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AISTRA SUSITIKTI
-A

Yra susijusi su dideliais pavojais
Vytautas Meškauskas a i

jau paaiškėjo, kad turima rei 
kalo su smūgiu. Oficialiai 
tačiau buvo paskelbta, kad 
‘ministeris pirmininkas ilgą 
laiką neturėjo poilsio nuo sa
vo sunkių pareigų, todėl mes 
(gydytojai) jam patarėme 
pasilengvinti savo pareigas 
bent vienam mėnesiui.’

Churchillio paralyžius iš 
pradžios pasmarkėjo, bet 
vėliau jis atsigavo, vis svajo
damas apie viršūnių konfe-

■

■

.5>

.•>>';

*

rio pirmininko, nei užsienio 

Churchillis

posto. Jį intrigavo nauja si
tuacija Maskvoje, kur 1955 
m. vasario 8 d. Stalino įpė
dinis Malenkovas buvo pa
keistas Bulganino ir Chruš- 

Reykjaviko viršūnių susi
tikimas prezidentui Reaga- 
nui pasibaigė laimingai. Jo 
užsispyrimas ieškoti naujų 
būdų apsiginti nuo atominio 
karo grėsmės staiga rado 
amerikiečių daugumos prita
rimą. Galima įsivaizduti, 
kad dėl to sovietai, kurie ato
minę lygsvarą norėjo suma
niai išnaudoti savo naudai, 
turi būti gerokai nusivylę.

Nepaisant tokios laimin
gos pabaigos, reikia pakarto- renciją su sovietais. Kadan- 
tinai konstatuoti, kad tokie gi A. Edenas tuo laiku irgi 
viršūnių susitikimai yra la- sirgo, D. Britanija kelis mė- 
bai pavojingi, ypač demokra- nesiūs neturėjo nei ministe- 
tinių kraštų vyriausybių gal
voms, kurios yra atsakingos reikalų ministerio. Ir Ede- 
prieš savo visuomenes. Kai nui pasveikus, 
Reaganą daug kas kritikuo- neskubėjo perleisti jam savo 
ja, Sovietijoje prieš Gorba
čiovą negirdėsi nė vieno pa
sisakymo.

Nepaisant to, kaž kokia 
aistra kursto Vakarų politi
kus bandyti savo laimę asme čiovo duumviratu. Jis taip 
niškuose susitikimuose su 
sovietų vadais. Rooseveltui 
ir Churchiliui turėjo būti aiš
ku, kad susitikimas su ‘dėde 
Juozu’ (Stalinu) tik atvedė 
sovietų imperiją iki Elbės. 
Rooseveltą nuo naujų susiti
kimų išgelbėjo sunegalavusi 
sveikata ir pagaliau mirtis, 
bet Churchillis toliau svajojo 
apie susitikimus su Stalinu. 
Žinia, galima turbūt prileis
ti, kad - jei jis būtų galėjęs 
grįžti po rinkimų į Potsdamo 
konferenciją, jis gal ten būtų 
daugiau priešinęsis Stalinui 
negu vietoje jo atėjęs dar- 
biečių vadas Attelle, tačiau 
kai Churchillis 1951 m. vėl 
gavo progą sudaryti vyriau
sybę, jis jau buvo 77 metų, 
pergyvenęs du smūgius, be
veik kurčias ir atrodė labai 
pavargęs. Visi laukė, kad jis 
po artėjančios karalienės 
karūnacijos tikrai atsistaty
dins, perleisdamas savo 
vietą visai tinkamam įpėdi
niui Antony Eden. S.m. spa
lio 13 d. pasirodžiusi Robert 
Rhodes Jame autorizuota A. 
Edeno biografija teigia, kad 
Churchillis taip užsispyru
siai laikė ministerio pirminin 
ko postą tikėdamasis naujos 
viršūnių konferencijos, ku
rioje jis, ypač Stalinui 1953 
metais mirus, būtų svarbiau • 
šia figūra. Tų pat metų bir
želio 23 d. per pietus Italijos 
ministerio pirmininko gar
bei, Churchillis nebegalėjo 
atsikelti nuo savo kėdės. Iš 
pradžių manyta, kad jis gal 
kiek per daug išgėrė, bet tuo -

norėjo naujos viršūnių kon
ferencijos, kad nusprendė 
toliau likti savo vietoje, nors 
tai konferencijai prieštaravo 
Edenas ir Eisenhoweris. Jis 
taip norėjo naujos viršūnių 
konferencijos, kad nuspren
dė toliau likti savo vietoje,

Kovo 27 d. Churchillis, su
žinojęs kad Bulganinas pa
lankiai atsiliepė apie viršū
nių konferencijos idėją, vėl 
užsispyrė likti, nors streikai 
ir ūkinė būklė reikalavo nau
jo vado. Tai privertė jį ba
landžio 5 d. atsistatydinti.

Įdomu, kad Eisenhoweris, 
kuris tuo laiku buvo prieš 
viršūnių konferenciją, pats - 
teigia jo anūkas savo senelio

Diplomatinis ”pasikutenimas”...
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Lietuvos kapinėse.

Pasirengta Vienos konferencijai ir 

VUKo Seimui Londone
Europos saugumo ir ben

dradarbiavimo konferenci
jos metu Vienoje, Austrijo
je, pabaltiečiai rengiasi vie
ningai pasireikšti, vado vau-, 
jant Pasaulio Pabaltiečių 
Santalkai, kuriai šiais me
tais pirmininkauja Vliko 

biografijoje - slaptai pasva
jodavo apie susitarimą su 
sovietais tokioje konferen
cijoje! Tai turbūt liudija, 
kad kiekvieno valstybininko 
galvoje slypi viltis, kad jam 
gali pasisekti tai, kas kitiem 
nepasisekė. Ar tuo pačiu 
serga ir Reaganas?

(Nukelta į 2 psl.) 
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pirm. dr. K. Bobelis. Galuti
nai aptarti veiklos progra
mai Santalkos vadovybė 
spalio 17 buvo susirinkus 
posėdžio, kuriame taip pat 
dalyvavo ir dr. D. Krivic
kas. Santalka yra paruošus 
memorandumą apie padėtį 
Pabaltijo valstybėms, kuris 
išsiuntinėtas Vienos konfe
rencijoj dalyvaujanči o m s 
•valstybėms.

Apie Santalkos nutari
mus Vliko valdybos posėdy 
spalio 18 dr. Bobelis pada
rė pranešimą ir apžvelgė 
veiklos programą Vienoje. 
Spalio 27 Vienoje atidaro
mas Pasaulio Pabaltiečių 
Santalkos informacijos cen
tras, kuris veiks iki lapkri-

Alg. Kezio nuotr.

čio 23. Jam vadovaus Al
gis Klimaitis, talkininkaus 
B. Venskuvienė, ir M. Sa- 
matienė. Lapkričio 2, sek
madienį, įvyks lietuviškos 
šv. Mišios Lietuvos didžio
jo kunigaikščio Sobieskio 
koplyčioje, o lapkričio 3 bus 
surengta spaudos konferen
cija Presseklub Concordia 
patalpose, o vakare įvyks 
muzikos vakaras. Lapkričio 
4, tai yra Vienos konferen
cijos atidarymo dieną, šv. 
Stepono aikštėje rengiama 
bendra pabaltiečių demons- 
tradicija, po kurios šv. Ste
pono katedroje bus ekume
ninės pamaldos. Pagaliau 
lapkričio 5 Tarptautiniame 
Kultūros Centre rengiamas 
simpoziumas tema ”Ką 
mums, austrams, reiškia 
Pabaltijo valstybės”.

Gausesniam lietuvių pa
sirodymui Vienoje, Vlikas 
surengė ekskursiją, kuria 
rūpinasi dr. J. Stukas. Yra 
užsirašę vykti apie šimtas 
asmenų iš Jungtinių Valsty
bių ir Kanados. Be abejo į 
Vieną atvyks lietuvių iš 
įvairių šalių.

Apie padėtį Lietuvoje 
Vlikas, PLB ir diplomatinė 
tarnyba parengė bendrą 
memorandumą, kuris iš
siuntinėtas Vienos konfe
rencijoj dalyvaujanči o m s 
valstybėms. Jis bus išvers
tas į vokiečių kalbą ir pla
tinimas Vienoje kartu su 
kitokia Vliko parūpinta in
formacija, kurios tarpe bus 
ir Vliko neseniai išleistas 
lankstinukas.

(Nukelta į 4 psl.)
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SOVOITinĖ POIITĮ^^ ■ Iš kitos pusės

Diplomatų varymo karas. - Gorbačiovas puola JAV ir
Reagano. - Washingtonas tuo nesusirupino.

Spalio 22 d. CNN TV 
klausytojai iš pat ryto bu
vo įpėti, kad 2 vai. p. p. bus 
transliuojama iš Maskvos 
Gorbačiovo kalba. Tos kal
bos tekstas sekantį rytą pa
sirodė New York Times, 
bet pats Gorbačiovas joje 
liejo krokodilo ašaras. Gir
di, Amerika ne tik kliudan
ti savo piliečiams susipa
žinti su jo mintimis, bet ir 
neskainti sovietų knygų! 
Sovietai perką 20 kartų 
daugiau knygų Amerikoje, 
negu amerikiečiai Sovieti- 
joje.

