Kizelevičius, K. Kišonas, J.

Stebina ir rūpestį žadina 
prcsidento dekretais dalinama 
Lietuvos Respublikos piliety
bė... beveik išimtinai rusams. 
Štai, kas darosi, kokia šios 
opos dokumentacija:

Prieškarinėje Lietuvoje 
buvo leidžiamos "Vyriausy
bės Žinios", kuriose būdavo 
skelbiami įstatymai, potvar
kiai ir svarbesni dekretai. Tai 
svarbus, oficialus, juridiniai 
saistantis dokumentas. Ne
priklausomybę atgavus, pa
našiais tikslais buvo leidžia
mos "Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos ir 
Vyriausybės Žinios". Dabar 
yra leidžiamos "Valstybės 
žinios", kurių viršelyje telpa 
tokia metrika: tai "oficialus 
leidinys", jį leidžia Lietuvos 
Respublikos Seimo leidykla, 
kaina - 30 centų. Konkrečiai 
straipsnio iliustracijoje talpi
name ištrauką iš 1993-VIII- 
25 d. Nr. 40 (25) laidos, pasi- 
skaitytkite patys.

(Žiūrėk 2 psl.)
Lietuvos prezidentas savo 

dekretais Lietuvos pilietybę 
dalina AGADŽANOVAI, 
ANISISMOVUI, ARISTA- 
KEISAN, AVGULIUI, BA- 
LYNSKAJAI, BOGUCKA- 
JAI ir dar maždaug 100 pana
šias pavardes turinčių asme
nų. Lietuviškos ar pusiau lie
tuviškos pavardės tame sąra
še reikia ieškoti su žiburiu.

Lietuvoje gimusiųjų tame są
raše mažai. Tokių pilietybės, 
kaip grūdų svetimtaučiams 
barstymo, dekretų yra ir 
daugiau: šis, "Žinių" Nr. 40, 
nėra išimtis. Kas čia darosi?

Dekreto įvade rašoma, 
kad, remiantis Konstitucijos 
84-to straipsnio 21-u punktu, 
Lietuvos prezidentas suteikia 
pilietybę žemiau išvardin
tiems asmenims. O tas Kons
titucijos straipsnis sako, kad 
prezidentas "įstatymo numa
tyta tvarka teikia Lietuvos 
Respublikos pilietybę". Nau
jausias pilietybės įstatymas 
leidžia prezidentui teikti Res
publikos pilietybę savo nuo
žiūra, neatsižvelgiant į kokius 
nors kandidato nuopelnus 
Lietuvai. Na tai ir sėjama ta 
pilietybė, kaip pavasario sėk
lą į dirvą.

Tai tokie stebinantys ir 
stulbinantys faktai. O dabar 
pakrapštykime pakaušį, pa
galvokime...

Visų pirma pagalvokime 
apie pilietybės išeivijai reika
lą. Išeivijai pilietybės nėra, 
bet visokių svetimtaučių 
gvardijoms pilietybė dalina
ma iš kairės ir iš dešinės. Ar 
tai ne diskriminacija lietuvių 
tautos ir lietuvių kilmės žmo
nėms? O gal prezidentas, šį 
rudenį iš New Yorko nuvy
kęs į Los Angeles, padarys 
dovaną išeivijai, pagal Kon

stitucijos #84-21 mus visus, 
kaip tuos šimtus rusų, irgi ap
dovanos Lietuvos pilietybe?

Įstatymas to nereikalauja, 
bet vis dėl to tiktų žinoti, ko
kiu pagrindu pilietybė šitaip 
dalinama svetimtaučiams. Ar 
jie tos pilietybės prašė? Ar 
jie prisiekė ištikimybę Lietu
vos Respublikai? Ar tie viso
kį Agadžanovai prilygsta pi
lietybe apdovanotiems mūsų 
Brazdžioniams bei kitiems 
iškiliems lietuviams?

O gal tai šių laikų Lietu
vos kolonizacija rusais? Gal 
tai koks slaptas atsilyginimas 
Rusijai, sakykime, už kariuo
menės išvedimą laiku?

Charakteringa, kad Lietu
va, partizanų kovomis sulai
kiusi kolonizaciją (pvz., adv.
P. Žumbakis ir kiti mūsų au
toritetai teigia, kad Estijoj ir 
Latvijoj, kur partizanų veikla 
buvo daug menkesnė, rusų 
kolonistų į jiems saugesnį gy
venimą privažiavo daug dau
giau!), dabar nišų kolonistus 
Lietuvoje įteisina prezidenti
niais dekretais. Estijoj ir Lat
vijoj su pilietybėmis dabar 
kaip tik atvirkščiai: jos aklai, 
be gairių nedalinamos.

Skaitydamas ilgus piliety
be apdovanotųjų sąrašus, 
ypač atydžiai bėgau akimis 
per "G" raides pavardes. Ieš
kojau ir Gorbačiovo pavar
dės, bet dar neradau. Sutei
kus Lietuvos pilietybę ir Gor
bačiovui, nustebtų visas pa
saulis ir būtų dar vienas ga
rantuotas rinkiminis balsas už 
dabartinius LDDP vadus ir ap- 
arčninkus užauginusių rankų.
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Popiežius Lietuvoje 
sosto nunciatūroje susitiko su tradicinių nekatalikiškų konfe
sijų Lietuvoje - stačiatikių, sentikių, evangelistų liuteronų ir 
evangelistų reformatų, taip pat karaimų, musulmonų, žydų 
religinių bendruomenių atstovais. Po to Jo šventenybė 
aplankė laisvės gynėjų amžino poilsio vietą Antakalnio 
kapinėse, paguodė ir palaimino čia buvusius žuvusiųjų 
artimuosius, meldėsi prie kryžiaus.

Apie 130 tūkstančių žmonių atėjo j šventas l/išias Vil
niaus Vingio parke. Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis pa
reiškė Popiežiui padėką už maldą, rūpestį ir meilų, už drąsų 
ir viešą žodį tuomet, kai mūsų balsas negalėjo prasiskverbti 
pro geležinę uždangą, šventas Tėvas aukojo mišias ir pa
mokslą pasakė lietuviškai, suteikė krikšto sakramentą de
šimčiai jaunuolių. Mišios truko tris valandas. Lijo lietus.

Vilniaus universiteto šv. Jono bažnyčioje šv. Tėvas 
susitiko su mokslo, meno ir kultūros veikėjais, Vilniaus šven
tosios Dvasios bažnyčioje - su Lietuvos lenkų bendruome
ne. Į šį susitikimą buvo atvykęs Lenkijos vicepremjeras 
Henryk Goryshewski, Lenkijos katalikų bažnyčios primas 
kardinolas Juzef Glemp, vyskupai, didelis būrys maldininkų.

Rugsėjo 6 d.- šventasis Tėvas aukojo šventas Mišias 
Kaune, Santakoje. Popiežių pasveikino Jo Eminencija Kar
dinolas Vincentas Sladkevičius. Popiežius Jonas Paulius II 
per pamokslą sakė, kad žemės veidas atsinaujina žmogaus 
pastangomis, atsinaujina tiek, kiek žmogaus dvasia paklūsta 
Dievo Dvasiai - Tiesos ir Meilės dvasiai.

Po šventų Mišių, trumpai pailsėjęs zakristijoje, šventasis 
Tėvas Kauno arkivyskupijos kurijoje susitiko su Lietuvos 
vyskupų konferencijos nariais, iš kitų šalių atvykusiais dva
sininkais, meldėsi Kauno arkikatedroje Bazilikoje.

"Jonai Pauliau, mylime tave" skandavo jaunimas, kai 
šventojo tėvo automobilis įvažiavo į S. Dariaus ir S. Girėno 
stadioną, čia buvo susirinkę dešimtys tūkstančių merginų ir 
vaikinų. Išdėstęs jaunimui jo kirkščioniškas priedermes, at
kreipęs dėmesį į šiandieninio'pasaulio klystkelius, šventasis 
Tėvas pakvietė visus sielos gelmėse puoselėti Dievo žodį. 
Popiežiui buvo surengtas jaunimo koncertas.

Rugsėjo 7 d. Jonas Paulius II aukojo šventąsias Mišias 
prie Kryžių kalno. Susitikti su Popiežiumi atvažiavo maldi
ninkų iš Prancūzijos, JAV, iš Karaliaučiaus ir Lenkijos.

Kartu su Jonu Pauliumi II šventas Mišias aukpjo kelios 
dešimtys vyskupų ir virš šimto kunigų. Popiežius savo pa
moksle kvietė prisiminti visus mūsų krašto sūnus jr dukras, 
kadaise nuteistus ir įmestus į kalėjimą, išsiųstus į koncentra
cijos stovyklas, ištremtus į Sibirą ar į Kolymą, nuteistus 
myriop. Tarp jų Popiežius priminė ir tris kankinius - Bažny
čios vyrus: Telšių vyskupą Vincentą Borisevičių, Kaišiadorių 
vyskupą Teofilių Matulionį, Vilniaus arkivyskupą Mečislovą 
Reinį.

Po šventų Mišių Popiežius italų kalba, paskui ir lenkiškai 
padėkojo už čia pastatytus kryžius. Nuo šio Kryžių Kalno, 
kalbėjo šventasis Tėvas, noriu palaiminti visas lietuvių kar
tas, - ir jūsų senolius, ir šių dienų lietuvius, ir ateities kartas, 
noriu palaiminti visą krikščionišką Europą ir visą pasaulį. 
Noriu iš šios ypatingos vietos pasakyti, kad Lietuviu tautos 
pavyzdys yra pamoka visam pasauliui.

Šventasis Tėvas taip pat padėkojo už kryžių, kuris buvo 
čia pastatytas po pasikėsinimo prieš Jo gyvybę, už maldas, 
kurias lietuviai aukojo Dievui, melsdami sveikatos Fopiežiui.

Ne kartą Popiežius yra sakęs apie norą nplankyti 
nedidelį šventą Lietuvos miestelį Šiluvą, pasimelsti 
Apsireiškimo koplyčioje ir prie stebuklingojo Dievo Motinos 
paveikslo, šis šventojo Tėvo troškimas išsipildė rugsėjo 7 
dieną. Jo šventenybė meldėsi koplyčioje, dalyvavo Dievo 
žodžio liturgijoje Šiluvos bažnyčioje, vainikavo ir pašventino 
švenčiausiosios Mergelės Marijos statulą, atvežtą Amerikos 
lietuvių, paaukojo Šiluvos bažnyčiai aukso rožančių ir gavo 
dovanų Šiluvos Mergelės paveikslą iš gintaro.

Rugsėjo 8 d. ankstų rytą Vilniuje, prie Apaštalinės 
nunciatūros susirinkę žmonės giedojo giesmes ir skandavo 
meilės žodžius Jo šventenybei Popiežiui Jonui Pauliui II. 
Šiandien šventasis Tėvas atsisveikina su Lietuva, kurią, kaip 
ne kartą yra kartojęs, labai labai myli.

Aerouoste Popiežių pasitiko iš ligoninės atvykęs Lietu
vos respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas. Jis savo 
atsisveikinimo kalboje pasakė, kad didi garbė Lietuvos val
stybei, Jūsų šventenybės dėka atsidūrusiai katalikiško pa
saulio dėmesio centre.

Atsisveikindamas Jonas Paulius II tarė: Iškeliauju kupi
nas įspūdžių, kurie, esu tikras, pavirs malda. Penkiasdešimt 
ateizmo ir prievartinio Evangelijos slopinimo metų daugelyje 
sielų ir visuomenės viduje paliko pėdsakus. Juos iš žmonių 
ir visuomenės ištrinti tegalės vien atrastas Dievas ir Jo žo
dis. Argi 1989 m. nebuvo žengtas pirmas ir svarbus žings
nis? Tada atsakingų politikų, sugebėjusių išgirsti karštą ti
kinčiųjų lūkestį pastangomis buvo atstatyta religijos laisvę 
pripažįstanti visuomeninė santvarka. Antrąjį žingsnį turėtų 
padėti žengt Bažnyčia. Įžvalgia pastoracija ji turi skleisti 
meilės evangeliją.

SVARBIOS 
ŽINIOS

DR. LEONAS KRIAUČEUONAS
A.L.T. S-gos pirmininkas, 

š.m. rugsėjo 24 d. vyksta į 
Los Angeles, kur susitiks su 
Los Angeles Tautinės S-gos 
skyriaus nariais, padarys 
pranešimą apie Tautinės 
Sąjungos veiklą ir pasidalins 
mintimis Tautinę Sąjungą 
liečiančiais klausimais.

♦ * *

MENOPARODA
Rugsėjo 25 ir 26 d.d. 

Philadelphijos Lietuvių 
Namų didžiojoj salėj įvyks 
net trjguba meno paroda: 
Aldonos Saimininkienės iš 
Hartfordo, Dr. Romualdo 
Povilaičio iš Chicagos ir 
Audronės Povilaitytės taip 
pat iš Chicagos. Parodą ren
gia Lietuvių Tautodailės 
Instituto skyrius.

* * *

A.P.P.L.E. 1993 Metų Seminaras Lietuvos Mokytojams. Atida
rymo metu kalba Emilija Sakadolskienė A.P.P.L.E. organizacijos 
vardu.

♦ * *

• DR. ELENA TUMINĖ, 
buvusi Kalifornijos universi
teto Fulertone literatūros pro
fesorė, dabar pensininkė, šių 
metų (1993) rugpjūčio gale 
išvyko į Lietuvą. Ji kviečia
ma į Klaipėdos universitetą- 
rudens semestre dėstyti lite
ratūrą, gal ir kitus dalykus.

Kildamas į lėktuvą, šventasis Tėvas trapo viršuje dar 
sustojo, atsisuko į žmones, dar kartą atsisveikino žvilgsniu 
su Lietuva, visus palaimino.

• PREZIDENTAS PAGULDYTAS Į LIGONINĘ. Kaip 
pranešė ELTAI Lietuvos respublikos prezidento atstovas 
spaudai, sekmadienio rytą, vykdamas į Mišias Vilniaus 
Vingio parke, Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas 
pasijuto negaluojąs ir užsuko į Antakalnio Universitetinę 
ligoninę. Buvo konstatuotas tulžies akmenligės priepuolis. 
Jam praėjus, Respublikos Prezidentas išvyko į namus.

Sekmadienį vakare, pasikartojus tulžies akmenligės 
priepuoliui, Lietuvos Respublikos prezidentas Algi.das Bra
zauskas buvo paguldytas į Antakalnio universitetinę ligoninę. 
Atliekami tyrimai. Išvykęs išlydėti šventojo Tėvo ; Vilniaus 
aerouostą, Prezidentas vėl grįžo į ligoninę. Būklė gerėja, bet 
dar kelias dienas čia jam patarta pabūti. Buvo gydytas vais
tais ir bado dieta. (V.P.)

PABALTIEČIŲ 
KONCERTAS BOSTONE

• Naujosios Anglijos Pa
baltiečių draugija pradeda 35- 
ąjį koncertinį sezoną lietuvių 
atlikėjų rečitaliu, kuris įvyks 
rugsėjo 26 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. First & Second 
Church Bostone. Tai bus reta 
proga išgirsti pirmą kartą ap
jungusius savo jėgas lietuvių 
kilmės muzikantų trio: Vytas 
Bakšys (piano), Lavvrence 
Golan (smuikas) ir John C. 
Boden (ragas).

Jų talentingas atlikimas 
tapo pripažintas ne tik Jung
tinėse Valstijose, bet ir užsie
nyje. Programoje - J. Gaide
lio "Trijų lietuvių šokių" 
premjera, Banaičio sonata D 
minor smuikui. Taigi pat 
skambės Brahms'o Dūkas ir 
Liszt'o kūriniai. Po koncerto 
įvyks susitikimas su muzi
kantais prie kavutės. Rengia 
NA Pabaltiečių draugija, 
pirm. I. Veitienė. L.Ž.

ŽIŪRĖK ANTANO DUNDZILOS STRAIPSNĮ 1 PSL.

2  VALSTYBĖS ŽINIOS Nr. 40 (25)

IV skyrius. RESPULIKOS PREZIDENTO DEKRETAI
(tNZYOj ...

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
D EK R ETAS

1993 m. rugpjūčio 16 d. Nr.lll
Vilnius

843 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO

1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 21 punktu, suteikiu Lietuvos 
Respublikos pilietybę šiems asmenims:

Galarai AGADŽANOVAI, gim. 1948 m. balandžio 3 d. Ukrainoje, Zaporožės srityje, Zaporožės mieste, 
gyv. Vilniuje;

Sergejui ANISIMOVUI, gim. 1958 m. rugsėjo 9 d. Lietuvoje, Kauno mieste, gyv. Kaune;
Karinei ARISTAKESIAN, gim. 1949 m. gegužės 13 d. Armėnijoje, Stepanavano mieste, gyv. Vilniuje; 
Stanislavui AVGULIUI, gim. 1957 m. sausio 1 d. Baltarusijoje, Gardino srityje, Astravo rajone, 

Mitiūnų kaime, gyv. Vilniuje;
Malijai BALYNSKAJAI, gim. 1921 m. gegužės 25 d. Ukrainoje, Žitomiro srityje, Trianovsko rajone, 

Kodnios kaime, gyv. Vilniuje;
Svetlanai BOGUCKAJAI, gim. 1961 m. gegužės 14 d. Rusijoje, Saratovo srityje, Ozinkų rajone, 

"Zavolžskij" tarybiniame ūkyje, gyv. Vilniuje;
Marijai BORISOVAI, gim. 1919 m. rugpjūčio 4 d. Rusijoje, Maskvos srityje, Solnečnogorsko rajone,

Kultūros ir Švietimo Ministras Trinkūnas trumpai padėkojo A.P.P.L.E. ins’ruktoriams už
atvykimą.



TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

TEL (216) 531-8150 
WXfAX. 216 531-8428

P.O. BOX 19191 CLEVELAND, OHIO 44119-0191
19807 CHEROKEE AVENUE • CLEVELAND, OHIO -44119

THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER
EDITOR: BALYS GAIDŽlONAS

DIRVA (USPS 157580)

Postmaster: Send address changes to DIRVA 
19807 Cherokee Avė. Cleveland, OH. 44119-1091

Second-class postage paid at Cleveland, Ohio and additional mailing offices. 
• Published Weekly by American Lithuanian Prese & Radio Assn. VILTIS, INC. • 
Subscription per year $30.00 • Single copy 65 cents. Air mail overseas $100.00 yr.

Prenumerata metams $30.00, pusei metų $17.00 • Oro paštu i užsieni 
metams $100.00 pusei metų $55.00 • Atskiro numerio kaina 65 centų • Straipsniai 
pasirašyti pavarde, Inicialais ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos 
nuomonę. • Nespausdinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant - Už skelbimų 
turinį ir kalbą redakcija neatsako.

VASAROS LINKSMYBĖMS 
PRAĖJUS
Juozas Žygas

• DIRVA’ 1993 m. rugsėjo 16 d. • 3 psl.

Lietuvos mokytojai suvažiavę iš įvairių vietovių dalyvauja atidaryme Tobulinimosi Instituto 
salėje.

Rodos, dar taip neseniai, 
kuomet vasara prasidėjo. Ne
žinia kodėl, bet lietuvių mėg
stamos ir populiariausios var
dinės, beveik visos yra vasa
ros metu. Tai būtent: Antani
nės, Joninės, Petrinės, Onos 
ir jeigu dar pridėsime Žolinių 
šventę, tai didžiųjų Lietuvos 
atlaidų dienos. Vasarą, tai 
yra metas, kuomet oras liep
žiedžiais ir medumi kvepia, 
kuomet soduose sirpsta vyš
nios ir varnėnai savo vaikus į 
gyvenimą išleidę - toliau be 
rūpesčių švilpauja. Ir vai
kams vasara - tai nerūpestin
gos dienos... Bet viskas atei
na ir praeina.

Su Darbo dienos savait
galiu, prasideda rudens sezo
nas, vaikai vėl į mokyklų 
suolus grįžta. Vėl prasideda 
mokslas - tai ne veltui lei
džiamos dienos, bet pasiren
gimas gyvenimui. Mums, 
lietuviams, svarbu, kad nebū
tų užmirštos ir lietuviškos 
mokyklos. Su Lietuvos atsi
kūrimu, išeivija neturi savęs 
prarasti. Manyčiau, kad da
bar kaip tik, daugiau energi
jos galima paskirti, savie
siems reikalams tvarkyti.

Politinė veikla jau nebetu
rėtų būti tiek aktuali, kadangi 
Lietuva jau pati už save kal
bėti gali. Be to, ne tik Lietu
voje, bet ir išeivijoje, net vei
kėjų tarpe yra sakančių, kad 
mūsų politinis darbas buvo 
bereikšmis. Tie, kurie parti
jos bilietus prie širdies nešio
jo, daugiau Lietuvai padarė - 
negu mes savo aukomis, de
monstracijomis, peticijomis, 
laiškais ir telefonais.

Tad, kam beprasmį darbą 
dirbti? Šio rašinio tikslas ne 
apie tai kalbėti, bet atkreipti 
dėmesį į mūsų savus ir už
mirštus reikalus. O-apie juos 
kalbant, neišvengiamai tenka 
susidurti su mūsų dėmesiu ir 
parama Lietuvai. Reikia ži
noti, kad liek mūsų reika
lams, tiek ir paramai Lietu
vai, lėšos ateina iš tų pačių - 
daugiausiai pensininkų kiše
nių. Tad savo pinigus reikia 
labai rimtai paskaičiuoti.

Ant mano rašomojo stalo 

guli JAV Lietuvių Bendruo
menės švietimo tarybos laiš
kas, kuriame rašoma: "Netru
kus lituanistinėse mokyklose 
suskambės pirmas skambutis. 
Mes trokštame, kad lituanisti
nė mokykla įkvėptų jaunimui 
noro mokytis ir tobulinti savo 
prigimtą’ gražią kalbą, jos 
kultūrą bei tradicijas.

Deja, Švietimo taryba dėl 
ribotų finansinių išteklių su
siduria su didėjančiomis pro
blemomis lietuviškame švie
time, o Lietuvių Fondo para
mos lituanistinėms mokyk
loms nepakanka, todėl mes 
skelbiame vajų lietuviško 
švietimo reikalams. Jei iš
seks mūsų lūpose iš tėvų gau
tas lietuvių kalbos žodis, ne
bebus pasaulyje ir lietuvių, 
nebebus Lietuvos".

Laišką gavusieji, arba da
bar šias eilutes skaitantieji, 
turėtų į jį rimtesnį dėmesį at
kreipti. Lietuva dabar turi 
užtenkamai pinigų remti len
kiškas mokyklas, statyti 
jiems kultūros namus. Nors 
daugelis Vilnijos lietuviškų 
mokyklų, savo patalpų dar 
neturi.

Tad esant tokiai padėčiai, 
savo dolerių Lietuvos švieti
mo vadovams, negalime pati
kėti. Kiek prisimenu ir Švie
timo taryba buvo susirūpinusi 
Lietuvos mokyklomis ir jos 
vaikais. Tuomet visi norėjo
me padėti, kol pamatėme, 
kad kiauro maišo yra neįma
noma pripilti. Tad reikia vėl 
prie savų namų sugrįžti. Ne
turime Švietimo ministerijų ir 
valstybinių biudžetų, taip pat 
ir tarptautiniai fondai, mums į 
pagalbą neateis. Turime pa
tys rūpintis mūsų mokyklų 
reikalais. Nors registracijos 
laikas gal jau bus praėjęs, ta
čiau niekuomet neturėtų būti 
vėlu, vaikus ar vaikaičius į 
lietuvišką mokyklą įrašyti.

Žinau šeimas, kurios sa
vaitgaliais po 60 mylių (į vie
ną pusę) vaikus į mokyklas 
vežiojo. Visa išeivija gali di
džiuotis, kad iš lietuviškų 
mokyklų išėję jaunuoliai, dir
ba prie Jungtinių Tautų ir 
Washingtone Lietuvos amba-

Iš kelionės i Lietuvą - 5

ŽVILGSNIS l SPAUDĄ 
VERSLININKUS IR 
MIKROFONUS...

Antanas Dundzila

Perijodinės spaudos Lietu
vos didmiesčiuose yra daug: 
kijoskų langai ir knygų stalai 
laikraščiais ir knygomis ap
krauti. Tai neįprastas, smagus 
įspūdis, nes čia, Amerijoje, 
lietuvišką laikraštį ar žurnalą 
tematai, lyg slepiamą, tik na
muose, o tų leidinių iš vis 
mažoka. Reikia pasakyti, 
kad Lietuvoje žmonės lai
kraščius perka.

Matosi spaudos ir kitomis 
kalbomis. Štai, akį duria ru
siški laikraščiai, kurie, ma
nau, yra leidžiami Lietuvoje. 
Mačiau ir lenkiškų laikraščių. 
Daug mažiau, bet matosi už
sieninės vakarų spaudos. Jo
kio žymesnio anglų kalba lai
kraščio nei Vilniuje nei Kau- 

sadose. Ir nuvykę į Lietuvą, 
neblogiau už vietinį jaunimą, 
lietuviškai kalba. Tai yra 
nuopelnas mūsų sukurtų ir 
išlaikytų lietuviškų mokyklų! 

^.4
Visi A.P.P.L.E. instruktoriai po priėmimo Kultūros ir Švietimo antruose rūmuose. Ministro 

pavaduotoja P. Barkauskaitė supažindino su Lietuvos Mokyklų švietimo gairėmis.

ne pirktis negavau, tačiau 
viešbutyje netikėtai atsirado 
vienas NEW YORK TIMES 
numeris, kurį tarnautojai man 
atidavė. Į Vilnių skraidan
čiuose Lufthansos lėktuvuose 
dalinami vokiški ir angliški 
laikraščiai.

Lengviausia ir paprasčiau
sia yra įsigyti dienraščius. 
Jie pasirodo kiekvieną darbo 
dieną. Su žurnalais ar savai
tiniais bei mėnesiniais leidi
niais jau sunkiau. Reikia ma
nyti, kad juos žmonės greitai 
išperka. O tų dienraščių ar 
beveik dienraščių išeina apie 
tuzinas. Reikia specialiai tam 
atsidėti, kad daugumą jų ga
lėtum reguliariai, nuosekliau 
perskaityti. Aš atydžiau sten
giausi bent vartyti ar skaityti 
šiuos: LIETUVOS RYTĄ, 
LIETUVOS AIDĄ, AMŽIŲ 
ir TIESĄ. Dar sugriebdavau 
LITERATŪROS IR MENO, 
KAUNO LAIKO, LIETU
VIO bei RESPUBLIKOS kai 

kuriuos numerius. Grįžda
mas, šių pavadinimų trijų die
nų laidas pasiėmiau su savi
mi. Buvo įdomaus skaitymo 
lėktuve, o, atsivežtą spaudą 
vartydamas, dabar namuose 
šią apybraižą rašau.

Ypač dabartinėse sunkio
se sąlygose eiliniam Lietuvos 
gyventojui spauda brangiai 
atsieina. Dienraščio numeris 
kainuoja nuo 20 iki 50 centų, 
kas gauna 60 litų / mėn. pen
sijos, tai toks asmuo tik vie
nam dienraščiui turi skirti 
bent šešis litus, t.y. dešimta
dalį savo mėnesinių pajamų! 
Kas gi iš mūsų, išeivijoje, iš
leidžiame apie dešimtadalį 
savo pajamų lietuviškai ir 
amerikietiškai spaudai, net 
įskaitant ir žurnalus ir kny
gas?

Išeivijos mąsteliu matuo
jant, Lietuvoje tiražai yra di
deli: L. AIDAS - 56,000 
egs., L. RYTAS - 97,000, 
RESPUBLIKA - 46,000, 
TIESA - tiražo neskelbia ir 
1.1. Tačiau tuos tiražus paly
ginus su iš 1992 m. rudens 
žinomu 6,000 egz. išeivijos 
DRAUGO bei 2,500 DIR
VOS prenumeratorių skai
čiais, tai išeivijai nėra ko rau
donuoti. Bet tai atskira tema, 
gal kita proga.

(Nukelta į 4 psl.)
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ŽVILGSNIS Į SPAUDĄ 
VERSLININKUS IR
MIKROFONUS...

(Atkelta iš 3 psl.)
Dienraščiai iliustruoti, 

juose daug skelbimų. Ypač 
smulkiais skelbimais turtin
gas L. RYTAS. Turint dau
giau laisvo laiko, skelbimus 
peržiūrėti yra beveik įdomu, 
juose atsispindi ir komercinių 
įmonių ir pavienių žmonių 
gyvenimas, pareikiai, rūpes
čiai. Vakarietį kai kurie skel
bimai stebina: vienas bankas 
už terminuotus indėlius siūlo 
mokėti net 125 procentus!

Turinio čia neišvardinsi, 
skaitytų straipsnių nepalygin
si, neįvertinsi. Tereikia pasa
kyti, kad temų apimtis labai 
plati. Prabėgomis, subjekty
viai pasakysiu tiek: iš čia su
minėtų dienraščių (pabrėžiu: 
dienraščių) man geriausia pa
tiko L. AIDAS ir L. RYTAS. 
Labai gerą įspūdį paliko keli 
matyti savaitraščio AMŽIAUS 
numeriai: išeivijai gerai pa
žįstamas GIMTASIS KRAŠ
TAS su juo lygintis negali. 
Įdomus LIETUVIS, kuriame 
- keista - skelbimai dedami 
nemokami, o leidyba remiama 
aukomis (kaip išeivijoje...)