Bet kas draudžia įvežti 
knygas į Sovietiją ir iš jos 
išvežti? O gi patys sovie
tai. Tą ten galima padaryti 
tik per 'oficialius kanalus’, 
kai tuo tarpu laisvame pa
saulyje gali ne tik rašyti ką 
nori, bet ir siųsti kam nori.

Jeigu tos kalbos buvo 
Amerikoje laukiama su su
sidomėjimu, tai tik dėl pra
sidėjusio atstovybių parei
gūnų išmetimo karo. Apie 
jį kalbant reikia atsiminti, 
kad Kongresas jau senokai 
reikalauja sulyginti abejų 
kraštų diplomatinių tarnau-. 
tojų skaičių ir davė tam tris 
metus laiko, bet įvykiai prie 
to privedė anksčiau:

Kovo 7 d. JAV pranešė 
sovietams, kad jie turi su
mažinti savo tarnautojų 
skaičių savo, Ukrainos ir 
Gudijos misijose prie JT 
nuo 275 iki 170 per dvejus 
metus, .pradedant šių m. 
sipalio 1 d.

Rugp. 23 suimamas Gen- 
nadi Zaharov, dirbantis pa
čiose JT, už špionažą.

Rugp. 30 d. suimamas 
JAV korespondentas Dani- 
lovas Maskvoje.

Rugsėjo 12 abu suimtie
ji paleidžiami iš kalėjimų 
savo ambasadorių priežiū
rai.

15 DIENŲ KELIONĖ, 10 DIENŲ LIETUVOJ

LIETUVA IR SUOMIJA *

Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26 - sausio 9 
—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST. 

NEVVTON, MA 02166 
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190 

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus
nuperkam automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

Tą pačią dieną sovietų 
misijos prie JT šefas Belo- 
gonov pareiškė, kad nesilai
kys spalio 1 d. datos išvežti 
25 tarnautojus, nes tas pa
tvarkymas yra nelegalus.

Rugsėjo 17 d. Valstybės 
Departamentas patiekė so
vietams 25 asmenų sąrašą, 
kurie turi būtinai apleisti 
JAV spalio 1 d. Sovietai 
protestuoja.

Rugsėjo 29 d. Danilovui 
leidžiama apleisti Sovietiją.

Rugsėjo 30 d. leidžiama 
Zacharovui apleisti JAV po 
to, kai jis atsisakė teisme 
paneigti savo kaltę (švel
nesnė kaltės pripažinimo 
forma). Shultzas leidžia va
romiems sovietų diploma
tams dviem savaitėm prail
ginti išvykimo terminą.

Spalio 11-12 Reaganas 
susitinka su Gorbačiovu, 
bet apie tą ”karą” nekalba.

Spalio 13 d. Sovietijai 
leidžiama dar savaitę pra
tęsti išvykimo įsakymo iš
pildymą.

Spalio 15 d. paskutinis iš 
25 diplomatų išvyksta iš 
JAV.

Spalio 19 d. sovietai iš
tremia 5 amerikiečių diplo
matus.

Spalio 21 d. JAV ątsiker- 
šindamos ištremia dar 5 so
vietų diplomatus ir iki lap
kričio 1 d. reikalauja at
šaukti dar 50 sovietų diplo
matų, kad susilyginti jų 
skaičių su amerikiečių So- 
vietijoje.

Spalio 22 d. sovietai iš
tremia dar 5 - amerikiečius 
ir žada atšaukti 260 savo 
piliečių dirbančius JAV 
Maskvos atstovybėje ir Le
ningrado gan. konsulate.

Tas paskutinis patvarky
mas, sutinkamas mišriais 
jausmais. Savaime aišku, 
kad visi dirbantieji turi 

bendrauti su KGB, tačiau 
žala dėlto nesanti labai di
delė, nes tai žinoma ir sau
gomasi jiems pasakyti, kas 
turi būti paslaptyje. Atvež
ti iš JAV smulkūs raštinin
kai, o ypač šoferiai ir tar
naitės nežino sovietų papro
čių ir gali sukelti daugiau 
rūpesčių negu naudos. Be 
to, vien perkėlimas vieno 
tarnautojo į Sovietiją apsi
eina per 150,000 dolerių.

Iš Gorbačiovo kalbos da
romos išvados, kad diplo
matų mėtymo karas jau pa
sibaigė. Jis ,žinoma, kaltę 
už tai primetė amerikie
čiams. Savaime aišku, kad 
ir čia daug kas administra
cijos ėjimus kritikuoja, jei 
ne iš esmės, tai bent dėl pa
sirinkto laiko.

Gorbačiovas ta proga pa
naudojo paaiškinimui, kad 
Reaganas iš tikro Reykja
vike pasiūlė per dešimt me
tų atsisakyti visų atominių 
ginklų, o ne tik raketų, kaip 
teigiama iš amerikiečių pu
sės. Tuo ypatingai gali būti 
n e p a tenkinti europiečiai, 
kuriuos nuo sovietų kon- 
vencionalinių ginklų per
svaros saugo taktiniai ato
miniai ginklai, kaip minos ir 
nei artilerijos sviediniai. 
Dėl strateginio apsigynimo 
iniciatyvos Gorbačiovas pa
kartojo savo seną argumen
tą. Jei nebus raketų su ato
miniais užtaisais — kam 
reikalinga apsauga nuo jų. 
Kalbos pabaigoje prieš pa
linkėdamas 'draugams’ ge
ros nakties, Gorbačiovas pa
reiškė, kad visi jo pasiūly
mai ir toliau galioja, kas su 
pasitenkinimu priimta Wa- 
shingtone.

AISTRA SUSITIKTI...
(Atkelta iš 1 psl.)

Griežtai pasmerkdamas 
Sovietiją, išvadinęs ją blogio 
imperija, nuolat priminda
mas bolševizmo pavojus, 
Reaganas atrodo turėtų 
įsigyti imunitetą. Būdamas 
tačiau politikas, jis turi pa
taikauti vyraujančioms nuo
monėms, o tos reikalauja vir 
šūnių konferencijų.

Kas per TV matė pirmą 
Valst. Sekretoriaus Shultzo 
pranešimą, sutiks su manim, 
kad mūsų Sekretorius atro
dė nusiminęs, lyg žemę par
davęs. Apie tai paklaustas 
po savaitės Washingtono 
Spaudos Klube, Shultzas pa
aiškino: ‘Atsakymas labai 
paprastas - aš iš tikro buvau 
pavargęs ir nusivylęs.’ Jei 
65 metų vyras taip buvo pa
vargęs, kaip turėjo jaustis 
beveik dešimt metų senes
nis prezidentas ar jo pagrin
dinių atominių klausimų spe-

L. Mickūnas rugsėjo mėn. AKIRAČIUOSE rašyda
mas apie Baltistikos studijų puoselėjimo draugijos stu
dijų dienas tarp kitko praneša:

”Pagal Ezergailį, žydų žudynėse dalyvavę ir 
latviai: buvo suminėtos latvių organizacijos, daly
vavusiųjų pavardės ir skaičiai. Palyginus su vo
kiečiais, kvantitatyviniu požiūriu katvių dalyva
vimas tose žudynėse, pagal Ezergalį, buvęs men
kas. Sesijos metu salėje sėdėjo daug įvairaus am
žiaus latvių. Įdomu pastebėti, kad po Ezergailio 
pranešimo latvių paklausėjai iš salės neneigė jo 
teiginių apie latvių dalyvavimą žydų žudinėse, bet 
prikaišiojo jam, kad nepaminėjęs ”ką sovietai darę 
Latvijoje prieš prasidedant karui”, arba ”ką na
ciai darė latviams jų okupacijos metu”.

Paskutinius žodžius pabraukiau, nes atrodo, kad jie 
sukėlė L. Mickūno pasipiktinimą. Iš pirmo žvilgsnio gali 
pasirodyti, kad tie klausimai neliečia užsibrėžtos temos: 
”Kas nužudė Latvijos žydus?” Tačiau iš kitos pusės žiū
rint, jei ieškoma tų žudikų ir norima juos nubausti kerš
tui ar įspėjimui ateičiai, iškyla ir asmeninės atsakomybės 
klausimas. Juk tie tikri ar tariami žudikai nelietė žydų 
nepriklausomybės metais, neliečia jų ir kitų dabar gyven
dami laisvuose kraštuose. Kodėl jie elgėsi kaip plėšrūs 
žvėrys tik palyginus labai trumpą laiką? Senesnei kar
tai, pergyvenusiai pačiai tuos laikus, buvusią situaciją 
lengviau suprasti jaunesniems beveik neįmanoma, ne
paisant viso jų mandrumo.