Kai kurie laikraščiai turi 
savo atstovus išeivijoje. TIE
SOS atstovu išeivijoje yra net 
Great Neck, N.Y. veikianti 

įmonė, pavadinta Alsa Inter- 
national vardu (- lengva su
durti inicialų raides), o L. AI
DO - visuomenei pažįstamas 
chicagietis Br. luodelis. Kiti 
atstovų arba neturi arba jų 
neskelbia.

Liepos viduryje minint 
Lituanicos šešių dešimtmečių 
skridimo sukaktį, šiam įvy
kiui spauda skyrė daug vie
tos. Čia atsispindėjo visos 
Lietuvos nuotaikos, tą žygį 
minėjo visi, visiems Darius su 
Girėnu buvo didvyriai. Lie
pos pradžioje švęsta, naujai 
įvesta Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo šventė su Litua
nicos sukaktimi lygintis ne
galėjo.

Amerikoje mes gyvename 
medžiaginiame pertekliuje, 
bet skurstame su lietuviška 
spauda, tai Lietuvoje perijo- 
dikos yra perteklius, o skursta 
kasdienybės buityje. Ta peri- 
jodika Lietuvos gyventojui 
kainuoja sunkiai gaunamą pi
nigą, bet jos yra. Gi jei jos yra, 
tai dabartiniais laikais reiškia, 
kad ją kas nors perka ir skaito. 
Tereikia tikėtis ir linkėti, kad 
neužeitų koki nors cenzūros, 
suvaržymų ar net spaudos 
draudimo debesys.

***** 
VERSLININKAI

Prieškarinėje Lietuvoje 
veikė Lietuvių (lietuvių, bet 
ne Lietuvos!) verslininkų są
junga. Buvo įdomu susitikti 
su dabar atkuriamos versli
ninkų sąjungos darbuotojais, 
kurie, kaip ir prieš karą, plė
tos prekybininkų, pramonin
kų ir amatininkų interesus. 
Konkrečiai mačiausi su da
bartinio Kauno verslo infor
macijos centro pareigūnu ir 
net vienu prieškarinės sąjun
gos veteranu.

Gegužės mėnesį įvyko 
Lietuvos verslininkų suvažia
vimas (Lietuvos, bet ne lie
tuvių...), kurio metu buvo 
priimtos plačios apimties re
zoliucijos, deklaruojančios 
asmens prioritetą, laisvų, 
nuosavybę, įstatymo viršeny
bę, valdžios teisėtumą ir apri
bojimą ir, bendrai, nusakan
čios Lietuvos ateities viziją 
verslo srityje. Suvažiavimas 
palankiai pažiūrėjo į "Lietu
vos privataus kapitalo Aljan
są" ir daugelyje vietovių be
sikuriančius verslininkų židi
nius. Mačiau tų židinių sąra
šą, jame virš 30 organizacijų.

Tai sveikas, sveikintinas 
visuomeninis reiškinys. Te
reikia bijoti ir saugotis dviejų 
pavojų: kad verslininkų orga
nizacijos nepavergtų mafija - 
"reketininkai" ir kad komu
nizme išugdyta dabartinės 
valdžios nomenklatūra šios 
iniciatyvos nesužlugdytų. 
Na, dar pridėsiu ir linkėjimą: 

kad ši, Lietuvoje besikurianti, 
organizacija būtų "lietuvių", 
bet ne "Lietuvos". Lietuvai 
reikia lietuvių organizacijų.

*****
MIKROFONAI...

Viešbučiuose kambarių 
raktai yra prikabinti prie di
doko, sunkaus, metalinio arba 
medinio bumbulo. Išeinant į 
miestą, viešbutis pageidauja, 
kad svečiai rakto su tuo bum
bulu neišsineštų. Tas bumbu
las - tai kai išvykdami sve
čiai neužmirštų raktą grąžinti, 
man buvo paaiškinta.

Pasirodo, ši sistema yra 
pritaikyta ir kitiems tikslams. 
Grįžęs į Ameriką, štai ką su
žinojau:

Liepos mėnesį Vilniuje 
lankėsi ir "Lietuvos" viešbu
tyje buvo apsistojusi ameri
kiečių konsulatantų grupė. 
Vakarieniaujant viešbučio 
restorane vieną vakarą išėjo 
kalba apie viešbučių tvarką, 
tvarkymą bei įrengimus. At
sitiktinai vienas iš amerikie
čių turėjo su savim atsinešęs 
savo kambario raktą su bum
bulu, tai prie stalo jį pavartė 
ir papurtė. Visų nustebimui, 
to bumbulo viduje kas tai su
barškėjo. Dabar jau susido
mėję, jie tą bumbulą išardė - 
atsuko ir jo viduje rado mik
rofoną, elektroninį klausymo 
prietaisą...

Tas jų žingeidumas pasi
baigė stulbinančiu, žmogų 
užgaunančiu nustebimu. Į 
Ameriką jie parsivežė to prie
taisėlio nuotrauką. Aš būčiau 

visą tą prietaisą parsivežęs, 
tai turėčiau suvenyrą - tiesiai 
iš KGB vadovėlių!

Taigi ir šiais laikais šnipi
nėjama, žmonės yra sekami 
kaip ir anksčiau. Klausimas: 
ar tai daro mafija - reketinin
kai, ar viešbučių vadovybė ar 
tradicinė valdžios Vidaus rei
kalų ministerija? O juk šešta
dieniniame DRAUGO priede 
ar ne liepos mėnesį dar ban
dyta įrodinėti, kad komuniz
mas yra miręs... Toks pavyz
dys rodo, kad jis nemiręs bet 
gal tik nuduoda mirusį, guli 
sau ramiai karste, kuprotas. 
O kuprotos jo šmėklos tebe
slankioja, ko tai ieško, tebe- 
šniukštinėja... Tpfu!

*****
Šiuo straipsniu baigiame 

tą įspūdžių kelionės į Lietuvą 
seriją. Grįžtame į kasdieninį 
gyvenimą, kuris, kaip patvi
nusi Mississippi upė, plaukia 
ar, uragane Emilija, verpetais 
skrieja su nepaprasta jėga ir 
nelauktais - nei žmogui nei 
kompiuteriui nesuprantamais 
posūkiais. Iš tiesų, panašiai 
kaip Lietuva pusę šimto metų 
laukė laisvės, taip Mississippi 
pakrančių gyventojai laukė 
mirtį ir nuostolius nešančio 
potvynio pabaigos. Panašiai 
kaip nesutramdomas uraga
nas, Rusija grąsino Lietuvai 
ir visą pasaulį erzino su tos 
savo nelemtos kariuomenės iš 
Lietuvos išvedimu. Pagaliau, 
baigiant šį straipsnį, atrodo, 
bent laikinai ramu: galima at
sikvėpti ir Lietuvoje ir Ame
rikoje. (1993-tX-2)

31)
Kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

TAUPYK LAIKĄ ... Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko 
Kennedy Airport iki Rigos Latvijoj. American Trans Air yra greičiausias 
kelias Į Baltijos kraštus.

TAUPYK PINIGUS . . . Palygink ir taupyk su American Trans Air. Todėl 
kad Jūs nusipelnėt gerą patarnavimą, ir pigiausią kainą!

TAUPYK NEPATOGUMUS ... Su American Trans Air patarnavimais 
į Baltijos kraštus nėra jokio rūpesčio ar suspėsit į sekantį lėktuvą nes 
čia yra tiesioginis skrydis. NĖRA persėdimų. NĖRA laiko gaišimo. 
NĖRA bėdų!

Rlga, Latvija____________________________ Skrydžio kaina

Birželio 1 iki rugsėjo 30 US $480
Spalio 1 iki spalio 31 US $405
Lapkričio 1 iki gruodžio 31 US $310
Išvykstame kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį
Ar Jūs skrendat darbo reikalais, ar pasimatyti su artimaisiais, Jūs norit ten 
nukeliauti ko greičiau. Nenorit persėsti, ar išleisti daug pinigų. American Trans 
Air’s Tiesioginė Kelionė iš Nėw Yorko iki Baltijos kraštų yra patogi, pigi ir paprasta. 
Argi ne taip Jūs visada ir norėjot keliauti? Paskambinkit American Trans Air arba 
savo Kelionių Agentui šiandien!

Kelionė i vienę pusę perkant ten ir atgal. Bilietus reikia įsigyti mažiausiai 21 dieng prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mo
kestis. Muito ir imigracijos mokesčioi į koinę neįskaityti. Taip pat, bilietę perkant, reikia 
sumokėti $10 apsaugai, $3 palarnovimams, ir $1.45 agrikultūrai. ✓fe AMERICAN TRANS AIR

Užtikrinti keliones skambinkite 1-800-382-5892 
arba savo kelionių agentui.
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KŪRYBA IR MOKSLAS

PAVYKĘS DAILININKĖS 
PAMINKLAS

Pernai čia teko rašyti apie 
Lietuvoje išleistą vertingą ir 
įdomią dailininkės Magdale
nos Stankūnienės kūrybos 
monografiją. Tuo metu Lie
tuvoje ėmė dažnėti ir daugiau 
panašių leidinių iš mūsų dai
lės ir muzikos pasaulio. Vė
liausiu metu Vilniuje pasiro
dė štai mūsų santamonikiečio 
architekto Edmundo Arbo 
(Arbačiausko) rūpestingai pa
ruošta jo kūrybos darbų mo
nografija.

Tačiau visas šios rūšies 
knygas, išleistas Lietuvoje ar 
užsienyje, bus viršijusi taip 
pat mūsų santamonikietės 
dailininkės Onos Dokalskaitės 
- Paškevičienės kūrinių mo
nografija. Išleista dabar 
Amerikoje "Galerijos" lei
dyklos, bendradarbiaujant su 
"Emos *91" leidykla Vilniuje, 
redaguota Algimanto Kezio, 
tekstai rinkti M. Morkūno 
firmoje, galiausiai atspausta 
Qucstar Printing Co. spaustu
vėje Chicagoje, - šis didelio 
formato 188 puslapių aukš
čiausios kokybės popieriuje 
mažne tobulai atliktas darbas, 
pateikęs 74 kūrinių reproduk
cijas, kiek man ši sritis pažįs
tama, bus turbūt meniškai ir 
techniškai puošniausias ir 
gražiausias dailės kūrinių al
bumas lietuviškojo meno ir 
leidybos pasaulyje. Brangus, 
aišku, daug dolerių nepagai
lėta, bet ir verta...

Pati dailininkė Ona Do- 
kalskaitė buvo kažkaip rečiau 
minimas vardas mūsų plasti
nio meno ar dailės parodų ap
linkoje. Ją ir jos darbus anks
čiau galėjo pažinti newyor- 
kiečiai, ir tik vėliau losangc- 
lėnai, kai ji su šeima apsigy
veno Santa Monikos vasar
vietėje ir pradėjo uoliau daly
vauti pietinės Kalifornijos 
dailės akiračiuose. Man ji tu
rėjo būti pažįstama nuo daug 
anksčiau, nes, "tarybiškai" ta
riant, yra mano "kraštietė", 
tuo pat metu mokiusis Pane
vėžio gimnazijoj, tik berods 
dviem ar trim metais žemes
nėse klasėse. Bet kam tada la
bai rūpi mergaitės, dar tupin
čios jaunesniųjų klasėse?...

Šioje monografijoje, skir
toje kiek galint platesnei pub
likai, net trim kalbom sudėti 
aprašai ir trumpi įvadai: dvie
jų redaktorių komentarai apie 
dailininkės kūrybos pobūdį 
bei stilių ir pačios O. Dokal
skaitės grakščiai surašyta au
tobiografija.

Iš jos sužinom, kad ši lie
tuvaitė gimė 1912 metais Sei-

Bronys Raila

muose, bet vaikystę ir dalį 
gimnazijos mokslo praleido 
Panevėžyje, o 1928 metais, 
našlei motinai ieškant kitokio 
darbo, išvyko į Baltarusiją, 
kur baigė aukštąją meno mo
kyklą, ištekėjo už dailininko 
Mykolo Paškevičiaus, vėliau 
dirbo karikatūriste Minsko 
laikraščiuose. Bet nei jos 
vyras, nei ji nepakentė stali
ninio socrcalizmo replių ir 
pasinaudodami vokiečių - 
sovietų karo proga 1942 me
tais vargais negalais grįžo į 
Lietuvą, įsikūrė Kaune, o 
1944 metais vėl traukėsi to
liau į Vakarus, kol su kitais 
mūsų išsivietinuosiais paga
liau bėglių šeima 1949 m. 
atvyko į Ameriką New Yor- 
kan...

Pati dailininkė aiškina, 
kad josios menišką ir dvasinę 
prigimtį maitino ar formavo 
trys šaltiniai: Lietuva, Balta
rusija, galiausiai ir ilgiausiai 
Amerika. Tiesą sakant, tik 
pastoviai apsigyvenus Ameri
koje ji rado sąlygas ir galimy
bių plačiau atsiskleisti, kaip 
laisva dailininkė. Albuman 
sudėtose jos kūrinių spalvo
tose reprodukcijose tie "šalti
niai", man rodos, kaip nors 
ryškiau neiškyla. Vargu ar 
ten rastume specifiniai "bal
tarusiškų", arba ir "amerikie
tiškų", tik gal truputį daugiau 
"lietuviškų" motyvų (tautinių 
šokių šokėjos, kostiumai, vie
na čiurlioniška akimirka).

Man labiau atrodo, kad 
josios meno kūriniai sietini 
ne su kokiais geografiniais ar 
tautiniais šaltiniais, o greičiau 
gretintini su dabar universa
laus, "tarptautinio" meno sti
liais ir formomis, spalviniais 
objektais, charakteriu ir emo
cijomis. Pati dailininkė apie 
jai savaip suprantamo "meno 
esmę" pasisako itin bendry- 
biškai, nors jautriai ir gražiai. 
Girdi, jai nesvarbu, ar savo 
kūryboje vaizduos gamtą ar 
žmogų, "... aš noriu turėti su 
juo kontaktą, nes pati esu ta 
maža žmonijos dalelė ir esu 
paskirta savo kūryba žmoni
jai tarnauti, ją puošti ir pra
džiuginti". Ji jaustųsi atlikusi 
šią misiją, jeigu tik kam su
teiktų švelnių jausmų ir este
tinio pasitenkinimo (p. 19).

Beveik neabejotina, kad 
tatai jai pavyko atsiekti gana 
sėkmingai. Ši puošni, pra- 
bangiškai išleista monogra
fija yra ir liks tikrai vaizdus ir 
iškalbingas dailininkės meno 
ir kūrybinio gyvenimo pa
minklas.

Abu redaktoriai savo įva
diniuose komentaruose Onos 
Dokalskaitės kūrybą, kaip da
bar įprantama, aptaria itin 
sparnuotais žodžiais, poetin
ga kalba ir gana abstrakčiai. 
Tik ne visiškai vienodai. Štai 
sudarytojas ir vyr. redakto
rius Algimantas Kezys teigia, 
kad nereikėtų "Onos Dokals
kaitės kūrybos įsprausti į ko
kį nors "izmą" (p.II). Bet an
trasis redaktorius, Danas 
Lapkus, čia pat, tik dar silp
niau įtikinėja, kad josios ta
pyboje esą žymus ... roman
tizmas (!). O tai kaip tik ir 
būtų "izmas". Jis, be to, su
randa dar ir caro laikų prieš 
karinės maždaug realistinės 
rusų dailininkų kūrybos išta
kų, ją skatinusių ieškoti mis
tikos, paslaptingu šydu ap
gaubiančios peizažų bei por- 
treatų atmosferą (.13). Tai 
itin miglotos teorijos...

Deja, ana senoji rusų ta
pyba man silpnokai pažįsta
ma, tad labiau pritiktų paty
lėti. Nuo jaunystės esu ug- 
dęsis, toje aplinkoje arti gy
venęs ir alsavęs prancūzų 
impresionistų bei postimpre- 
sionistų meno formom ir jų 
įspūdžiais. Tai buvo 19-jo 
amžiaus antroji pusė ir šio 
amžiaus pradžia. Tad man 
gan artimi tebėra anų gadynių 
kūrėjų darbai ir vardai, kaip 
Ed. Manėt, Claude Monet, 
Auguste Renoir, Camille Pis- 
sarro, Edgar Degas, Berthe 
Morisot, Paul Cezanne, Tou- 
louse-Lautrec, Emile Ber- 
nard, ypač postimpresionis- 
tas, dar tiksliau "fovistas" 
Henri Matisse...

Gal p. Ona tais tapytojais 
ir mažiau domėjosi, jų aplin
koje negyveno, tačiau visa 
jos meninė "filosofija", josios 
kūrinių atmosfera, stilius, gy
venimo prasmės ir grožio iš
jautimas, formos, koloritas ir 
dažai, gamta, vaisių krepše
liai, gėlės ir žmonės, dau
giausia įvairios moterys, - tai 
juk grynutėliausias, autentiš
kas, savitas ir pusėtinai bran
dus impresionizmas. Tik čia 
pasirodęs visu šimtu metu vė
liau, bet dėl to nebūtinai pras
tesnis. Nejaugi klysčiau?..

Ir visa tai nebūtinai reikš
tų, kad mūsų dailininkė būtų 
anuos prancūzus aklai sekusi, 
mėgdžiojusi ar jų menais už
burta. Ji yra ta pati ir be jų, 
savita, autentiška, savaranki - 
tik tų pačių ar bent panašių 
ano meto nuotaikų, jau - se
nos ir meninės išraiškos savi
ninkė. Panašiai juk būna ir 

literatūroje. Pvz., impresio
nistinis stilius ir nuotaika mū
sų rašytojų Vinco Ramono, 
Igno Šeiniaus ar Nelės Maza- 
laitės kai kuriuose raštuose 
nebūtinai reiškia, kad jie būtų 
aklai mėgdžioję ar sekę lite
ratūrinio impresionizmo "ka
ralių" norvegą Knutą Hamsu- 
ną. Jie patys buvo tokie, jie 
taip jautė, ir kalbėjo, ir rašė...

Baigdamas rizikuosiu nu
sikalsti komentatoriaus parei
gai nekišti pirštų į šeimyniš
kumus, privatinį dailininkų 
gyvenimą. Bet kad štai albu
mo metrikoje randu įrašą, kad 
čia (kaip rašoma angliškai) 
"designer and produccr" buvo 
Mykolas Paškevičius. Daili
ninkės vyrą čia mes daugelis 
arčiau pažįstam, kaip labai 
simpatingą, kalbiškai ir dva
siškai jau gerokai aplietuvė-

LIETUVOS ARCHITEKTU 
CENTRO VALDYBA

Edmundas Arbas

1993 m. gegužės 28 d. vi
suotiname Lietuvos architek
tų suvažiavime Vilniuje buvo 
išrinktas naujas aukštos kva
lifikacijos architektas Algir
das Nasvytis, daugelio val
stybinėm premijomis įvertin
tų projektų autorius (su broliu 
Vytautu). Landsbergio vy
riausybėje architektūros ir ur
banistikos ministras.

Savo žodyje jis užsiminė 
apie kraštotvarkos svarbą iš
naudojant Lietuvos geopoliti
nę padėtį naujojoj Europoj. 
Pabrėždamas svarbią ir pa
lankią Lietuvos padėtį tarp 
Rytų ir Vakarų, užsiminė 
apie Lietuvos turizmo plėti
mą. Tam tikslui reiktų negai
lėti energijos bei lėšų, pasitel
kiant ne vien tik •architektus, 
bet ir urbanistus, gamtosau
gininkus, geografus, ekono
mistus, transportininkus, ir 
energetikus.

Jo nuomone, turėtų būti 
atskira ministerija įsteigta, 
kuri rūpintųsi kraštotvarkos ir 
erdvinio planavimo bei aplin
kos gerinimo strategiją, su 
kuria Architektų S-ga galėtų 

Iš kairės; Lietuvos Architektų S-gos pirmininkas arch. Algis 
Nasvytis ir svečias iš Kalifornijos arch. Edmundas Arbas.

jusį, puikų tapytoją, savo sti
liumi modernesnį už žmoną, 
bet ne mažiau įdomų ir išno
kusį. Todėl, statantis tokį 
puošnų paminklą mūsų meno 
istorijoje, gal nebūtų buvę 
žalinga vieną kitą pasikarto
jantį p. Onos peizažą tuo tar
pu palikti nuošalėje ir su ke
liolika puslapių dar papildyti 
dailininko Mykolo kūriniais. 
Būtų duetas, pas de deux...

Man kilo toks įspūdis ir 
dargi noras. Aišku, tai visiš
kai nepriderantis kišimasis į 
šeimyninkus dailininkų rei
kalus ir jų santykius. Bet gal 
rasis, kurie sutiks atleisti tokį 
mano nusikaltimą, kilusį iš 
draugystės jausmų abiem 
santamonikiečiams, beje da
bar jau mūsų iškilmingai va
dinamo Dailiųjų menų klubo 
nariam.

vaisingai bendradarbiauti.
Siūlė skubėti, būnant gy

venimo įvykių priekyje, kin
tančioj Europos infraslrūk- 
tūroje, užimant palankią vie
tą. Turėtume būti geri diplo
matai, įrodant, kad Lietuvos 
siekiai gali būti naudingi ir 
kaimynams.

Be valstybinių problemų 
architektas A. Nasvytis užsi
minė ir apie licencijavimo 
architektams būtinumą; kas 
turėtų teisę būti architektūri
nio projekto autoriumi.

Jis dėsiąs pastangų, pakel
ti architektūrinės profesijos 
lygmenį ir statinių estetinę ir 
konstruktyvinę pastato vertę.

Ta pačia proga buvo 
išrinkti du vicepirmininkai: 
arch. Gytis Ramunis, buvęs se
noj valdyboj, su didele profesi
ne ir administratyvine patirti
mi, ir jaunesnės kartos atstovas 
arch. Gintautas Blažiūnas. 
Lietuvos architektu S-gos 
Centro v-bos ardesas:

Kalvarijų 1,2600 Vilnius, 
LITHUANIA.

Telef. (0122) 75.64.83,
Fax. (0122)35.48.25
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PARTIZANU PAGERBIMO 
ĮVYKIAI LIETUVOJE 

Antanina Garmutė

PRIENŲ ŠILE
Liepos 4-ją gausiai daly

vaujant patriotinei visuome
nei, Prienų šile, netoli Naravų 
kaimo, buvo pašventintas 
kryžius, pastatytas Pietų sri
ties vado "Lito" - Sergijaus 
Staniškio žuvimo vietoje.

Lietuvos kariuomenės 
majoras S. Staniškis (g.1896) 
žuvo 1953.02.04, išduotas 
Klemenso ir Albino Stanai
čių. (Klemensas tebegyvena 
Vartų kaime.)

Prisiminimais apie vadą 
pasidalino buvę partizanai 
Juozas Skaržinskas ir Anta
nas Lukša. Jauniausioji jo 
dukra pasakė: "Aš nežinau, 
Tėti, kur yra Tavo kapas, bet 
Ta-voji auka amžinai bus 
gyva ainių širdyse."

Renginyje dalyvavo gar
baus amžiaus sulaukusi "Li
to" žmona, brolis, dukros, 
vaikaičiai ir provaikaičiai.

"Lito" bunkerį restauravo 
ir kryžių pastatė Lietuvos po
litinių kalinių ir tremtinių są
jungos Tarybos narys Juozas 
Skaržinskas. Bunkerio atsta
tymo darbuose jam talkinin
kavo Kauno SKAT’o 224 
kuopos 4 būrio vyrai: vadas 
Nelius Rudauskas, Dainius 
Alcksiejūnas, Pališkis, Pyra
gas ir kt. Kryžių padėjo pa
statyti Karmėlavos GVR vy
rai: vadas Mindaugas Leka
vičius, Gintaras Girutė, Vai
das Jakimavičius, Rolandas 
Taujanskas.

Iškilmėms baigiantis pušų 
viršūnėmis nuplaukė Lietu
vos Himnas, Lietuvos kariai 
darnia salve pagerbė Tautos 
Didvyrį.

VEIVERIUOSE
Liepos 7 dieną amžinam 

poilsiui protėvių kalnelyje at
gulė Vincas Lukša iš Juodbū- 
džio. Velionis g. 1905 ir bu
vo vyriausias žinomų 4 parti
zanų brolis. Beatodairiškai 
rėmęs Lietuvos Laisvės ko
votojus, jis ilgus metus už tai 
kentėjo sovietų lageriuose.

Prienų šile, Pietų srities vado S. Staniškio žuvimo vietoje šventinamas kryžius, 1993.07.04 
Antaninos Garmutės nuotr.

Grįžęs darbavosi žemės ūky
je, net savo tragišką mirtį su
tiko augindamas duoną.

Pastovumas ir ištikimybė 
gimtajai žemei, gerumas ir 
meilė žmogui, tvirti krikščio
nybės principai - jo paliktasis 
žmogiškumo testamentas - 
įkvepia mus nebūti abejingais 
Tėvynės likimui.

KULAUTUVOJE
Kauno ateitininkai Kulau

tuvoje leidžia atostogas jau 
penkti metai. Švento Kazi
miero kuopai energingai va
dovauja 53-čios vidurinės 
mokyklos vokiečių kalbos 
mokytoja Vida Zulonaitė, 
kuopos sekretorius - Sargėnų 
vid. mokyklos mokytojas Al
gimantas Česnavičius, Tary
bos narys - šaulys Rimas Bo- 
tyrius.

Liepos 9 dieną Kauno šv. 
Kazimiero kuopos ateitininkų 
stovykloje buvo iškilmingai 
paminėta Tautos diena. Iškil
mėse dalyvavo Lietuvos poli
tinių kalinių ir tremtinių są
jungos Tarybos nariai And
rius Dručkus ir Antanina 
Garmutė. Buvęs partizanas 
"Kerštas" Andrius Dručkus 
supažindino su partizaninė
mis kovomis Šiaurės Lietu
voje. A. Garmutė pasidalino 
tremties prisiminimais.

Renginio dalyviai, kalbė
dami Rožinį, atliko simbolinį 
Tautos Kryžiaus kelio žygį 
Kulautuvos miške. Čia 
įrengtose keturiose stotyse - 
Savanorių, Partizanų, KB 
Kronikos Leidėjų bei Tremti
nių ir žuvusiųjų už Laisvę - 
buvo pateikiama trumpa in
formacija, susikaupiama mal
dai, pasiryžtama ugdyti sąži
nės ir sielos kultūrą.

DRŪKUOJE
Liepos 11-ją Kalesninkų 

miško pakraštyje rikiavosi 
virtinės lengvųjų automašinų 
iš visos Lietuvos. Vis dėlto, 
manau, jog mūsų čia buvo 
mažiau, nei prieš 44 metus 
360-čia karinėmis mašinomis

S. Staniškio - "Lito" žmona, dvi dukros ir artimieji prie kryžiaus Prienų šile, jo žuvimo vietoje. 
Antaninos Garmutės nuotr,.

suplūdusių raudonarmiečių. 
Vietiniai gyventojai prisime
na: "Čia žolės tiek nebuvo, 
kiek rusų." Jie užpuolė 2 
partizanus: "Mažytį" - Kazi-

(1905-1993)
Politkalinys, partizanų rėmėjas nuo Veiverių Vincas Lukša

miera Pyplį ir "Žilvitį" - Juo
zą Makarevičių. Didvyriškai 
gindamiesi, iškloję kelias de

šimtis priešų, abu partizanai 
žuvo.

Tragedijos vieta, gili bu
vusio bunkerio duobė išpuoš
ta gėlėmis. Šalia rymo nau

jas kryžius. Senu lietuvių pa
pročiu - medyje įkelta koply
tėlė. Juos pašventino ir šven
tas mišias už kritusiųjų did
vyrių vėles po atviru dangum 
aukojo karo kapelionas Al
fonsas Svarinskas kartu su 
Alytaus bažnyčios klebonu. 
Monsinjoras pasakė prasmin
gą pamokslą.

Po šv. Mišių kalbėjo Lietu
vos politūrų kalinių ir tremti
nių sąjungos prezidentas Balys 
Gajauskas, Aivtaus skyriaus 
pirmininkas Kizelcvičius, buvę 
partizanai Jonas Čeponis, An
tanas Lukša, Ramanausko - 
"Vanago" duktė A. Skokaus- 
kienė, partizaniškas dainas dai
navo Alytaus politinių kalinių 
ir tremtinių choras.

Iškilmės miško aikštelėje 
buvo užbaigtos Lietuvos ka
rių salve ir kukliais partiza
niškais pietumis.

KONCERTUOS 
LIETUVOJE
Stasė Klimaitė-Šimoliū- 

nienė, kalifornietė, veikli Los 
Angeles scenoje kaip solistė, 
taip pat šv. Kazimiero baž
nyčioj giesmėmis pamaldų 
metu, taip pat Lietuvių Radio 
valandėlės bangomis, net ir 
spaudos bendradarbė, šių 
1993 m. rugsėjy lankys Lie- 
tuvą-konccrtuodama. Ją mo
raliai remia Liuda Avižonie- 
nė, energinga Bendruomenės 
pirmininkė Los Angeles, o 
Lietuvoje koncertus organi
zuoja dainos mėgėjai. Su ži
nomu pianistu ir akomponia- 
torium dr. William Lock- 
wood solistė aplankys Vilnių, 
Kauną, Klaipėdą ir gal būt 
Šiaulius. Ten išpildys gausų 
ir įvairų dainų - muzikos re
pertuarą.

St. Šimkaus "Liepė man 
motulė", Vikt. Banaičio Rū
telės Ariją iš "Jūratė ir Kasty
tis”, taip pat daina "Rods pra
pulsiu". Porakompoz. Onos 
Metrikienės dainų. J. Žilevi
čiaus, VI. Jakubėno, Lau- 
menskienės, J. TallatKelpšos, 
Ant. Vanagaičio dainos... 
Giedros Gudauskienės "Aš 
čia gyva" - žodžiai Bernardo 
Brazdžionio (Poetas irgi šią 
vasarą vieši Lietuvoje).