Kaip tik tuo pačiu laiku kai varčiau AKIRAČIUS, 
N. Y. TIMES Book Review (spalio 19 d.) aptarė dvi nau
jai pasirodžiusias knygas apie Lenkijos žydus. Viena jų 
’Shieldnig the Flame’ (Liepsnos saugojimas) skirta in
tymiems pasikalbėjimams su dr. Marek Edelmanu, kuris 
visai jaunas būdamas dalyvavo žydų sukilime prieš vo
kiečius Varšuvos gete, o dabar yra lenkų Solidarumo 
veikėjas. Jis teigia, kad žydų sukilėliai negavo jokios 
pagalbos iš Lenkijos veikusios Polska Krajowa. Santy
kiai su ja buvo tokie blogi, kad lenkai į savo partizanų 
eiles nepriimdavo žydų, o ir pats Edelmanas, išlikęs gy
vas, bijojo, kad jį nužudys ... lenkai. Tokie jie buvę anti
semitai, nepaisant bendro priešo. Drįstu manyti, kad iš 
tikro tai buvo ne tiek antisemitizmo išraiška, bet noras 
apsisaugoti nuo kito nemažesnių lenkų priešų sovietų — 
agentų. Juk logiškai galvojant žydai turėjo norėti sovietų 
laimėjimų grynai išlikimo gyvais motyvu. Sovietų-vokie- 
čių karas automatiškai suskirstė vienos ir tos pačios vals
tybės tautybes į du frontus. Tuo, žinoma, ne viską galima 
teisinti, bet to negalimo užmiršti ir svarstant asmeninę 
atsakomybę. (vm)

cialistas Paul Nitze, 79 metų 
amžiaus?

Tiesa, prezidentas galuti
name rezultate atrodo bus 
laimėjęs. Jo strateginio ap
sigynimo iniciatyva, iš ku
rios dar visai neseniai buvo 
juokiamasi kaip iš neįvykdo
mos svajonės, dabar visiems 
atrodo naudingas dalykas, 
kas ko gero išlaikys respub
likonams senatą ir prives 
prie kai kurių mažesnių su
sitarimų Ženevoje.

Ir gerai, kad Gorbačiovas 
nespaudė prie kokio kito ne
laimingo susitarimo. Imkim 
pavyzdžiui Reagano pasiūly
mą atsisakyti nuo visų ato
minių ginklų, įskaitant takti
nius. Atsisakymas nuo visų 
jų, šiuo metu labai padrąsin
tų sovietus išnaudoti savo 
kariuomenės skaičiaus bei 
tankų persvarą Europoje ir 
Azijoje, pareikalautų vėl 
įvesti karinę prievolę Ame
rikoje ir skirti daugiau lėšų 
gynimosi reikalams.

Iš tikro Reaganas laiške 
Gorbačiovui, ir žodžiu, siūlė 
atsisakyti nuo visų atominių 
raketų, tačiau informuoda
mas apie tai Kongreso atsto
vus, jis prasitarė apie visus 
atominius ginklus. Jo spau
dos sekretorius L. Speakes 

pradžioje pareiškė, kad pre
zidentas prasitaręs neteisin
gai, bet vėliau aiškino, kad 
kaltė už nesusipratimą kren
tanti Kongreso nariams, ku
rie tuoj nereikalavo paaiš
kinti, ką iš tikro prezidentas 
jiems sakė ...

Kaip ten buvo -- darosi tru 
pūtį nejauku, jei seniems ir 
nuvargusiems paliekama 
spręsti labai svarbius reika
lus. Žinia, kad susitarimas 
įsigaliotų, reikia dar kad jis 
būtų kongreso ratifikuotas. 
Daug kas priklauso nuo tin
kamo patarėjų pasirinkimo 
ir t.t. ir t.t., tačiau į kiekvie
ną viršūnių susitikimą ir to
liau reikia žiūrėti kaip į labai 
rizikingą užsimojimą.

CARPENTER
Experienced in all phases of home 
remodeling. Mušt own truck and 
tools. Please call

BILL (9-5) 
(215) 329-7608 

(31-45)

BULLDOZER — BACK- 
HOE OPERATORS NEED- 
DED. No Experience Neses- 
sary — Free Training if 
Qualified. Men-Women — 
ages 18 thru 21. Vets dis- 
charged prior May 8th, 
1975 or within lašt 12 
months. Wages exceed 20.00 
Per Hour. For written inf. 
Call 513-522-8845.
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Lenkų veidmainiškumo 
neužmiršome

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos pirmininko Al
berto Misiūno žodis, pasa
kytas minint Spalio devin
tąją Chicagoje, prie Lais
vės paminklo Jaunimo 
Centro sodelyje.

Kai žvelgi į mūsų tautos 
praeitį, ten būta daug istori
nių įvykių, kurie liudija apie 
mūsų tautos tragiškus bei 
skaudžius išgyvenimus, pro 
kuriuos tik retkarčiais švys
teli giedresnės prošvaistės, 
iš kurių ryškiausia - tai Vy- 
tautinė Lietuva. Tačiau Vy
tautui Didžiajam mirus, o lie 
tuviškiems bajorams nusi
gręžus nuo savojo krašto 
reikalų ir susibičiuliavus su 
Lenkija, Lietuvos valstybin
gumas ėmė silpnėti ir bai
gėsi valstybės padalinimu, 
kurio pasėkoje, be pasigailė
jimo, buvo sunaikintas Lie
tuvos valstybingumas bei 
kultūrinis ir visuomeninis 
gyvenimas.

Lietuva yra tas retas kraš 
tas, kuris po Pirmojo Pasau
linio karo, keldamasis lais
vam gyvenimui buvo prara
dęs savo širdį - miestą Vilnių 
bei senosios Lietuvos cent
rą - sostinę.

Mes, kilę iš Vilniaus kraš
to, kartu su visais lietuviais, 
gyvendami svetur, savo ide
alizmo ramsčiu pasirinkome 
tautą, kuriai pasiryžome au
koti visas jėgas ir, vadovau
jami Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos, siek - 
ti jai prarastos laisvės ir 
valstybinės nepriklausomy
bės atgavimo. Tad tautos 
džiaugsmai yra mūsų džiaug - 
smai, o jos lūdėsiai - mūsų 
liūdesiai.

Šiandien ir vėl susirinko
me prie simbolinio Laisvės 
Paminklo Chicagos Jaunimo 
Centro sodelyje švęsti su
kaktį įvykio, kurio padary
toji tautai žaizda yra gili, Lie. 
tuvos valstybingumui skriau
da didelė, todėl sunkiai pa
mirštama. To viso pasėkoje, 
mūsų kaimynai lenkai var
giai kada nors bus laikomi 
lietuvių draugais, nežiūrint 
jų dabartinių ‘saldžialiežuva- 
vimų’, pridengtų komuniz-
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6. . Ar yra ir daugiau 
savistoviai veikiančių 

veiksnių?

Be šių trijų veiksnių, ku
riuos mes palaikėme svar
biausiais dėl nuolatinio su 
jais susitikimo, yra visa eilė 
ir kitų, kurie savistoviai šį 
bei tą dirba. Iš tokių veiks
nių minėtini: Lietuvos dip
lomatinės tarnybos likučiai; 
tikybiniai lietuvių susigru- 
pavimai su vyskupais, pa
rapijomis ir vienuolijomis; 
lietuvių laikraščiai; fondai; 
Lietuvos srytinės organiza
cijos; kitų kraštų organi-

mo, kaip bendro priešo ‘bau
bo’ skraiste.

Suvalkų sutarties veidmai- zaciniai lietuvių junginiai, 
niškumas ir Spalio Devinto
sios grobuoniškas įvykis 
mus tramdė, tramdo, ir nea
bejotinai tramdys ateityje 
nuoširdžioje dvasioje santy
kiauti su lenkais.

Nuo tų įvykių mus skiria 
beveik septyni dešimtmečiai 
tačiau mūsų kaimynų lenkų 
užmačios bei jų siekiai nepa
sikeitė. Jie visur ir visuose 
sambūriuose stengiasi ‘groti 
pirmuoju smuiku’, o atėjus 
progai - vėl panaudoti jau iš
bandytą ir gerai nusisekusį 
‘Spalio Devintosios’ politinį 
‘triuką’. Tai dviveidė ir že
mos moralės politika, kuri 
negali laimėti ateities. Tarp 
tautinėje viešumoje lenkai 
dedasi dideliais taikos šali
ninkais. Tik kyla klausimas 
kokios taikos? Ar tos, ku
rios priedangoje galima ra
miai grobstyti svetimas že
mes ir smurtu naikinti už
grobtųjų gyventojų tautinį 
sąmoningumą? Džiaugia
mės, kad mūsų politiniai 
veiksniai yra atsargūs ir 
greit ‘nekimba’ ant lenkiško
sios politinės meškerės.

Pastaruoju laiku mūsų 
spaudoje pasirodė eilės len
kų pogrindžio organizacijų 
deklaracija, skirta - anot jų - 
mūsų broliams ukrainiečiam 
baltarusiams ir lietuviams. 
Deklaracijoje pirmą kartą 
pripažįstama, kad praeities 
teritoriniai klausimai (kodėl 
ne grobuoniška lenkų politi
ka?) suskaldė, sukiršino ir 
susilpnino lenkus, ukrainie
čius, baltarusius ir lietuvius. 
Toliau joje sakoma, kad vie
nintelis būdas pakilti virš to
kių konfliktų yra išlaikymas 
dabartinių sienų, tačiau pra
eitis visad liks gyva, bet mes 
turime žvelgti į ateitį.