Dr. W. Lockwood išpil
dys ir jo aranžuotų kūrinių iš 
miuziklo "My Fair Lady". 
Repertuaras turtingas.

Koncertai skiriami Lietu
vos kariuomenei. Lietuviai 
kariai bus gražiai pralinks
minti (kaip Amerikos karius 
linksmindavo Bob Hope, su 
žinomais rolistais). Lietuvoj 
bus pirmutinis toks koncer
tas. Linkime sėkmės solistei! 

A.R.



Bronius Aušrotas
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Pakenčiamai įsikūrę, pra
dėjome rūpintis ir apie savo 
šeimas, tėvus ir artimuosius, 
ar jie surado kokią nors užuo
vėją Vokietijoje? Drezdene 
buvo įsikūręs visų lietuviškų 
karinių dalinių štabas, kuriam 
priklausė ir mūsiškis karo ko
respondentų būrys. Ten į są
rašus buvome įrašyti tarp tų 
dalinių, kurie priklausė Kau
no karo komendanto admi
nistracijai.

Norėjome žinoti apie ten 
esančių karių padėtį. Nežiū
rint esamų griežtų suvaržymų 
kelionėms į Vokietiją pasise
kė gauti kelialapius dviems 
korespondentams (psk. Vla
dui Civinskui ir psk. Jurgiui 
Kalakoniui) keliauti į Drez
deną ir Austriją. Mat Salz- 
burge buvo apsigyvenusios 
mano ir Civinsko šeimos. 
Aš, savo keliu, nuvykau į Ka
raliaučių ir ten, suradęs savo 
pažįstamą kpt. Mongrovių, 
gavau iš jo leidimą nuvykti į 
Kybartus.

Man žinomais aplinkiniais 
keliais ir takais iš Eitkūnų pa
siekiau savo tėvų namus. Čia 
tėvų ir brolio Vytauto jau ne
buvo. Jie buvo išvykę su ge
ležinkeliečių evakuojamu 
personalu į Stargardą. Visas 
Kybartų miestas buvo lyg ka
pinynas - niekur nė gyvos 
dvasios... Tais pačiais keliais 
sugrįžau į Eitkūnus ir pir
muoju pasitaikusiu traukiniu 
išvykau į Karaliaučių. Tai 
įvyko 1944 m. antroje rug
pjūčio pusėje.

Kitą dieną iš Karaliau
čiaus grįžau į Liepoją. Čia dar 
viešpatavo tvarka ir drausmė. 
Man atrodė, kad Baltijos jū
ros karinių dalinių admirolą 
Liepojoje ne per daug jaudi
no galimas sovietų karinių 
jėgų miesto apsupimas. Ad
mirolas su savo štabu nepla
navo trauktis į vakarus gele
žinkeliais. Jie, mano many
mu, galėjo ir paskutiniu mo
mentu sulipti į kurį nors sau 
rezervuotą karo laivą ir iš
plaukti iš Latvijos teritorinių 
vandenų, sakysim, kad ir į neu
tralios Švedijos vandenis ir ten 
atsiduoti "likimo valiai".

Sugrįžę korespondentai iš 
kelionės į Drezdeną pranešė 
man tikslius duomenis apie 
ten įsikūrusį lietuvių karių 
štabą, esantį vokiečių karo 
vadovybės žinioje. Tas ži
nias atraportavau Liepojos 
karo laivyno vadovybei (man 
rūpėjo iš šios netikros būklės 
išsprukti į saugesnę vietą), ir 
prašiau karo laivyno admirolą 
leisti karo korespondentų bū
riui persikelti į Drezdeną.

Admirolas pažadėjo apie tai 
pagalvoti.

Aš maniau, kad admiro
las, būdamas protingas žmo
gus, suprato mano tikslus. 
Korespondentai neturėjo per 
daug darbo. Kadangi 1944 
m. vasaros antroji pusė (ligi 
rugsėjo vidurio) buvo gana 
šilta, tai turėjome gerą progą 
pasimaudyti sušilusiuose Bal
tijos vandenyse.

Tuo metu, kai mes paly
ginti ramiai gyvenome Liepo
joje, sovietų karinės jėgos 
ruošėsi rudens ofenzyvai. 
Apie numatomą ir laukiamą 
bolševikų plataus masto puo
limą nuo Juodosios ligi Balti
jos jūrų, BBC radijo propa
gandistai kasdien maitino 
gąsdinančiomis žiniomis sa
vo klausytojus. Jų oro ban
gomis skleidžiamos informa
cijos padėjo mums planuoti 
kitus žingsnius. Mums ypač 
buvo svarbu išvykti į yaka- 
rus geležinkeliu pro Klaipė
dą, kol šis kelias dar nebuvo 
sovietų karo mašinos atkirs
tas. Keletą kartų teiravausi 
pas štabo adjutantą, su kuriuo 
arčiau susipažinau pietau
damas tos įgulos karininkų 
ramovėje. Jis atsakydavo: 
"Dar nėra atsakymo iš Drez
deno".

Pagaliau rugsėjo paskuti
nėmis dienomis adjutantas 
pakvietė mane į štabą ir pra
nešė: "Kai tik bus sutvarkyti 
kelionės dokumentai, galėsite 
išvykti į Drezdeną. Ten gau
site jūsų veiklai tolimesnius 
nurodymus". Aš dar papra
šiau, kad kelialapiai būtų iš
rašyti kiekvienam grupės na
riui atskirai, o ne grupės var
du, nes kiekvienas, vykdamas 
per Vokietiją, ta proga norės
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Antaninos Garmutės nuotr.

Kalesninkų miške Dzūkijoje, prie susprogdinto bunkerio duobės, kur žuvo du garsūs Lietuvos 
partizanai - "Mažytis" - K. Pyplys ir "Žilvitis" - J. Makarevičius, buvo laikomos šv. Mišios, 
šventinamas kryžius ir koplytėlė, 1993.07.11

aplankyti savo artimuosius. 
Kadangi mano šeima gyveno 
Salzburge, adjutantas sutiko 
išrašyti man atitinkamą kelio
nės leidimą. Buvo įsakyta 
visiems susirinkti Drezdene 
spalio 3 d. nurodytu adresu.

DREZDENE
Kelionė iš Liepojos į Drez

deną buvo su šiokiais tokiais 
nuotykiais. Traukinys išvyko 
vėlai iš ryto ir riedėjo į vaka
rus ne per dideliu greičiu, tai 
Tilžės geležinkelio stotį, bu
vo paskelbtas oro pavojus 
(Fliegeralarm). Keleiviams 
buvo pranešta slėptis prieš
lėktuvinės apsaugos bunke
riuose. Tuo metu pro Tilžę į 
Rytų frontą taip pat buvo per
metama "Grossdeutschland" 
tankų divizija. Ir šios divizi
jos kariai sugužėjo į tuos 
bunkerius.

Dar ir šiandien atsimenu, 
kaip vienas tos divizijos ka
rys priekaištavo savo drau
gui: "Hans, ar prisimeni, kai 
aš tau siūliau pasiduoti ame
rikiečiams Afrikoje? O kas 
mūsų laukia, kai pateksime 
"ivanams" į belaisvę?!" Man 
toliau aiškinti nereikėjo, kad 
šiems vyrams karas jau buvo 
tiek įgrisęs, jog jie daugiau 
kariauti nenorėjo. Tas sovie
tų lėktuvų pasirodymas buvo 
neilgas, gal apie 30 minučių. 
Po oro pavojaus atšaukimo 
keleiviai grįžo į traukinį, ku-

77 Oak St., Suite 4 
Newton, MA 02164 
Tel: 617-965-8080 
Fax:617-332-7781 

ris stoties budėtojui davus 
ženklą, pradėjo judėti.

Kelionė per Vokietiją ir 
Austriją vyko be sutrukdymų. 
Pakeliui į Drezdeną buvau 
sustojęs 24 valandoms Salz- 
burge, kur mano šeima gyve
no (Veronika šį miestą buvo 
pasirinkusi prieš palikdama 
Lietuvą). Tai buvo pirmas 
mudviejų susitikimas po jos 
išbėginio iš Lietuvos liepos 5 
d. Sutvarkęs kai kuriuos šei
mos reikalus, tęsiau kelionę į 
Drezdeną.

Atrodė, kad Drezdenas 
galėtų būti ramus kampas, iš 
kurio korespondentai galėtų 
lankyti lietuvių dalinius, iš
mėtytus visuose karo veiks
mų frontuose.

Atvykęs į Drezdeną, spa
lio 3 d. prisistačiau Lietuvių 
dalinių štabe, kuriam vadova
vo mjr. Menger. Mano būrio 
karo korespondentai jau buvo 
atvykę. Trūko tik vieno. Ki
tą dieną nuėjau pas mjr. Men
ger atraportuoti apie būrio at
vykimą į Drezdeną ir paklau
siau, kas man toliau daryti? 
Tada mjr. Menger man paaiš
kino, kad šiuo metu didžiau
sias lietuvių karių susigrupa- 
vimas yra karo aviacijos kon
trolėje. Jų ryšio karininkas 
prie Jueterbogo karo aviaci
jos štabo yra pik. R. Liorma- 
nas. Mjr. Menger patarė man 
su juo susirišti dėl korespon-
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dentų veiklos tęsimo. Jis pa
žadėjo man paruošti kelionės 
dokumentus į Jucterbogą.

Kitą dieną, bevaikščioda
mas po Drezdeno miestą, pri
puolamai sutikau kpt. Simą 
Urboną, buvusį "Kario" re
daktorių. Jis buvo atvykęs į 
Drezdeną ieškoti kokio nors 
darbo, o šeimą palikęs Ro- 
dach Tueringijoje, kur buvo 
apsigyvenusios kelios pabė
gusių karių šeimos. Jis pasa
kojo, kad jau buvo sutikęs 
daug savo pažįstamų artistų, 
ir kad yra organizuojamas 
koncertas miesto teatre. Su
tarėme, kad ir karo korespon
dentai prie jo prisijungs. 
Drezdene buvo labai daug 
lietuvių pabėgėlių nuo žiau
raus bolševizmo.

Koncertas įvyko kitą sek
madienį dienos metu ir buvo 
gana sėkmingas: įvairi pro
grama, žmonių pilnas teatras, 
visi laimingi, suėję pasi
džiaugti lietuvišku menu.

Kpt. Urbonas ir aš pradė
jom galvoti, kaip atgaivinti 
savaitraščio "Kario" leidimą 
lietuviams kariams, esan
tiems vokiečių kariuomenės 
sudėtyje. Mudu spėliojome, 
kad galėtų būti 10-15 tūks
tančių karinio amžiaus lietu
vių jaunimo. Vieni buvo mo
bilizuoti, kiti savanoriškai 
įstoję į generolo P. Plechavi
čiaus organizuotą Lietuvos 
vietinę rinktinę. Vėliau rink
tinė buvo SS sulikviduota, o 
kareiviai išsiųsti Vokietijon, 
karo aviacijos žinion.

Mudu manėme, kad tiems 
"plechavičiukams" reikėtų tu
rėti karišką laikraštį, kuris su
rištų juos į vieną lietuvišką 
šeimą. Mudu tikėjomės, jog 
pik. R. Liormanas šiame rei
kale galėtų būti mums pa
slaugus tarpininkas. Juk jam, 
kaip lietuviui, turėtų rūpėti, 
kad jo žinioje esantieji kariai 
gautų nors šiek tiek "dvasinio 
peno".

(Bus daugiau)
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Benediktas Butkus 
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Sulaukiam čekistų 
revizoriaus

Tuo metu dažnai tekdavo 
matyti, kad koks nors aukš
tesnis čekistų pareigūnas 
tikrindavo lagerio poskyrių 
administracijos darbus, trūku
mų ieškodavo. Neužmiršda
vo ir į barakus užsukti, kali
nių paklausinėti, lyg norėda
mi tuo parodyti, kad štai mes, 
čekistai, jumis rūpinamės, o 
tik lagerio administracija jus 
skriaudžia, blogai maitina. 
Tas vizitų ceremonijas steg- 
davosi su didesniu iškilmin
gumu atlikti, didesnę galybę 
parodyti ir pabauginti.

Toks čekistų revizorius, 
kaip gaidys krūtinę medaliais 
apsikabinęs, eidavo prieky, o 
paskui jį sekdavo nusižemi
nusių pataikūnų gauja. Iš ša
lies žmogui į tokią procesiją 
žiūrint atrodydavo, kad čia 
vaidinamas kažkoks čekistų 
galybės ir jėgos cirkas.

Taip vieną gražią vidur
žiemio dieną į mūsų sekcijos 
patalpą įsibrovė didinga pro
cesija su paraudusiu, ordinais 
apsikabinėjusiu generolu ar 
šiaip kokiu čekistų vyresniu 
perdėtiniu. Milinės apykak
lės atlape švytėjo įsiūti keturi 
raudoni kubeliai. I sekcijos 
vidų įėjęs, rado mus visus ant 
narų sugulusius ir į procesiją 
jokio dėmesio nekreipiančius. 
Pro sekcijos duris paėjęs 
mandagiai pasisveikino ir lė
tai paklausė:

- Nu, kakvy pazivajete? 
Kak vas kormiat? Žaloby 
jestj?

Klausydamas tos raudo
nosios papūgos klausimų, ne
galėjau susivaldyti. Lyg ko
kia magnetinė jėga būtų ma
ne ant narų gulintį pakėlus 
atsisėsti ir į viršininko klausi
mus atsakyti:

- Pilieti viršininke, jūsų 
klausimai mus ne tik skau
džiai įžeidžia, bet ir pažemina 
mūsų žmogišką orumą. Patys 
savo akimis matot, kaip mes 
šioje landynėje pusnuogiai 
ant narų sugulę gyvenam, al
kani šaltį kenčiam ir vienas 
po kito mirštam... O kaip 
mus maitina - galite virtuvėje 
pasiteirauti, kiek ten bever
čių, supuvusių produktų į ka
tilą sudeda, kaip mus pamai
tina ir kiek nuo tokio maisto 
poskyrio lavoninėj ilsisi. 
Skųstis mes nenorim, nes ne
žinom, dėl ko skųstis ir kam 
skųstis. Gerai žinom, kad į 
mūsų nusiskundimus niekas 
nekreips dėmesio ir jie mums 
nieko nepadės. Pageidautu- 
mėm, kad lagerio administra
cija galintiems dirbti surastų 
kokį nors darbelį ir už tai 
duotų geriau pavalgyti. Tai 
viskas, ko mes norėtume...

Čekistų revizorius dėme

singai išklausė mano prie
kaištų, daugiau nieko neklau
sinėjo, po sekciją pašniukšti- 
nėjo ir išsinešdino.

- Ivanovičiau, jau tikrai 
karcerio nusipelnei. Kaip su 
pirštu tam generolui į panosę 
įdūrei. Būk pasiruošęs... - 
sako Antonovas.

- Stepių lageriuose karce
rio nereikia bijoti. Juk jau 
turime didelį patyrimą: koks 
kalėjimas - toks ir jo karce
ris. Taip pat koks lageris - 
toks jo ir karceris. Kažin ar 
mūsų poskyrio lagery yra 
karceris? Nebent pasiųstų į 
virtuvę bulvių skusti. Faktiš
kai mes visi čia esame kaip 
karcery, skirtumas, kad 100 
gramų duonos daugiau gau
name.

Pasiruošimas į darbą
Tos pačios dienos vakare į 

sekciją įeina mažo ūgio senu
kas, grūdų sandėlio vedėjas, 
ir klausia:

- Kuris iš jūsų čia yra 
Butkus?

- Aš esu Butkus, Semio
nai Stepanovičiau, kuo galiu 
būti naudingas? Ar į karcerį 
žadat nuvesti? - juokauju.

- Ne į karcerį, bet atėjau 
perspėti, kad rytoj į darbą pa- 
siruoštumėt. Gal ko Tamstai 
trūksta? - sako senukas.

- Norėčiau sužinoti, kur 
reikės dirbti: lauke ar pasto
gėje? Matot, mano drabužiai 
darbui nelabai tinkami.

Rytoj reikės dirbti sandė
lio viduje, bet taip apsiren
gus, vis tiek bus šalta. Tuo
jau nubėgsiu į rūbų sandėlį ir 
tavuosius rūbus pakeisiu di
desniais. Prašom nusirengti,
- ryžtasi mane aprengti Se
mionas Steponovičius.

- Juokinga nežinoti, kur 
yra grūdų sandėlis. Visi kali
niai užuodžia, nes jis iš tolo 
kvepia: - juokauju.

- Tau, broleli, pasisekė: ir 
šilčiau aprengė, ir dar į san
dėlį dirbti pakvietė. Tiktai 
nepamirškit grūdelių parnešti,
- prašo sekcijos draugai.

Vakare ant narų gulėda
mas galvoju, prie kokio paže
minimo laipsnio sugeba žmo
gų privesti, kad jam tokie ' 
menki dalykai, kaip darbas, 
kviečių grūdeliai gali sudaryti 
džiaugsmą ir tikėjimą gyvam 
išlikti.

Darbas grūdų sandėly
Po pusryčių į sandėlį nu

ėjęs, jau radau sandėlininką 
manęs belaukiantį. Į sandėlio 
vidų įžengęs, nusigandau pa
matęs tokius didelius aruodus 
kviečių grūdų su kaupu pri
piltus. Semionas pasakė:

- Lengvą darbą duosiu. 
Ten, vienam aruode, dirba 10 
moterų brigada, kviečius per- 
kasinėja, vėdina. Tamsta ten 

pabūsi ir prižiūrėsi.
Į darbo vietą mane nuve

dęs, moterims sako:
- Šitas draugas bus jūsų 

šeimininkas, jo nurodymų 
privalot klausyti, - ir pasisu
kęs išėjo.

Į kviečių jūrą pavirtęs, lyg 
žvirblis pradėjau grūdelius 
lesti, po vieną į bumą dėti.

- Kaip Tamstą vadinti? - 
klausia viena moteris.

- Benediktas Ivanovičius, 
- atsakiau.

- Kaip, kaip Banditas 
Ivanovičius? - kaitalioja žodį 
kitos moterys.

Nutariau dar kartą patvir
tinti:

- Taip moterėlės, esu ban
ditas Ivanovičius.

Viena moteris, pastebėju
si, kad aš kviečių aruode ant 
šono parvirtęs ir į grūdus įsi
kasęs kviečių grūdelius į bur
ną metu, perspėja:

- Patarčiau Tamstai tų ža
lių grūdelių perdaug nelesti.

Pietų pertraukos metu visi 
brigados žmonės suėjom į 
Semiono Steponovičiaus 
kambarėlį pailsėti, pasišildy
ti. Ant mažos krosnelės pasi- 
kepėm vieną kitą kastuvą gel
tonų kviečių, kurių saują su
valgęs, visai sotus jautiesi, 
lyg raguolį suvalgęs...

Darbą pabaigus, Semionas 
Stepanavičius manęs klausia:

- Ar turi kokį maišelį?
- Neturiu, nes ubagauti 

nesiruošiu. Gerai žinau, kad 
čia visi neturtingi. Duonos į 
maišelį niekas neįdės, - atsa
kiau.1

- Blogai galvoji: kalinys 
lagery be maišelio kaip ves
tuvės be muzikos. Rytoj pa
sirūpink ir atsinešk, o šian
dien kviečių į kišenes įsipilk.

Iškilminga vakarienė
Iš grūdų sandėlio į baraką 

eidamas pagalvojau, kad jau 
aš ant kojų tvirčiau stoviu. 
Ne tik gTūdų pavalgiau, bet 
dar ir kišenes prisipyliau. 
Mano draugai, barake ant na
rų gulintieji ir alkstantieji, 
man pavydės.

Kai tik įžengiau į sekcija, 
tuojau mano draugai klausia:

- Ar grūdelių parnešei?
- Šiek tiek į kišenę pasi

sekė įpilti, - rimtai atsakau, - 
drauge Seinai, ar tavo šaru- 
dilka dar sukasi? - kreipiuosi 
į malūno savininką.

- Šarudilka visados be 
priekaištų dirba. Tik duok 
grūdų - tuojau bus miltų, - 
atsako Šeinas.

- Jei bus miltų, tai ir bly
nų iškepsim, - pastebi Buni- 
nas.

Šeinas tuoj nusivilko vati
nuką, metė jį ant grindų, atsi
sėdo ir šarudilką į tarpkojį 
įsispraudęs, pradėjo rankenė
lę sukti, sakydamas:

Tytuvėnų (Kelmės rajone) bažnyčios, kuri yra viena iš 
gražiausių Lietuvoje, šoninis altorius pašvęstas Marijos garbei.

Ed. Sulaičio nuotr.

- Pilk grūdus, tuojau mil
tai pradės byrėti...

Ant vieno kelio priklau
pęs, aš iš kišenės imu saują 
grūdų, po truputį bėriu į žvie
giančią šarudilką, kurios apa
čioje prededa augti baltų mil
tų kauburėlis.

Liova, pamatęs, kad mil
tai gerai byra, nušoka nuo na
rų, nubėga į koridorių ir atsi
neša glėbį sausų nendrių 
krosnelei užkurti.

Buninas atsineša didesnį 
dubenėlį, vandens puoduką ir 
atsiriša nosinaitėj surišta 
druskos mazgelį. Visi su ne
kantrumu laukiam, kada ša
rudilka nustos traškėjusi.

Kai jau miltai buvo su
malti, Šeinas sako:

- Duokite šen dubenį ir 
vandeni. Ar vandenį druska 
pasūdėt?

- Taip, druską ištirpinau, 
- paaiškina Buninas.

- Buninai, po truputį pilk 
vandenį, o aš ranka maišysiu. 
Tešlą reikai kieta suminkyti.

Iš suminkytos tešlos buvo 
pagaminta 8 piršto storumo 
pyragėliai, kuriuos iškepus, 
visi po lygiai pasidalinom ir 
sočiai pavalgėm. Tą vakarą 
buvo pirma šioje sekcijoj iš
kilminga vakarienė, po kurios 
be sapno naktį ramiai pamie
gojom...

Darbas prie maniežo
Per 10 dienų pabaigėm 

vėdinti kviečius. Per tą laiką 
mano savijauta pradėjo gerė
ti, kojos vis tvirčiau pradėjo į 
žemę remtis.

Dar liko pora aruodų, ku
riuos reikėjo išvalyti, perlei- 
džiant per mašiną. Tai didelė 
grūdų valymo mašina, panaši 
į kombainą.

Vakare, sandėly darbą pa
baigus, Semionas Stepavovi- 
čius paklausė:

- Rytoj per mašiną nešva
rius kviečių grūdus perleisim.

Benedikto Butkaus knygą "Laisvės netekus"prašome 
užsisakyti šiuo adresu: R. B. Butkus

60 East 212 St. Cleveland, OH 44123
Knygos kaina $15.00, plius siuntimo išlaidos $2.00.

Ar sugebėsi masnieže pakin
kytus aštuonis arklius pava
rinėti?

- Tą darbą mažas būda
mas tėvo ūkyje dirbau ir da
bar sugebėsiu jį atlikti. Tik 
ilgą botagą parūpink, kad ga
lėčiau ir tinginius arklius 
pasiekti - sakau.

- Labai gerai, - sako Se
mionas. - Rytoj dirbsi arklių 
varinėtoju.

Kaip sutarta, iš ryto pra
dėjau savo darbą, kuris man 
neblogai sekės. Ilgas botagas 
tikrai pasiekė kiekvieną arklį, 
kad ir simuliantą.

Kai jau mano žirgeliai 
pradėjo šilti, garuoti, aš, ant 
maniežo apvalaus stalo stovė
damas, kas kartą pradėjau 
šalti, o stepių vėjas su sniegu 
pradėjo kojas čiupinėti. Ki
tos išeities nėra - arklius su
stabdyti ir nueiti pasišildyti, 
bet negalima. Juk darbo eiga 
nuo manęs priklauso, todėl 
pagalvojau:

- Kam man ant to staliuko 
stovėti ir prieš šaltį kraipytis? 
Reikia judėti, kad būtų šil
čiau.

Nuo maniežo staliuko nu
šokęs, pradedu kartu su ark
liais aplink maniežą žings
niuoti. Kai pailstu, atsisėdu 
ir aplinkui nepabaigiamą ke
lionę tęsiu, ragindamas ap
šerkšnojusius Sibiro žirgelius 
plėškių viržius vienodai 
įtemptus laikyti.

Kiekvieną vakarą darbą 
pabaigus, Semionas Stepano- 
vičius kviečiu pripildavo ir 
barake su draugais vakarais 
pyragėlius kepdavome.

Penkiolika dienų, kad ir 
šaltyje, bet tyrame ir sausame 
ore pajudėjęs, naktimis stip
riau pamiegojęs, pasijutau 
stipresnis su alkiu kovoti ir 
blykstelėdavo viltis gyvam 
išlikti...

(Bus daugiau)



CHICAGOS 
LIETUVIU ŽINIOS

Edvardas Sulaitis

Įdomi lietuviu radijo 
programa

Chicagoje yra keturios lie
tuviškos radijo programos, 
kurios mūsų tautiečiams duo
da žinių iš Lietuvos, o taip 
pat ir vietinių pranešimų, mu
zikos ar pan. Jų tarpe paste
bimą pažangą padarė Anato
lijaus Siuto ("Patrijos" krau
tuvės savininko) vedama pro
grama, kuri yra girdima tik 
sekmadienių rytais (nuo 7 iki 
8 vai.) per WCEV stotį 1450 
AM banga.

Šiai programai pradėjo 
talkinti Leonas Narbutis, ku
ris ruošia reportažus "Laisvo
sios Europos" radijui ir juos 
taip pat perduoda ir čia mini
moje programoje. Jiedu, pa
sikeisdami, perskaito daug 
žinių iš Lietuvos, o dažnai ir 
iš Amerikos lietuvių gyveni
mo. Taip pat kiekvieną sek
madienį girdimi dr. J. Ado
mavičiaus sveikatos patari
mai, o be to ir adv. p. Žumba
kio komentarai (daugumoje 
kontroversiniai).

A. Siutas buvo pirmasis, 
kuris pranešė apie drąsiųjų 
lakūnų - J. Juknio ir E. Sluš- 
nio kelionę į Lietuvą, o taip 
pat ir informavo apie jų nu- 
skridimą į tėvynę, duodant 
pasikalbėjimą su J. Jukniu iš 
Vilniaus.
Kun. Juozo Vaišnio, S.J. 
jubiliejus

Jau ilgas laikas Chicagoje 
gyvena ir reiškiasi jėzuitų ku
nigas Juozas Vaišnys, kuris 
čia redaguoja "Laiškai Lietu
viams" žurnalą, o taip pat ak
tyviai dalyvauja lietuvių 
skautų ir kitoje veikloje. Jis 
yra žinomas kaip lietuvių kal
bos specialistas ir šioje srityje 
rašo spaudoje, o anksčiau yra 
davęs kalbos patarimų ir per 
radiją.

Kun. J. Vaišnio kunigys
tės auksinio jubiliejaus proga, 
yra rengiamas jo pagerbimas, 
kuris įvyks spalio 24 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre.
Dailės paroda

Dail. Indrės Lukaitės ta
pybos darbai ant stiklo yra 
išstatyti Ann Nathan galeri
joje, 210 W. Superior St. 
Chicagoje. Šios parodos ati
darymas įvyko rugsėjo 10 d. 
ir čia susirinkusieji galėjo pa
matyti nekasdieniškų šios 
jaunos dailininkės darbų, 
daugumoje vaizduojančių 
zodiako ženklus.
Ateitininkų konferencija

Rugsėjo 3-5 dienomis 
Chicagoje (ir jos pašonėje - 
Lemonte) buvo pravesta išei
vijos ateitininkų konferencija, 
kurioje paskaitas skaitė ir ak
tyviai dalyvavo ateitininkai iš 
JAV ir Kanados. Jos pagrin
dinė mintis - Žvilgsnis į sa

ve, žvilgsnis į atietį".
Įdomi buvo dr. Adolfo 

Damušio paskaita apie šios 
organizacijos veiklą. Daug 
žmonių sutraukė kun. Stasio 
Ylos pagerbimas, sąryšyje su 
šio žymaus ateitininkų veikė
jo 10 metų mirties sukaktimi. 
Kai kurie šios konferencijos 
renginiai buvo gana gausiai 
lankomi.
Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas

Šalia kitų lietuviškų mo
kyklų rugsėjo 11 d. savo du
ris atvėrė Chicagos Pedagogi
nis Lituanistikos Institutas. 
Be jį anksčiau lankiusių į In
stitutą šiemet istojo ir būrelis 
naujų studentų, nors jų skai
čius nedidelis.

Šiame Institute bus dėsto
ma lietuvių kalba, lietuvių 
kalbos kultūra, lietuvių litera
tūra, Lietuvos istorija, geo
grafija, lietuvių tautosaka, 
žurnalistika. Studentai, baigę 
visų trijų metų kursą, gaus 
universitetinius įskaitus, ku
riuos pripažįsta daugumas 
aukštųjų mokyklų. Šį Institu
tą, beje, taip pat galima lan
kyti ir neakyvaizdiniu būdu ir 
dalis jaunuolių tuo pasinau
doja.
Laivai iš Lietuvos Chicagoje

Neseniai Chicagon buvo 
atvykęs antras iš Lietuvos lai
vyno laivas. Šį laivą yra iš
nuomavę švedai, kurie nau
doja jį krovinių pervežimui, 
tačiau jo būstinė yra Klaipė
da. Rugsėjo mėn. 8 d. per 
"Margučio" radiją buvo per
duotas pasikalbėjimas su šio 
laivo gydytoju dr. Pragiedru
liu Velička. Jis pažymėjo, 
kad jo vardas yra neeilinis, 
nors daugumas jį vadina 
Giedriumi. Sakė, kad laivo 
kapitonas ir daugumas įgulos 
narių yra rusai ir lietuvių

LIETUVOS MIESTU TELEFONU KODAI
(Sukti 011 + 370 + čia esantį miesto kodą + asmens tel jfono nr.)