Deklaraciją pasirašiusios 
organizacijos (Laisvė, Teisy
bės, Nepriklausomybės, Iš
laisvinimo ir politinė grupė 
Valia) kviečia ukrainiečių, 
baltarusių ir lietuvių cent
rus pasisakyti šiuo klausimu.

Visi jie, mažiau ar daugiau 
veikia ir savo veiklai remti 
dažnai iš mūsų aukų prašo, 
bet dėl bendros linijos daž
niausiai su nieku nesitaria 

Lietuvos Rezistencinio Są
jūdžio, kurį atstovauja Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjun 
ga, vardu, kad mums siūlo
ma deklaracija yra perdėm 
blanki, nes lenkai visgi neno
ri užmiršti praeities ir viešai 
deklaruoti, kad Vilnius yra 
lietuvių miestas, o jo kraštas 
nedalomoji Lietuvos valsty
bės dalis. O kur dar Suval
kų kraštas su Seinais ir 
Punsku?

Salia to, toje deklaracijo
je neminimas Lenkijos egzi- 
linės vyriausybės nusistaty
mas šiuo, mums taip opiu 
klausimu. Neminimos ir nuo 
taikos pačioje, nors ir suko- 
munistintoje Lenkijoje.

Lietuviai, nuoširdaus ir 
lygybės principu paremto, 
dialogo su lenkais niekad nė
ra atsisakę ir ateityje neatsi
sakys, tačiau nuoširdžiam 
suartėjimui su lenkais būti
na sąlyga, kurią tinkamai 
suformulavo Algimantas Gu 
rėčkas, lenkų organizacijos 
Pomost siūlomiems pokal
biams.:

‘Lietuviams Vilnius nie
kad nebuvo vien tik teri
torinė problema. Senamū 
sų krašto sostinė Vilnius 
yra pagrindinis mūsų tau
tinės tapatybės elementas 
Jis jungia mus su garbin
ga Lietuvos praeitimi. Vil
nius, su nuo amžių stebuk
lingu Švenčiausios Mari
jos paveikslu virš miesto 
sienų ir su šv. Kazimiero 
karstu yra taip pat ir mū
sų tautos religinis cent
ras.’
Tik su tokiomis sąlygomis 

lenkams sutikus, mes lietu
viai - kaip lygus su lygiu - 
galime sėsti prie derybų sta- 

• lo ir, užmiršus praeities ne- 
Aš nesu kompetetingas sutarimus bei skriaudas, pra- 

kalbėti visų lietuvių vardu, dėti naują lietuvių-lenkų 
bet jaučiu pareigą tarti Rytų tarpvalstybinių santykių erą >

ir bendro vadovaujančio 
veiksnio nesišaukia. O ben
dram reikalui būtų gerai, 
kad tokio veiksnio norėtų 
ir jam atsirasti padėtų. Ge
ras susiderinimas, ypač ka
da laisvuose kraštuose lie
tuviai taip išsimėtę, kada 
atsiranda visiems vienodai 
svarbių reikalų, vienodi ėji
mai daug padėtų.

7. Ar j veiksnių darbą 
jungiamas jaunimas?

Yra balsų, kurie sako, jei' 
lietuvių veiksnių vadovau
jantieji asmenys nepajėgia 
susitarti dėl bendros lini
jos, tai ženklas, kad jos pa- 
kliuvusios į netinkamų va
dovų rankas. Vienintelis 
vaistas — juos reikia keisti 
naujai;, jaunesniais, netu
rinčiais praeities sunkinan
čio krūvio.

Izolda Požėlaitė-Davis, 
„Akiračiuose” rašyd a m a 
apie Australijos lietuvių 
jaunimo nutolimą nuo lie
tuviškos veiklos, mini vieną 
iš priežasčių, tai to jaunimo 
laiku neįjungimas į vado
vavimo darbą. O ar JAV 
lietuvių veikloj geriau ? Ma
nau, kad panašu. ALT prie
ky matom asmenis 75 metų 
ar daugiau. VLIKe tik kiek 
gerėliau. Bendruomenėj dar 
kiek geriau. Visi jie pakal
ba, kad reikia jaunimą į 
vadovavimo darbus trauk
ti, bet tam jaunimui daž
niausiai duodamos tik to
kios pareigos, kuriose jie 
nieku pasireikšti negali.

Kai kas mano, kad jei 
nepasiseks mūsų veiks
niams susiderinti vien gera 
valia, tai gal, pritrūkus ak
tyvių darbininkų, laikas ir 
natūrali mirtis tą reikalą 
palengvins. Bet tai ilgo ir 
kantraus laukimo abejoti
na viltis.

8. Ar esančius veiksniusi 
reikia naikinti?

Iš praktikos žinau, kad 
sunaikinti daug lengviau, 
negu ką sukurti. Juk Vo
kietijoj VLIKo narių dau
guma, išskyrus Tautinį Są
jūdį ir Laisvės Kovotojus, 
ilgą laiką kovojo prieš vadi
namus Kybartų aktus ir 
diplomatinio šefo poziciją 
ją įjungiant į VLIKą ar ki
taip numarinant. O kas at
sitiko po trisdešimt kelerių 
metų ? Dabar tik už to siūlo 
kabinantis, dar šiaip taip 
tebėra gyvos diplomatinės 
ir konsularinės tarnybos į 
jas įjungiant naujus asme
nis. Ir laikraščiuose dabar 
diplomatijos šefas nebepe- 
šiojamas, apie jį pagarbiai 
rašoma. Pagaliau, nereikia 
iš akių išleisti ir tokio mo
mento, kad jei kada byrės

Balys Gaidžiūnas

sovietinė imperija, su kokia 
laisvų lietuvių organizacija, 
galingieji panorės kalbėtis 
Lietuvos laisvę atstatant.

Jei taip, tai su tomis or
ganizacijomis teks ir toliau 
gyventi, tik mūsų pareiga 
bus siekti, kad jų veikla ne
beturėtų tų bėdų, apie ku
rias mes čia kalbėjome, kad 
jos bandytų susidaryti il
gesniam laikui gerai išmąs
tytą veiklos planą ir jį vyk
dytų. štai visa eilė be bė
gamųjų darbų, kurie iki šiol 
neatlikti:

1. Pirmoje sovietinėje 
okupacijoje Lietuvos žydų 
darytų prasikaltimų doku
mentacija.

2. Lietuvoje įvykusių žy
dų žudynių dokumentacija 
dėl kurių kaltinami kai ku
rie lietuviai net primetant 
kaltę visai lietuvių tautai.

3. Kiek lietuviai prisidėjo 
žydus gelbėdami ir kiek dėl 
to gelbėjimo nukentėjo.

4. Sovietų padarytų ir 
daromų materialinių išnau
dojimų dokumentacija, kuri 
VLIKo buvo daroma po pir
mos sovietų okupacijos, 
bet vėliau nutraukta.

5. ’ Vokiečių okupacijos 
metu Lietuvai padaryta ma
terialinio išnaudojimo do
kumentacija.

6. Kiek Lietuva žmonė
mis turėjo aukų per pirmą 
sovietinę okupaciją, per vo
kiečių okupaciją ir kiek iki 
dabar turi per antrą sovie
tinę okupaciją.

7. Lietuvos valstybės sie
nų minimumo ir maksimu
mo planai, jei kada, sovie
tinei imperijai griūvant, 
reikėtų tokiuos planus pa
tiekti.

8. Lietuvių genocidinės 
problemos visoj dabartinėj 
sovietinėj imperijoj — Si
biro tremty, Gudijoj, net ir 
Latvijoj, kur yra nemažai 
lietuvių, bet nėra jokios lie
tuviškos mokyklos.

9. Mažosios Lietuvos ir 
Rytų Lietuvos reikalų stro
pus sekimas, dokumentaci
ja ir greitas reagavimas at
siradus nenormaliems įvy
kiams.

čia minimi tik keli svar
besni darbai, kurie prašosi 
atliekami. Jų yra žymiai 
daugiau. Kai kurie iš jų 
šiek tiek judinti, bet palikti 
neužbaigus.

Ar negalėtų tie mūsų 
veiksniai tais būtinais dar
bais pasidalyti ir juos at
likti?

čia noriu kiek stabtelėti 
ties Mažosios Lietuvos tos 
dalies reikalais, „kuri da
bar, beveik nesuprantamai, 
įjungtą į Leningrado sritį 
ir lietuvių bei senųjų prū
sų žemė paversta rusiška 

(Nukelta į 4 psl.)
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tvirtove. Kada jos įjungi
mas buvo vykdomas, iš Lie
tuvos atėjo gandų, būk Lie
tuvos kompartija nenorėju
si, kad ji būtų prie Lietu
vos prijungta. Jei iš tikro 
taip buvo, tai mūsų tauti
niam reikalui buvo padary
tas vienas iš daugelio meš
kos patarnavimas.

Toje srityje senųjų gy
ventojų nelikę. Joje dabar 
yra virš 780,000 rusiškai 
kalbančių ir apie 20,000 lie
tuviškai mokančių gyvento
jų. Sakau mokančių, nes bū
dami po tą sritį išsklaidyti, 
jų vaikai turi lankyti ru
siškas mokyklas, o ir patys 
darbovietėse rusiškai kal
bėti.