Naujoji Akmenė ... 95
Alytus..................  35
Anykščiai ............  51
Birštonas ............  10
Biržai .................. 20
Druskininkai .......  33
Elektrėnai ...........  37 .
Gargždai ............  40
Ignalina ..........  29
Jonava ................ 19
Joniškis .............. 96
Jurbarkas ...........  48
Kaišiadorys ........  56
Kaunas ................ 7
Kelmė ................  97
Vilnius ................... 2
Kėdainiai ............  57
Klaipėda ............. 61
Kretinga ............. 58
Kupiškis ............. 31
Lazdijai .............. 68
Marijampolė ....... 43
Mažeikiai ............ 93
Molėtai ................ 30
Nida .................... 59
Pakruojis ......... *... 91 

plaukia tik 5 (iš 19), nes 
trūksta lietuvių jūrininkų. 
Pažymėjo, kad buvo sustoję 
ir Clevelando, tačiau apie ten 
gyvenančius lietuvius per vė
lai sužinojo ir negalėjo kon
taktuoti. Laivo sutartis su 
švedais baigiasi šį rudenį (ji 
tęsėsi puse metų) ir tikisi, kad 
galės atnaujinti, nes uždarbis 
plaukiojant yra žymiai geres
nis negu dirbant vietoje (čia 
jis turi galvoje gydytojų atly
ginimą).
Koncertuos "Armonikos" 
ansamblis

Vienas iš žymiausiųjų 
Lietuvos pramoginės muzi
kos ansamblių - "Armonika" 
jau trečią kartą atvyksta į 
Chicagą (o taip pat ir kitus 
miestus). Pirmasis šio an
samblio pasirodymas Chica
goje bus rugsėjo 18 d. vai. 
vak. Jaunimo Centre, o po to 
koncertuos ir sekančią dieną 
- sekmadienį, 3 vai. p.p. toje 
pačioje vietoje.

Ši sunkiai Amerikos vizas 
gavusi grupė (turėjo įsikišti ir 
JAV kongresmanas Durbin) 
savo tarpe turi net 4 solistus 
-vokalistus iš 11 žmonių tar
po. Grupei su pasisekimu va
dovauja muz. Stasys Liupke
vičius, kuris ir pats yra pasi
žymėjęs muzikantas. Iš viso 
Amerikoje grupė turės apie 
14 pasirodymų.

Su šia grupe atvažiuoja 
Akademinio teatro aktorius To
mas Vasieta, kuris turės pasi
rodymą rugsėjo 17 d. 7 vai. 
vak. Jaunimo Centre. Beje, 
šiuo pasirodymu bus atžymėta 
šio garsaus aktoriaus 60 melų 
amžiaus sukaktis.

Šiuos pasirodymus rengia 
žinoma Chicagos visuomenin- 
kė Pranė Šlutienė į kurią reikia 
kreiptis bilietų ir kitais reika
lais (galima susitarti ir dėl kon
certų kitose vietovėse). Jos 
telefonas 312-238-1536.

VERTINGI ALBUMAI
Gera proga įsigyti me

niško grožio albumą "Einu 
per Lietuvą". Tai jau tre
čioji lietuvio fotomenininko

Palanga ................ 36
Panevėžys ...........  54
Pasvalys .............. 71
Plungė ................. 18
Prienai .................  49
Radviliškis ............ 92
Rasainiai .............. 28
Rokiškis ............... 78
Skuodas ................ 16
Sniečkus .............. 66
šakiai ................... 47
Šalčininkai ............ 50
Šiauliai .................  14
Šilalė .................... 69
Šilutė ....................  41
Širvintos ...............  32
Švenčionys ..........  17
Tauragė ............... 46
Telšiai .................. 94
Trakai ............. ,..... 38
Ukmergė ................. 11
Utena .....................  39
Varėna ...................  60
Vilkaviškis .............  42
Vilnius ......................  2
Zarasai .............   70

•DIRVA* 1993 m. rugsėjo 16 d.* 9 psl.

Iškilmių Dzūkijoje, Kalesninkų miške, organizatorė - alytiškė 
buvusi politkalinė, trijų partizanų sesė Janina šiugždinytė - 
Juodžbalienė, 1993.07.11. Antaninos Garmutės nuotr.

Juozo Polio kelionė per 
Tėvų žemą.

Anksčiau išleisti albumai 
- "Gimtoji žemė Lietuva", 
"Atgimstanti Lietuva".

Naujame albume jau 
Lietuva pabudus, gražiau
sios ir brangiausios jos 
kraštovaizdžio vietos, 
svarbūs įvykiai, šventės. 
Albume rasime ir lietuviš

Labaj laukiam
NAUJU DIRVOS SKAITYTOJŲ

Visi lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad metai iš metų 
prenumeratorių skaičius mažėja. Vyresnieji pamažu išmirš
ta, akių ir kitų sunkių ligų kankinami nebegali skaityti, o jau
nieji, kad ir labai raginami, nuo lietuviško laikraščio tolsta.

Sunkiau ir sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių tel
kimu. Sunkiau ir su redaktorinio darbo mokančių suradimu, 
kurie, palyginti, už mažą atlyginimą turi dirbti ilgas darbo 
valandas.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos mokesčių 
išsiversti negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio kraš'o angliš
kuosius laikraščius, tautybių leidiniai jų mažiau begauna. 
Dirvai tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos padeda galą 
su galu sudurti ir laukti kas bus kitais metais.

Vilties Draugijos valdyba ir Dirvos redakcija visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki šių metų pabaigos, 
pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar artimieji jiems 
užsakys, už Dirva metams moka tik $20.00.

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir hetuviškos 
spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užprenumeruokite 
Dirvą savo artimiesiams ne tik čia, Amerikoje, bet ir Lietuvo
je ar kur kitur gyvenantiems, ypač Lenkijoje, Karaliaučiaus 
srityje ar dar tebegyvenantiems Sibire.

Jei žinote asmenų, Jūsų kaiminystėje ar ir toliau gyve
nančių, kurie Dirvos neskaito, atsiųskite jų adresus. Mes 
jiems pabandysime Dirvą nemokamai kurį laiką siųsti, kad jie 
pilnai su laikraščiu susipažintų ir jj pamėgtų.

Taip, bendromis jėgomis, per ilgesnį laiką, gal sutelksi
me kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo žymi, .i paleng
vinsime Dirvos tolimesni leidimą. Padėkite mums :ą Dirvos 
stiprinimą atlikti be dejavimų ir verkimo, o su geros pagalbos 
draugiška talka.

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname ir atkarpą, 
kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Pavardė ir vardas__________________________________

Gatvė ir Nr.________________________________ '______

Miestas__________________Valstybė________Zip______

Jei siūlote Dirvą siųsti susipažinimui, įrašykite siūlomo'o adresą:

Pavardė ir vardas__________________________________

Gatvė ir Nr._______________________________________

M iestas__________________Valstybė________Zip______

kąją Ameriką: lietuvių baž
nyčias, paminklus 
Nepaprastai jautrus ir šil
tas albumo tekstas, kurį 
parašė šviesios atminties 
prof. Česlovas Kudaba. 
Kiekvieno albumo kaina po 
#18 dol. Užsakant paštu rei
kia pridėti po $3.00 persiun
timo išlaidomis.
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DIRVAI AUKOJO
DIRVOS-VILTEES D-jos 

valdybos pastangomis ruoš
toje gegužinėje, V.L.Apanių- 
sodyboje, 1993 m rugpjūčio 
mėn. 15 d., Dirvos spausdi
nimo reikalams aukojo:
R. Šakienė ..........
Dr. J.B. Skrinskai 
ČJ. Satkai ..........
G.J. Juškėnai ......
Dr. Gruzdys .......
A. Gedris ............
J. Ardys ..............
Z. Obelenis ........
Kun. G. Kijauskas
S. D. Čipkai ..... .
J. Budrienė .........
P. Razgaitis ........
B. E. Steponiai ....
V. Rociūnas ....... .
V.L. Apanius ...... ,
A. Petrauskis ....... 
A. Mackuvicnė ... 
S.J. Ignatavičiai ... 
J. Žygas ..............

100.00
50.00
50.00
25.00

. 20.00
20.00
.20.00
. 20.00

20.00 
. 15.00

14.00
10.00
10.00

. 10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

A. Pautienius .....
V. Šilėnai ...........
J. Račylienė .......
Dr.J. Stankaitis ... 
F. Klimaičiai ......
J. A. Kazėnai ......
A. Balašaitienė ... 
V.G. Plečkaičiai .
A. B. Karkliai .....
J. Plechavičius .... 
P.S. Šukiai .........
V. Januškiai .......
E.G. Varneliai ....
R. Bridžius .........
J.M. Švarcai .......
J. Rastenis ..........
V. Staškus ...........
B. Maželis ..........
N. Kersnauskaitė . 
B. Butkus ...........
A. Stempužienė ... 
V. Macijauskienė
B. Garliauskas ....
J. Ilendienė .........
J. Vasaris ............
S. Juozapaitienė ...

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
. 6.00
. 6.00
. 5.00
. 5.00

5.00

Tobulinimosi Instituto Direktorius P. Kiveris pravedė atidarymo ceremonijas.

Ek i S fc— i
b 1 4 J toli1 dl
r J r-

Kviečiame dalyvauti keturioliktame metiniame 
PABALTIEČIŲ BENDRAVIMO VAKARE 

šeštadienį, rugsėjo 25 d., 7:00 vai. vak.
Lietuvių Namuose

Menine dali atliks 
Solistė LAIMA ŠARKAITĖ - STARČIC

PO KONCERTO VAKARIENĖ

Bilietai po $ 17.50 gaunami pas J. Budriene tel. 486-3912 
ir B. Pautieniene - tel 383-8225

Pelnas skiriamas bendrai pabaltiečių politinei bei informacinei veiklai paremti.

Rengia Clevelando Pabaltiečių Komitetas

***•

S. Mačienė .............. .....  5.00 V. Čyvas ..... .................. 5.00
J. Malskis ................ ...... 5.00 J. Kazlauskas .................  5.00
Z. Dučmanas ........... ..... 5.00 A. Bakūnienė ................  5.00
B. Bernotas ............. ......  5.00 XX .............. .................. 2.00
J. Vėlyvienė ............ ..... 5.00 Iš viso $788.00
B. Jakaitis ............... ...... 5.00 VISIEMS AUKOTOJAMS
K. Vaičeliūnienė ..... ...... 5.00 NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME.
S. Sankalaitė .... 
M. Trainauskaitė 
V. Bacevičius ... 
P. Mašiotienė .... 
J. Dautienė .......
D. Puškorienė ... 
M. Puškorienė ... 
J. Biliūnas ........
J. Gudėnas ........
B. Paulionis ......
R. Čiuberkienė .. 
J. Vencius .........
V. Bačiulis .......

. 5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.60

APARTMENT FOR RENT
LAKE SHORE -.185 St. Area 
Modern, 1 large bedroom 
apt. Appliances, Air cond.
Garage. Ouiet bldg. No pets. 

Reference. Lease.
$325 Per Month.
Telf. 338-3205

(35-...)

i

Venta Civinskaitė, Laura Rukšėnaitė ir Saulutė Tamošiūnaitė stato vartus "Atžalyno" 
uklrteo Doinoi/nin X '"irs o ”7 *stovyklose Dainavoje š.m. birželio 20-27 d.

PARENGIMAI
1993 M.

• RUGSĖJO 25 d. Pabaltiečių 
Vakaras. Ruošia lietuviai latviai ir 
estai.

• SPALIO 2 d. 7 v.v. Koncertas 
The Singing Angels Dievo Motinos 
auditorijoj.

• SPALIO 9-10 ir 23 dienomis 
JAV LB Clevelando apylinkės ren-. 
giamų LIETUVIŲ DIENŲ programa 
Dievo Motinos parapijos patalpose.

• LAPKRIČIO 7 d. pianistų Sona
tos ir Roko Zubovų koncertas. Ren
gia D.M. Parapija ir Tėvynės Garsai.

• LAPKRIČIO 14 d. šv. Jurgio 
parapijos rudens Festivalis 11:30 - 
3:30 v.v.

• LAPKRIČIO 20 d. LKVS-gos 
"RAMOVE" Clevelando skyrius 
rengia Lietuvos Kariuomenės 
šventės minėjimą Lietuvių Namuo
se - Clevelande.

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

NATIONAL TRAVEL
& TOURS

Tel:(216)932-6100 Fax:(216)932-5236

KELIONĖMS į LIETUVĄ IR l 
KITAS PASAULIO ŠALIS

SKAMBINKITE
RITAI STAŠKUTEI

932-6100

JrcdrictiidT Co.
Hair Design • Manicures 
Pedicures • Skin Care 

Kviečiame lietuvius 
mus aplankyti 

481-4121
FRED BOWEN, savininkas 

863 East 185th Street 
CLEVELAND, OHIO 44119

Vartus pastačius, galima ir nusifotografuoti įrengtos stovyklos fone.

SIUNTINIAI, MUITAI IR TRANSPAK 
SIUNTINIAI, MUITAI IR TRANSPAK 

Turime OFICIALU patvirtinimą, kad siunčiant per 
TRANSPAK pagalbos tikslais lokiu muitiniu mokesčiu nėra.

Talpintuvai siunčiami kas savaitę 
TRANSPAK praneša: NAUJI MAISTO SIUNTINIAI: 

55 svarai įvairaus maisto $ 98. 
22 svarai įvairaus maisto $ 65. 
22 svarai mėsos gaminių $ 95.

45 svarai įvairaus maisto be mėsos $75. 
Mažas, bet vertingas: kava, arbata, kakava, apelsinų 

koncentratas, aliejus, mėsos koncervai, vitaminai 
- tik $39.

Galite užsakyti aspirino ir vitaminų prie visų siuntinių. 
Visi gaminiai sudaryti iš užsienietiškų produktų, 

išskyrus rūkytas dešras ir sūrį.

Pinigus pervedam doleriais Jūsų giminėms.
Siųskite per seniausią persiuntimo į Lietuvą įstaigą. 