Kada Tolminkiemyje, da- 
var vadinama Čistyj Prudy 
buvo atkasti Kristijono Do
nelaičio palaikai ir atstato
ma jo valdyta evangelikų 
parapijos bažnyčia, dalis 
pavienių lietuvių rašytojų 
(ne Rašytojų Sąjungos val
dyba) pradėjo rūpintis, kad 
nors tas Tolminkiemio kam
pas būtų priskirtas prie 
Lietuvos. Reikalas atsimu
šė kaip į sieną. Buvo pagra
sinta, kad tokie reikalavi
mai nutiltų. Esą, kai ateis 
laikas, tas reikalas savaime 
susitvarkys. O kaip jis gali 
susitvarkyti?

Bandant apie tai aiškin
tis, mane yra pasiekę žinių 
nuotrupos, kad vieną dieną 
Maskva tą sritį, jau visiš
kai surusinta, gali prijung
ti prie Lietuvos. Ir tada 
Lietuva, gyventojų statisti
koj bus tokioj pat padėty, 
kokioj yra atsidūrusi Lat
vija, dar šiaip taip kovo
janti, kad latviai neliktų 
gyventojų skaičiaus mažu
moj. Pačioj Rygoj latviai 
jau likę mažumoje.

9. Reikia išnaudoti 
žvaigždynius įvykius

Kalbant apie veiksnių 
darbus reikia kiek stabtelė
ti ir ties įvykiais, kuriuos 
kai kas jau yra pavadinęs 
žvaigždyniais įvykiais. To
kie įvykiai greit mus visus 
įkaitina, o ypač mūsų jau
nimą, kuriem bandom pri
mesti daug negalavimų.

Tokiais žvaigždyniais įvy
kiais yra buvę Kalantos su

REMKIME TAUTOS FONDĄ
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO 
pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 
savo palikimų reikalus.
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TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.
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sideginimas, Simo Kudirkos 
išlaisvinimas, Nijolės Sadū- 
naitės kančių odisėja, šv. 
Kazimiero 500 metų mirites 
sukaktis, Kopenhagos teis
mas ir kelionė Baltijos jū
ra. Pastaroji nebuvo kaip 
reikiant išnaudota, bet ji 
vistiek plačiau pravėrė Eu
ropos didžiosios spaudos la
pus. Nebuvo išnaudota to
dėl, kad ją rengiant VLIK, 
į talką neatėjo nei ALT, nei 
Bendruomenė, net nei mūsų 
kai kurie laikraščiai. Iki šiol 
visiškai neišnaudota Černo
bylio atominės jėgainės 
sprogimo pasėkos Lietuvai, 
ją sujungus su Ignalinos 
atominės jėgainės galimo
mis nelaimėmis visam mūsų 
kraštui. Reikia surasti ben-, 
drą vardiklį dėl krikšto mi
nėjimo ir juo, kiek tik gali
ma, Lietuvos laisvei patar
nauti.

Kodėl mums reikia gerai 
išnaudoti visus žvaigždy
nius įvykius? Jie mus ar
čiau vieną prie kito jungia 
ir iš sustingimo išjudina. 
Juk mūsų kaimo žmonės, 
kada aplinkoj atsirasdavo 
perdaug slegiančios tylos, 
sakydavo: ”Net ir tas šuva, 
kuris jau dantų neturi ir 
įkąsti nebegali, bet laikas 
nuo laiko suloja, kad savo 
padrąsintų!

10. Ir pagaliau —atverskim 
antrąją medalio pusę

Pasiskundėm, kad mūsų 
veiksniai reikalingi nemažo 
remonto. O kaip su mumis 
pačiais? Ar nereikia atver
ti ir antrąją medalio pusę, 
kur yra ir mūsų pačių at
vaizdas ? Ar mes iš Lietuvos 
išsineštus pažadus taip pat 
gerai atliekam, kaip esam 
žadėję atlikti? Ar talkinam, 
kur būtinai talkinti reikia? 
Ar neatsikalbam, kad netu
rim laiko? Ar atsiliepėm 
geram darbui prašant au
kos? Ar neskubam, gerai 
reikalo nepatyrinėję, tuoj 
kaltinti? Juk mūsų rašyto
jas Balys Sruoga kartą yra 
sakęs, kad tik blusą gau
dant reikia skubėti, o visur 
kitur ramiai svarstyti, aiš
kintis. Ar lietuviškose mo
kyklose mokinių skaičius 
mažėja ne dėl mūsų kaltės? 
Ar lietuviškos knygos var
gai, kada ją išleisti pratur-

(Atkelta iš 1 psl.)
Vliko valdybos posėdy 

buvo aptarta ir Vliko seimo 
programa. Seimas įvyks 
Londone lapkričio 7-9 die
nomis. Greta Vliko tarybos, 
valdybos, Tautos Fondo ir 
kraštų įgaliotinių praneši
mų lapkričio 8, šeštadienį, 
įvyks simpoziumas ”Kaip 
geriausiai konsoliduoti pa
saulio lietuvių politinę veik
lą bendram Lietuvos laisvi
nimo darbui”. Moderuos J. 
Jurkūnas. Kalbės dr. S. 
Kuzminskas, dir. D. Krivic
kas, inž. A. Venckus, A. 
Taškūnas, A. Klimaitis ir 
k. Sekmadienį pamaldos lie
tuvių bažnyčioje, šv. Mi
šias atnašaus vysk. A. 
Deksnys. Po to Lietuvių so
dyboje banketas, koncertas 
ir užbaigiamieji posėdžiai.

Vliko valdybos posėdy dr. 
Krivickas pranešė apie LF 
Bičiulių surengtas diskusi
jas Chicagoje dėl lietuvių 
veiklos konsolidacijos, o dr. 
Bobelis priminė, kad Aus-- 
tralijos atstovų rūmai pri
ėmė rezoliuciją dėl Pabalti
jo valstybių laisvės. Dr. Ar- 
manienė kalbėjo apie Tau
tos Fondo inkorporavimą 
Kanadoje.

Posėdžio dalyviai pasvei
kino dr. Bobelį jo išrinki

te j u šioj lietu vi jo j prieita 
liepto galas, atsitiko be mū
sų kaltės?

Tokių ir panašių klausi
mų litanija labai ilga. Ji 
taip pat šaukiasi rimto re
monto. Manau, kad mes tik
rai žinom, tik gal atsiminti 
nenorim gera posakį: ”Ko- 
kia tauta, tokia ir valdžia”. • 
Taigi kai kalbam apie 
veiksnius, dažnai reikia kal
bėti ir apie save.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
Birutė Januškienė, Windsore,

a. a. Jetro Januško 
atminimui auka Dirvai 30.00

A. Lapinskas, Chicago .. 3.00 
J. Bernot, Union ......... 8.00
J. Mekeša, Eastlake......... 8.00
A. Juozaitis, Cleveland .. 8.00 
J. Kriščiūnas,

Canton Town ............. 3.00
R. Kot, Amsterdam .... 3.00 
Z. Vyšniauskienė, Malvern 5.00 
Santara-Šviesa Fed........ 25.00
J. Dūda, Boston ............ 3.00
Dr. O. Mironaitė,

Chicagoje a. a. Danutės
Senikienės atminimui 25.00

D. Vidžiūnas, Chicago ..13.00 
R. Tamulionis,

Birmingham ................ 8.00
K. Daugvydienė savo

a. a. vyro Kazimiero
Daugvydo atminimui ..25.00 

J. Švedas, St. Petersburg 5.00 
A. Janušauskas, De Land 5.00 
Dr. A. Jasys, Columbus 3.00 
Dr. A. Pustelnikas,
Chicago ........................... 25.00
P. Vasiliauskas,

Woodhaven .................  3.00
L. Meilus, Warren ..........  8.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

mo proga į sąrašą asmenų, 
kuriems bus įteiktas Ellis 
Island medalis ”už iškilų 
tautinės grupės atstovavi
mą”. (ELTA)

PASIRUOŠIMAS VIENOS 
KONFERENCIJAI

Resistance International 
prašant, Lietuvių Informa
cijos Centras parašė memo
randumą apie dabartinę 
Lietuvos būklę, kuri bus 
įjungta į šios organizacijos 
ruošiamą doku mentaciją 
Helsinkio baigiamojo akto 
peržvalgos k o n f erencijai 
Vienoje. Ši medžiaga bus 
skleidžiama plačiu tiražu 
spaudai, delegacijos na
riams bei besilankantiems 
Resistance International in
formacijos biure, kuris 
veiks Vienos miesto centre 
pirmąją konferencijos sa
vaitę. Dokumentacija taip 
pat bus dalinama lapkričio 
4 d. Resistance Internatio- 
nal spaudos konferencijoje, 
kurioje dalyvaus įvairios 
žymenybės, kaip pvz. pran
cūzų aktorius Yves Mon- 
tand.

Resistance International 
yra plataus mąsto organiza
ciją, susidedanti iš įvairių 
tautinių ir žmogaus teisių 
grupių. Jos siekia išlaikyti 
demokratines laisves pasau
lyje bei atkreipti dėmesį į 
sovietų prasižengimus prieš 
žmogiškumą.