Daugiausia siuntinių į Lietuvą siunčiama per TRANSPAK. 
Skubius siuntinius siunčiame AIR CARGO

ROTA DEGUTIENĖ
216 943-4662

28262 Chardon Rd. VVilloughby Hills, OH 44092

TRANSPAK Chicago tel. 312 436-7772
2638 W. 69th Street CHICAGO, IL 60629
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NAUJI MOKSLO METAI
Šv. Kazimiero Lituanistinė 

Mokykla šeštadienį, rugsėjo 18 
d., 9:00 v.r. pradeda naujus 
mokslo metus. Vaikų registra
cija taip pat bus 9:00 v j. Tėvų 
susirinkimas prasidės 9:15 v .r. 
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje ir yra privalomas bent 
vienam atstovui - tėvui arba 
motinai - iš šeimos. Mokyklos 
valandos bus nuo 9:00 vj. iki 
12:30 v.p.p.

» ♦ ♦

* NERINGOS SKAUČIŲ 
TUNTAS PRANEŠA kad 
tuntas naujus 1993-94 darbo

metus pradeda pirmąją sueiga 
rugsėjo 20 dieną ir kviečia 
skaučių tėvelius savo dukras į 
sueigą pristatyti. Tuo pačiu 
kviečia dar neskautaujančias 
mergaites prie jų prisidėti.

Šiems metams yra sudary
tas įdomus darbo planas. 
Metai pradedami su mamyčių 
ir dukryčių pusryčiais, yra 
numatytos darbo ir iškilmin
gos sueigos, iškylos, konkur
sai, gerieji darbeliai, dainos, 
žaidimai, laužai ir kitokios 
skautiško gyvenimo įdomy
bės.

Sueigos vyks kas antrą

Savinos tank

PRAŠAU APLANKYTI MŪSŲ BANKĄ
HOME FEDERAL didžiuojasi bodama dalis jūsų apylinkės 

Nuo 1911, HOME FEDERAL padėjo tokioms šeimoms kaip jūsų gauti 
geromis sąlygomis paskolas ir patarnavimus finansinėse operacijose. 

HOME FEDERAL siūlo šiuos patarnavimus:
- Aukštas palūkanas už santaupas
- Čekių santaupas
- Namų paskolas
- Paskolos namų remontams
- ir kitas paskolas labai palankiomis sąlygomis.

HOME Federal Savings Bank
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio

Darbo valandos:
Pirmadienio - ketvirtadienio 9:00 - 4:00
Penktadienį 9:00 - 6:00
šeštadienį 9:00 - 2:00

Telefonas 529-3059
Rose Mane Balogh, Branch Manager

FDC INSURED EOUAL HOUSING LENOER

pirmadienį, 7-8:30 v.v. Die
vo Motinos parapijos svetai
nėje. Smulkesnių informaci
jų galite gauti pas Ingridą 
Civinskienę, tel. 838-0652, 
Viliją Nasvytytę - Klimienę, 
tel. 381-9318, arba Liviją 
Pollack, tel. 1-248-0049.

»♦*

platesnių informacijų prašom 
kreiptis pas Birutę Vedegienę 
arba kitus Bendruomenės val
dybos narius.

* * *

Skaitykit ir piatinfcįt
(D I2CV A

IEŠKOMA MOTERIS 
nesunkiai sergantį ligonį 
prižiūrėti. Norima kad galė
tų kartu gyventi Clev. Hts. ir 
būtų gerai jei vairuotų mašiną.

Skambinkite Audronei
371-9809

PRISTATYS JŪSŲ SIUNTINIUS 
J LIETUVĄ GREITAI, SAUGIAI 
IR PIGIAI. JOKIŲ APRIBOJIMU 
IR SARAŠŲ SIUNTINIAMS 

NEREIKIA.
VISI SIUNTINIAI ADRESATĄPASIEKIA BE MUITO.

MŪSŲ ATSTOVAS CLEVELANDE:
639 East 185th Str.,Cleveland, OH, 44H9 

Telefonas: (216) 481-0011 
DARBO LAIKAS;
Antr.- Penkt. 9-5 ; Šeštad. 9-2

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

VViIliam J. Jakubs Sr.,
VViIliam J. Jakubs Jr.,
Keneth Schmidt ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 165 th Street. Cleveland, Ohio 44119

Tel. (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

LIETUVIŲ DIENOS 
SPALIO 9-10 D.

Šiais metais Clevelando 
Lietuvių Bendruomenės or
ganizuojamos Lietuvių Die
nos įvyks spalio 9-10 dieno
mis. Ir šiemet pagrindinis Die
nų įvykis bus pasižmonėjimas, 
kuriam staliukus prašome 
užsisakyti dabar pas Birutę 
Vedegienę, tel. 951-5011.

Staliukai siūlomi tiek gry
nojo meno, tiek taikomosios 
dailės atstovams ir visiems 
žmonėms, kurie turi lietuvius 
dominančių kūrinių ar dirbi
nių parduoti ar parodyti. Dėl

DĖMESIO CLEVELANDO LIETUVIAII
LITHUAN1CA COMMERCE & CARGO INC. 

Siunčia siuntinius į Lietuvą adresatams į namus.
Siuntiniai bus priimami

Lietuvių Namuose - 877 E. 185 St.
Sekmadieniais nuo 2 v.p.p. iki 5 v.p.p. o pirm, nuo 9v. iki 1 v.p.p. 

Siuntiniai bus priimami rugsėjo 19 ir 20 d.
spalio 3 ir 4 d. ir spalio 24 ir 25 d.

Siūlome pradėti siųsti kalėdinius siuntinius pačiomis pigiausiomis kainomis. 
Siuntinių kainos laivu - iki 10Osv. - 67 0-1 sv. mlnlmum $20 

virš 100 sv. — 570 -1 sv.
Siuntinių kainos oro linija - iki 40 sv. - $2.65 -1 sv. mm. sao 

virš 40 sv. - $2.45 -1 sv.
Sudarome ir siunčiame amerikietiško maisto siuntinius. Pervedame pinigus j Lietuvą.

LITHUANICA C & C INC. 6607 S. PULASKI RD. CHICAGO ILL 60629 
Tel. 1 -312-585-8700, Fax 1 -312-585-8922

Prezidentas Gediminas Zaremba (33-35)

HH Lithuanian Credit Union
Lietuviu, Kredito Kooperatyvas 

767 East 185th Street * Cleveland, OH 44119 
481-6677

DARBO VALANDOS
antradieni, trečiadienį ir ketvirtadienį * 9:00 vr - 4:00 pp * 

penktadienį * 9:00 vr - 6:00 pp * šeštadienį * 9:0C vr - 12:00 pp * 
sekmadienį parapijoje * 11:00 vr - 12:0G pp *

* Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios (NCUA) apdrausta iki $100,000 *

Broker RITA MATAS — G.RJ. — statė certifiad 
real estate appraiser 

2412 CEDARVVOOD ROAD 18021 MARCELLA ROAD
PEPPER PIKE, OH 44124 CLEVELAND, OH. 44119

(216)473-2530 216)486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas



DIRVA
LIETUVA SU VILNIUM 

IR KLAIPĖDA...
Iš Tautos šventės minėjimo Los Angeles

A.L.T. S-gos Los Angeles 
skyriaus rengiamą Tautos 
Šventę šiemet minėjome rug
sėjo 5-tą. Prieš pamaldas Šv. 
Kazimiero parapijos aikštėje 
iškeltos Lietuvos ir Amerikos 
vėliavos vadovaujant ramovė- 
nams, šauliams ir birutietėms.

Akademiją atidarė S-gos 
Los Angeles skyriaus pirmi
ninkas dr. Povilas Švarcas, o 
programą pravesti pakvietė 
vicepirmininką Juozą Raibį.

Pirmiausia pagerbtas vie
nintelis dar pajėgus minėjime 
dalyvauti nepriklausomybės 
kovų didvyris - savanoris kū
rėjas, Vyčio Kryžiaus Kava
lierius pulkininkas Jonas An- 
drašūnas. Solistė Janina Če- 
kanauskienė, akompanuojant 
muzikui Viktorui Raliui, su
gieda Amerikos himną. Ne
seniai iš Lietuvos į mūsų pa
rapiją atsikėlęs kun. Aloyzas 
Volskis sukalba invokaciją. 
Lietuvos generalinis konsulas 

A. t A.
INŽ. EDMUNDAS CIBAS

atsiskyrė su šiuo pasauliu 1988 m. rugsėjo 
10 d. Jis buvo tautinės minties žmogus, 
Vilties fondo narys ir visuomenės dar
buotojas.

Jo netekimas paliko didele tušumą jo 
šeimoje. Už jo sielą šv. Mišios bus auko
jamos Lietuvoje, Chicagoje, Putname ir 
Kennebunkporte.

Žmona Stasė, sūnus Saulius, 
duktė Ramunė ir jos vyras Kin.

PADĖKA 
A. | A.

JUZĖ JUOZAITIENĖ
Mano mylima žmona mirė 1993 m. liepos 

10 d.
Palaidota Clevelande, Holly Cross kapi

nėse.
Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui Juo

zui Bacevičiui už gedulingas pamaldas ir paly
dėjimą j kapines.

Dėkojame visiems, kurie aukojo šv. Mišias, 
lankė koplyčioje, atsiuntė gėlių ir pareiškė 
užuojautą liūdesio dienose.

Dėkojame karsto nešėjams: Anthony 
Andiano, Marijui Blynui, Vytautui Jokūbaičiui, 
Stasiui Juodvalkiui, Rockie Snyder.

Reiškiame padėką visiems laidotuvių daly
viams bei W. Jakubs Laidotuvių Įstaigos direk
toriams.

Nuoširdus ačiū visiems!

Nuliūdęs vyras, dukterys, 
žentai ir anūkai

Vytautas Čekanauskas savo 
trumpame žodyje iškelia Tau
tos Šventės svarbą bei reikš
mę ir, pakalbėjęs apie šian
dienius Lietuvos rūpesčius 
viltingai užbaigia, kad jei 
Lietuva galėjo sugriauti So
vietų Sąjungą, tai sugebės ir 
pati atsistatyti.

Dienos prelegentas, losan- 
geliečių mėgiamas kalbėtojas 
istorikas Vincas Trumpa taip 
pat pabrėžė Tautos Šventės 
tęstinumo svarbą, nors Lietu
voje ji jau yra ignoruojama. 
Toliau idomiai gvildeno ne
seniai Akiračiuose pasiro
džiusį jauno istoriko Liudo 
Truskos kontroversinį straip
snį "Didžiosios istorinės klai
dos padariniai: Lietuvos Res
publikos žlugimas" ir kitus 
pasisakymus. Savo kalbą 
prelegentas užbaigė pasi
džiaugdamas, kad visi mūsų 
dabartiniai sunkumai ir var
gai yra tik niekis palyginus su

A.P.P.L.E. dėstytojus sveikino Amerikos ambasadorius Darryll Johnson pareikšdamas kad, 
"OBUOLIO” atvykimai padaro didelį įnašą į švietimo darbą ir linkėjo, kad šis darbas botų tęsiamas 
toliau ir skleidžiamas po visą Lietuvą.

tuo, kad pirmą kartą ilgoje 
istorijoje Lietuva yra su Vil
niumi ir Klaipėda. (Kalba bus 
spausdinama kitam numeryje).

Meninėje dalyje režisie
rius Petras Maželis paskaitė 
ištraukas iš L.A. Dramos 
Sambūrio premijuoto veikalo 
"Klajojanti Pėda". Autorius 
Edvardas Uldikis iš Lietuvos.

Rengėjai džiaugiasi ir dėkoja, 
kad nežiūrint ilgojo savaitgalio, 
Tautos Šventės minėjimui prisi
rinko veik pilna salė.

Rūta Šakienė.

* * *

GARBĖS DAKTARATAS 
RIMUI VAIČAIČIUI
Vytauto Didžiojo Kauno Tech

nologijos Universitetas suteikė 
Columbia Universiteto, N.Y. prof. 
dr. Rimui Vaičaičiui garbės dak
taratą.

Jis jau kelintas kartas vyksta į 
Lietuvą, nuveždamas nemažą 
skaičių Amerikos lietuvių suauko
tų stipendijų studentams.

Iškilmės Kaune buvo įspūdin
gos. Dalyvavo daug profesorių 
bei svečių. Scenoje "Jaunystės 
choras", rektorius ir Senato pirmi
ninkas įvedė į salę profesorių Ri
mą Vaičaitį ir Rimą Vaišnį. Abu 
apvelkami garbės daktarų manti
jomis, įteikiamos regalijos, o ne
paprasto grožio rožių puokštės 
praturtina neeilinę ceremoniją. 
Sveikinimai, nuoširdūs linkėjimai 
ir "Jaunystės" choro ilgiausių me
tų nuskambėjo galingai.

Prof. Rimas Vaičaitis, priim
damas garbės daktaro regalijas, 
dėkojo už suteiktą daktaratą, pa
brėždamas, kad jam didelė garbė 
ir didelis noras padėti Lietuvos 
aukštosioms mokykloms. Jo sva
jonė, kad Lietuvos aukštosios mo
kyklos pereitų į modernią Vakarų 
mokyklų sistemą bei rengtų tarp
tautinio lygio specialistus. Žadėjo 
bendradarbiauti ir toliau padėti. 
Rimo Vaičaičio asmeninė stipen
dija kasmet skiriama KTU aspi
rantui.

Prof. Rimas Vaičaitis, moks
lininkas, dirbantis aeronautikos, 
mechanikos srityse, turi nuosavą 
konsultacijos įstaigą. Jo patarna
vimais naudojasi valdžios įstaigos, 
kaip NASA bei visa eilė didžiųjų 
bendrovių.

Linkėtina prof. Rimui Vaičai
čiui ir toliau sėkmingai bendradar
biauti su Lietuvos aukštosiomis 
mokyklomis, nes jo paties žo
džiais tariant, "Lietuvoje mano 
šaknys..." B.M.

Mylimai žmonai, operos solistei, tauriai 
asmenybei

AfA 
PRUDENCIJAI 

BlCKIENEI-JOKOBAUSKIENEI

nepajėgusiai nugalėti skausmingą ligą, 
rugpiūčio 28 d. amžiams užmerkė akis. 
Jos vyrą STASĮ JOKUBAUSKĄ su šeima, 
gimines, bičiulius ir artimuosius esančius 
giliame skausme ir liūdesyje, nuoširdžiai 
užjaučia ir skausmu kartu dalijasi

Julija Adienė su sūnumi 
Alfonsą ir Vytautas Budrioniai 
Aldona ir Edmundas Druktainiai 
Kostas Gasparaitis 
Dailia Mackialienė 
Bronė ir Vytautas Mikliai 
Onutė Šiaudikienė 
Leokadija ir Juozas Žvyniai.

Florida

A. A.
PRANUI KARALIUI

mirus, jo žmonai GERDAI,broliui 
KAZIMIERUI, sūnums BENEDIKTUI ir 
KORNELIJUI, anūkams ANGELYTEI, 
MAYAI ir PRANUI ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

Ramutė ir Henrikas Tatarūnai

A. A.

JONUI KIJAUSKUI
mirus nuoširdžią užuojautą reiškiame Jo 
broliams kun. GEDIMINUI, JUOZUI ir 
ALGIUI, bei visiems Jų artimiesiems.

L. B. Clevelando Apylinkės valdyba
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