Lietuvių Informacijos 
Centro 7 puslapių memoran
dumas suglaustai nušviečia 
okupuotos Lietuvos rūpes
čius, iškeliant ryškius žmo
gaus teisių pažeidimus, kaip 
pvz. kunigų užpuolius, areš
tus ir nužudymus Lietuvoj. 
Suglaustai aptariamas ir 
Lietuvos Helsinkio grupės 
narių bei kitų įkalintų lie
tuvių likimas, pogrindžio 
spaudos gyvastingumas bei 
religijos persekiojimas. Me
morandumas baigiasi trum
pa Lietuvos istorijos ap
žvalga. (LIC)

ĮKALINTŲJŲ 
PABALTIEČIŲ MOTERŲ 

BROŠIŪRA VIENAI

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenei remiant, Lietuvių 
Informacijos Centras pa
ruošė medžiagą ir vertimus 
estų ruošiamai brošiūrai 
apie įkalintas pabaltietes. 
Brožiūra, kuri nušvies įka
lintųjų lietuvių, latvių ir es

DOVANŲ PARDUOTUVĖ
PATRIA

2646 West 71st Street, 
Chicago, III. 60629

Gintarai, tautodailė, laikrodžiai, brangenybės, TV, 
eletronika, pardavimas ir taisymas. Taip pat di
delis pasirinkimas prekių siuntimui į Lietuvą. Ga
lima gauti spalvotas video juostas iš VII Tautinių 

šokių šventės.
Savininkai Fr. ir A. Siutai, 

_______ telef. (312) 778-2100

čių moterų bylas, bus sklei
džiama tūkstantiniu tiražu 
anglą, vokiečių, prancūzų ir 
ispanų kalbomis Vienos 
konferencijje.

Lietuvių skyrius aptars 
Editos Abrutienės, Jadvy
gos Bieliauskienės ir Nijo
lės Sadūnaitės bylas.

Abrutienė ir Bieliauskie- 
iė kartu sėdi Mordavijos la
geryje, kur jos ne kartą su 
kitom kalinėm paskelbė ba
do streikus protesto ženk- 
lan prieš sunkias lagerio gy
venimo sąlygas, ir pan. Pir
moji atlieka šešerių metų 
bausmę už prašymą emi
gruoti, o pastaroji — sep- 
tynerių metų bausmę už re
ligijos ir istorijos mokymą 
Garliavos jaunimui.

1982 m. Nijolė Sadūnai- 
tė pradėjo slapstytis nuo 
saugumo bandydama iš
vengti antro arešto. Jos 
memuarai apie pergyveni
mus lageryje ir tremtyje 
atidengė lietuvės kalinės 
sunkią dalią.

Brošiūrą kartu su estais 
ir latviais leidžia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė.

• Albert Jolis, Resistance 
I n t e r national Amerikos 
skyriaus vedėjas, besiruoš
damas Vienos konferenci
jai, lankėsi Lietuvių Infor
macijos Centre New Yorke, 
rinkdamas literatūros ir ar
chyvinės medžiagos jo ve
damos organizacijos infor
macijos stalui.

JAV skyrius Resistance 
International sutiko kelti 
Vytauto Skuodžio, kaip 
Amerikos piliečio, bylą Vie
nos konferencijos metu. Jie 
taip pat pažadėjo naudotis 
Lietuvių Informacijos Cen
tro paruoštais duomenimis 
apie Lietuvos Helsinkio 
grupės narius. Iš plataus 
Lietuvių Informacijos Cen
tro nuotraukų archyvo, A. 
Jolis atrinko disidentizmo 
vaizdų, kuriuos taip pat į jų 
statomą parodėlę įtrauks.

• Dr. K. Bobelis, Vliko 
pirm., gruodžio 3 d. 3 vai. 
p. p. St. Petersburgo lietu
vių klubo salėje, padarys 
platų pranešimą apie de
monstracijas Austrijos sos
tinėje Vienoje ir Vliko sei
mą Londone.

Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Įėjimas nemoka
mas. Rengia Tautos Fondas.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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Rūsti tikrovė ir kas toliau?
Ištrauka iš Bronio Railos naujosios knygos 'Tave 

mylėti tegalima iš tolo’.
Europos karo pabaigos 

sukaktį palydėjo milijonai 
žodžių laikraščiuose, kny
gose, politikų kalbose, 
skambėjo išdidūs pasigyri
mai ir daug kur liūdesio, 
atodūsiai — ne visai tie pa
tys Rytuose ir Vakaruose.

Bet per keturis dešimt- 
mečius Europos valstybių 
sienos ir santvarkos vis te
bėra tos pačios — o tai il
gas laikas ir, praeitį atsi
minus, nedažnas pastovu
mas. Tiek ilgai be didesnio 
karo!

Tartum siekiant dar tvir
tesnio saugumo, prieš de
šimtmetį Helsinkyje vėl 
buvo pasižadėta nekaitalio
ti Europos valstybių sienų 
be jų pačių sutikimo, ir iš 
tikrųjų nematyti ženklų, 
kad vienoj ar kitoj geleži
nės uždangos pusėje kas at
virai "taikiu būdu" mėgau- 
tųsi tokiom intencijom,

Ir kai Sovietų Sąjungoje 
vieną po kito mirusius se
nyvus ir ligotus diktatorius 
dabar pakeitė jaunesnis ir 
galbūt geros sveikatos, tai 
užsienio laikraščiai būdin
gai spekuliavo, kad gal da
bar Kremliaus imperija 
bent dvidešimčiai metų vėl 
turės pastovų ir energiškes- 
nį diktatorių. Vadinasi, ne
mano, kad Rusijoje san
tvarka galėtų pasikeisti ar 
kad iš šalies kas kėsintųsi 
sutriuškinti k o m unizmą, 
kaip buvo sutriuškintas fa
šizmas ir nacionalsocializ- 
mas.

Todėl natūralu, kad ne tik 
mus, bet ir kitų kraštų atei
tininkus kartais kvaršina 
tokie klausimai, kokius įdo
miai iškėlė ir žymus pran
cūzų sovietologas prof. 
Alain Besanconas. žvelgda
mas ateitin, jis formulavo 
du klausimus ir mėgino 
duoti atsakymų. Pirma, — 
ar toji "kita Europa" jau 
pribaigta ir užsklęsta, fi- 
nie? Ir antra, — jeigu kas 
kada ten pairtų, tai kas 
greičiau suirs: ar komunis
tų valdžios, ar tų kraštų vi
suomenių pajėgumas ir va
lia rezistuoti ?

Klausimai, abejojimai, 
duomenys ne iš piršto lau
žiami, atrodo rimti.

• Bronys Raila. TAVE 
MYLĖTI TEGALIMA Iš 
TOLO. Radijo prakalbos į 
Lietuvą 1983-1985. Aplan
ko dailininkas Vytautas O. 
Virkau, 442 psl. minkštais 
viršeliais, kaina 8 dol. Lei
dėjas — mecenatas Kostas 
Ramonas. Spaudė Draugo 
spaustuvė 4545 W. 63rd St. 
Chicago, III.

Štai tos padėties padai- 
ra:

— Sovietinės imperijos, 
arba to bloko kraštų buvu
sių tradicinių visuomenių 
pastatai jau mažne visiškai 
sugriauti.

— Socialinės tų tautų 
grupuotės nusilpnintos ir 
sumenkintos.

— Tautinės kultūros su
žalotos.

— Ryšiai su kitu pasauliu 
nukirsti ar labai trukdomi.

— Aktyvūs senosios tvar
kos ir ideologijos priešai 
sunaikinti.

— Komunistų partijom 
nebėr ko daug bijoti. -

— Šiaip ar taip pavyko 
sukurti "tikro socializmo" 
santvarkas: vieno vado, 
vienos partijos, vienos po
licijos ir bendrų kalėjimų, 
t. y. kolektyvinio melo ir 
baimės prižliugintas siste
mas.

Išimties dar būta Lenki
joj, kur visuomenė buvo 
sukūrusi bloką, pajėgų pro
testuoti ir pasipriešinti, — 
bet ir čia ne ilgam.

Ar ateity išvengsim krau
jo praliejimų?

Ar pasiseks esminius 
priešingumus suderinti ?

Ar įmanoma valdžių ir 
jų opozicijų sankirčius ati
tolinti ?

Pridėsiu aiškiau, kas 
svarbiausia lietuviui: ar ka
da pasiseks pavergtom tau
tom iš Kremliaus žnyplių 
atsiplėšti?

Man patiko, kai prancūzų 
profesorius kukliai prisipa
žino: jis pats nežinąs ... Jis 
išvis galvoja, kad į tokius 
klausimus vakariečiai ne
gali atsakyti.

Gal kad nekvalifikuoti, 
per naivūs, nepatyrę ant 
savo kailio egoistai ?

Vadinasi, apie tai geriau 
galėtų galvoti, suprasti ir 
spręsti tik rytiečiai, ir kad 
tai jų atsakomybė? žino
ma, mum gaila, jei vakarie

DEVENIU KULTŪROS 
FONDO LEIDINIAI

1. Jūratė Statkutė de Rosales — BALTŲ KAL
BOS BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALYJE, 
$15.00.

2. Motiejus Karaša — GYVENIMO SŪKURIUO
SE, $15.00.

3. Jokūbas Dagys — SCULPTURES (meno albu
mas), $30.00.

4. J. Andrius — LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65.
5. Viktoras Karosas — LIETUVOS RYŠYS SU 

AMERIKA, $5.00.
Užsiakymus siųsti: Devenių kultūros fondas, 

P. O. Box 10782, 
St. Petersburg, Fl. 33733, 
U.S.A.

čiai vis tiek menkai tesu- 
prastų ir net ko doriau pa
tarti nebemokėtų. Bet, ant
rą vertus, gal ir geriau nuo
lat nepūsti miglų ar guosti 
pigiom bendrybėm be datų, 
Pvz., kad "teisingumas ga
liausiai laimės" arba kad 
"laisvės idėja nemari" ir 
panašiai.

žionma, tai brangios tie
sos, bet be datų, be kada.

Sovietai patenkinti tokiu 
pavergtosios Europos visuo
menių nuvarginimu, tikėji
mo ir vilties silpimu, nervi
niu išsieikvojimu, alkoholiz
mo ir apskritai demoraliza
cijos plitimu. Pavergtąsias 
tautas jie sąmoningai taip 
alino, o vakariečius mulki
no misinformacijom ir iliu
zijom.

Kas gi nežino, kad sun
kiau kovoti, kai nėra vil
ties laimėti — jei ne tuo
jau, ar netrukus, tai bent 
ne per tolimoj ateity?

Prancūzų sovietologas A. 
Besanconas — laimei, ne 
vienas toks Vakaruose — 
galvoja, kad vis dėlto gali
ma turėti vilčių dviem 
kryptim.

Pirmoji prielaida, — kad 
suirs sovietinės valdžios 
galia, nors šiandien ji ir 
dangstoma didelės karinės 
galybės šydais. Tačiau jis 
sutinka, kad tai ne perdaug 
reali viltis.

Istorijos patirtis galėtų 
paremti tokį abejojimą: 
smurtiškos santvarkos gali 
ilgai išsilaikyti ir išsilai
ko ...

Antroji prielaida, — per
mainų vilties prielaida — 
tai išsilaikantis, kai kuriuo
se kraštuose dargi stiprė
jantis pavergtųjų tautų 
(kaip lygiai ir Vakarų pa
saulio) dvasinis stiprumas 
ir~ atsparumas.

Ta proga jis, irgi ne vie
nintelis, pabrėžią. kai ku
riuos negatyvius vakarie
čių veiksmus, kurių jie pa-

ŽVAKĖS ANT VASAROS 
KARSTO
BALYS AUGINĄS

UŽSIDEGĖ žvakės geltonos
Ant džiūstančio medžio žvakidžių — 
Gelsvos liepsnos plevena ore------
Laukai alkani — nėra duonos, 
Ir lapai vis krinta tolydžio
Į rudenio laužą, kur dega giria------

Suvytus, išgeltusi saulė 
Laisto liūdesiu lapų lavonus 
Spindulingai ištiesus rankas------
Kai per žemę, per visą pasaulį 
Ruduo virkdo girių vargonus — 
Vėjas vasaros širdį užkas------

tys nejaučia ar, atrodo, ne
supranta, bet kurie skau
džiai temdina sovietinio 
tautų bloko dvasią ir pasi
tikėjimą ateitim. Jų tarpe 
nurodo pvz. tokius diploma- 
itnius, politinius ar ūkinius 
gestus, kurie praktiškai tik 
stiprina Sovietų Sąjungą, 
arba ir atvejus, kai demo
kratiniai kraštai "jėgų pu
siausvyros" ir "taikos gy
nimo" vardan sutinka su 
Kremliaus pasisavinta "tei
se" beatodairiškai užslėgti 
Centro ir Rytų Europos 
tautas.

Su tokiais samprotavi
mais negaunam apčiuopia
mų atsakymų, tik sužinom, 
kad mūsų gyvybinių daly
kų esmę ir žaizdų židinius 
kai kas ir Vakaruose suvo
kia.

O aš tegalėčiau atsakyti 
gal kiek kitokiais žodžiais, 
bet su tom pačiom K. Če
ginsko išvadom, kurias jis 
anksčiau dėstė prancūzų 
žurnalistui iš Paryžiaus: — 

žaizdų skausmus gydyti 
ir savąsias viltis realistiš
kai puoselėti, aišku, turim 
ir turėsim mes patys, mūsų 
sąlygų ir aplinkybių areno

je, savom priemonėm, lietu
višku keliu, savu protu ir 
dora širdimi.

Subrendusios kultūros ir 
sveikos dvasios tautai tai 
patikimiausias kelrodis il
goje kartaus likimo eiseno
je, niūrią naktį, prieš auš
rą ...

1985. IV. 17

Nepamirškite atnaujinti 
DIRVOS 
prenumeratą

DĖMESIO;
Mielas lietuvi-ve, jei turi 

atliekamą "Lietuvių Enci
klopediją", paaukok ją Var
šuvos Universiteto profeso
riui, kuris yra parašęs visa 
eilę knygų, kuriose nagri
nėja lietuvių-lenkų santy
kius. Rašo objektyviai. To
limesniam knygų rašymui, 
jam reikalinga informacija 
iš lietuviškų šaltinių, tą jis 
gali rasti Lietuvių Enciklo
pedijoje. Enciklopedija .bus 
pasiųsta aukotojo vardu.

Siųskit pranešimą šiuo 
adresu: K. G. 18108 Hiller 
Avė., Cleveland, Oh. 441’19. 
Telef. (216) 481-0791.
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Kodėl ignoruojamos moterų sukaktys?
Aurelija Balašaitienė

Neseniai viename pobū
vyje teko nugirsti kritišką 
žodį, taikytą mūsų įvairių 
asmeniškų gimtadienių ban
gai. Negalima nuneigti, kad 
jau toji karta, kuri, prieš 
40 metų buvo jauna ir ant 
savo pečių per karo audras 
ir emigracijos sunkumus į 
laisvąjį pasaulį atsigabeno 
laisvos Lietuvos kultūros 
tąsą ir jau vidurinio am
žiaus pasiekusį mūsų visuo
menės prieauglį, tapo vy
riausiąja karta, sulaukusia 
75, 80 ir vyresnio amžiaus.

Vieni pasitenkino kukliu 
mūsų visuomenės eilinio na
rio vaidmeniu, sudarydami 
plačiai išsišakojusiai veiklai 
stiprų užnugarį. Kiti, savo 
talentus ir laisvalaikį skir
dami kūrybiniam ar visuo
meniniam darbui, padarė 
milžinišką įnašą į mūsų 
kultūros ir aspiracijų gy
vastingumą už tėvynės ri
bų. Realaus gyvenimo rei
kalavimai, aktyviai įsitrau
kus į kovą už būvį, rūpinant 
duoną ir mokslą savo šei
mai, sulygino ir kiek iš
kraipė profesionalų sąvo
kas, todėl turime puikių dai
nininkų ir muzikų, dirbusių 
fabrikuose, medikų, vado
vaujančių politinei veiklai, 
žurnalistų dirbančių įvai
riose specialybėse, daugu
moje labai nutolusiose nuo 
rašymo-

O vistik kai kuriose sri
tyse, grynai tautinio įsipa
reigojimo ir asmeniško pa
sišventimo dėka, esame pa
siekę gražių rezultatų: tu
rime centralizuotą švietimo 
sistemą, plačiai išsišakoju
sią periodinę spaudą, operą, 
puikaus literatūrinio lygio 
poeziją, beletristiką, dramą.

Gaila, kad profesinėms 
sąvokoms savotiškai „ap
trupėjus”, pasitaiko dar ir 
taip, kad asmuo, pasiekęs 
pensijos amžių, nutaria pa
krypti į kurią nors kūrybi
nę šaką, pradėdamas rašy
ti, reikšti pretenzijas į me
nininkus ir 1.1. Tai žingsnis 
į viešumą, kuris supažin
dina visuomenę su iki tol 
„snaudusiais” sugebėjimais 
ir talentais. Aišku, kad to
kių naujų pastangų lygis 
ne visada pasiekia tos aukš
tumos, kurioje yra kiti, kū
rybinį ar visuomeninį dar
bą ilgus metus dirbę šalia 
kasdieninio gyvenimo įsi
pareigojimų.

Ir štai, paskutiniųjų ke- 
letos metų laikotarpyje su
siduriame su gimtadienių 
minėjimo antplūdžiu, asme
nišką ir šeimyninę šventę 
paverčiant visuomenės dė
mesio reikalaujančiu įvy
kiu, iškeliant solenizanto 
menkus nuopelnus.

Ir vėl, panaudojant sveti
mą, bet labai reikšmingą 
mintį, tenka pastebėti, kad 
visuomeninio dėmesio yra 
vertas tik toks jubiliejus, 
kuris atžymi kūrybinio dar
bo sukaktį ar net šeimyni

nio gyvenimo daugelio me
tų vedybinį jubiliejų, nes 
ir jame yra reikalingas tam 
tikras kūrybiniai-psicholo- 
ginis sugebėjimas. Artimie
siems šeimos nariams yra 
džiugu sveikinti savo tėvus 
ar kitus gimines, sulauku
sius rimto amžiaus, tačiau 
v i s uomenėje sveikintinas 
yra tik konkretus įnašas už 
asmeniško gyvenimo ribų. 
Dažnai skaitome, kad buvo 
švenčiamas kokio tai as
mens 70 metų gimtadienis, 
plačiai aprašomas, ieškant 
ir nuopelnų. Gal ir tai ne
būtų perdaug kritikuotina, 
jei nebūtų visiškai ignoruo
jama taip pat labai svarbi 
mūsų visuomenės dalis — 
moterys. Jei jų gimtadie
niai nėra minėtini, tai jų 
kūrybinio darbo sukaktys 
prašyte prašosi minimos.

Deja, nei mūsų visuome
nininkai, nei mūsų žurna
listai to nepastebi. Neteko 
užtikti spaudoje kurios nors 
moters pagerbimo, nebent 
specifinė situacija nenoro
mis reikalauja dėmesio, 
kaip konsulės Juzės Dauž
vardienės pareigų perdavi
mas Chicagoje ar mūsų mo- 
terims-rašytojoms premijų 
įteikimas. Tai tik jų pačių 
pastangų ir talento bei sun
kaus darbo vaisių pripaži
nimas, kurio negalima iš
vengti, atsistojus prieš įvy
kusį faktą.

O turime gražų skaičių 
dar tebegyvenančių moterų, 
ne vien pasiekusių labai 
rimto amžiaus, bet ir kūry

■ ■ ■ ■ ■

Puikiausius kailius

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURSTklNĄ

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601
Tel. krautuvės (312) 263-5826; namu (312) 677-8489.

binio darbo sukakčių, čia 
norėčiau paminėti tik ke
lias, pasikliaudama vien sa
vo atmintimi ar asmenišku 
kontaktu, todėl toliau mi
nimos moterys yra surašy
tos pripuolamai, be jokios 
ypatingos sistemos.

štai istorikė Vanda Dau
girdaitė-Sruogienė, gimusi 
1899 metais, parašiusi „Lie
tuvos istoriją”, naudojamą 
visose lituanistinėse mo
kyklose, ir ištisą eilę moks
linių veikalų, kurių pasku
tinysis išėjo 1985 metais 
„Aušros gadynės dukra Eg
lė”. Kiek gimtadienių ir su
kakčių praleista! žymi poe
tė ir rašytoja, gyvenanti 
K a 1 i f ornijoje, Petronėlė 
Orintaitė-Janutienė, net ir 
šiais metais išleidusi savo 
poezijos knygą „Legendų 
liepsnos”, gimė 1905 me
tais, pragarsėjusi savo kū
ryba jau Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Nelė Mazalaitė- 
Gabienė, gimusi 1907 me
tais, ateinančiais metais 
švęs savo 80-ąjį gimtadienį. 
Poetei Kotrynai Grigaity- 
tei-Graudienei šiais metais 
sukako 75 metai, o ji vis 
dar turtina mus savo žavia 
poezija. Kompozitorė Gied
ra Gudauskienė, populiari 
mūsų solistų dainų kūrėja, 
gimė 1923 metais. Dalila 
Majau skaitė - Mackialienė, 
viena iš aktyviausių mūsų 
teatro puoselėtojų ir akto
rių, gimė 1921 metais, o 
savo scenos karjerą pradėjo 
Lietuvoje. Populiarioji Bi
rutė Pūkelevičiūtė, Julija 

švabaitė ir dar daugelis ki
tų, čia nesuminėtų iškilių 
moterų, dėmesio susilaukia 
tik kai jų kūrybos faktas jį 
išreikalauja, arba... po 
mirties, ir tai gana šykš
čiai.

Tik prisiminkime nese
niai į amžinybę iškeliavusią 
dr. Aliciją Rūgytę, sulau
kusią 84 metų amžiaus. Ar 
buvo ji kada nors tinkamai 
pagerbta, nors vien jos pa
stangų dėka buvo išleista 
20 atskirų Lietuvos praei
ties knygų, jų tarpe ir is
toriškas ”Auszros” dviejų 
tomų leidinys ... Jei vyriš
kos lyties naujai atsiradę 
vyresnio amžiaus rašytojai 
save „įamžina” prisiminimų 
knygose, tai tokie darbai, 
kaip a. a. dr. Rūgytės buvo 
atlikti ne savo garbei iškel
ti ar save prisiminimuose 
kilniai atvaizduoti, bet mū
sų tautos nykstančiai doku
mentacijai išlaikyti ir isto
riniams faktams pavaizduo
ti. Net ir mirties majestoto 
akivaizdoje moteris, mūsų 
visuomenės gyvybės nešėja, 
kūrėja, intelektuale ir mok
slininkė, n e u ž s itarnauja 
tiek pat pagarbos, kaip koks 
nors ilgus metus išgyvenęs 
eilinis karys, gydytojas ar 
kokios nors organizacijos 
narys.

Net ir Lietuviškoji Enci
klopedija, taip išsamiai iš
vardinusi lietuvius visų 
profesijų ir įvairiais nuo
pelnais pagarsėjusius vy
rus, apie lietuves moteris 
teikia šykščią, kartais net 
nėr ūpestingą informaciją 
kaip tai yra padaryta su 
„Egle” — Liudvika Mali- 
nauskaite-šliūpiene, net ir 
jos vardą parašant neteisin
gai ir jos kūrybinius nuo
pelnus priskiriant jos vy
rui, nors ji buvo poetė ir 
rašytoja bei karšta lietuvė 
patriotė dar jo visai nepa
žinusi, kaip tą aiškiai įrodo 
surinkta doku mentacija, 
laiškai ir ”Auszros” kom
plektai ...

Čia tam tikro objektyvu
mo nuopelnas priklauso 
„Dirvai”, kurioje išsamus, 
ilgas ir turiningas Stasio 
Santvaro straipsnis apie Si
biro kankinę, rašytoją Ele
ną Juciūtę, nors ir po jos 
mirties, visiems primena 
lietuvės moters aktyvų da
lyvavimą mūsų tautos tra
gedijoje ir jos vaidmenį, 
pasiekus laisvę. Ji nesiten
kino vien mūsų pagarba, 
kaip Sibiro tremtinei, bet 
savo buvimą laisvėje pa
teisino vien mūsų pagarba, 
kaip Sibiro tremtinei, bet 
savo buvimą laisvėje patei
sino savo raštais, kalban
čiais apie mūsų tautos kan
čias. Nedaugelis moterų su
silaukia tokio paminėjimo 
ar didelio formato nuotrau
kos, skirto jos vienos asme
niui pagerbti.

Moterys menininkės bu
riasi į „Moterų Menininkių” 
sąjungą? Kodėl? Ar yra 
specifinis „moteriškas me
nas” ? Galimas dalykas, kad 
jos siekia pripažinimo kaip 
grupė, kad lengviau būtų 

prasiskverbti į viešumą, 
taip būtiną menininko ta
lentui.

Pastebėtina, kad ir ypa
tingais atvejais straipsniai 
apie moteris, nežiūrint te
mos ir nuopelnų, labai re
tai patenka į pirmus mūsų 
laikraščių puslapius .. .

Ieškant temų minėji
mams ar specialių „metų” 
pas kelbimams (Maironio 
metai, „Aušros” metai, 
Krikščiony b ė s minėjimo 
metai, Jaunimo metai, ir 
1.1.) ar nebūtų laikas pa
skelbti lietuvės-moters me
tus? Gal tada svarstyklės 
pakryptų į tikslesnę pu
siausvyrą, ir būtų pagerbia
mi asmenys ne vien už lytį, 
bet ir asmeniškus nuopel
nus. Būtų gera pagerbti 
lietuvę moterį dažniau, ne
gu Motinos dienos proga, su 
gėlytėmis, eilėraščiais ir 
vaišėmis, simboliškai pri
pažįstant jos egzistavimą 
biologinės funkcijos rėmuo
se. Juk ir tautinio atgimi
mo kovų metuose knygne
šiai platino knygas, bet jas 
skaityti išmokė motina prie 
varpstelio.

PHILADELPHIA
LAUKIAME PIANISTĖS 

SAKAITĖS
Balfo skyrius, besirūpin

damas gyvenimo nuskriaus
taisiais, savo iškilmingų 
tradicinių pietų metu, norė-. 
damas atsidėkoti jautrių 
sielų žmonėms už finansinę 
pagalbą, stengiasi jiems be 
skanių maisto patiekalų 
duoti šiek tiek ir dvasinio, 
peno. Į šių metų pokylį, 
įvykstantį lapkričio 9, tuo
jau po lietuviškos sumos 
šv. Andriejaus parapijos sa
lėje, iš New Yorko atvyks 
mūsų iškilioji pianistė Da
lia Sakaitė.

Pasak muzikinio meno 
kritikų, jos pirštų paliesti 
fortepijono klavišai su
skamba nuostabiu grožiu. 
Dėka geros technikos, pui
kaus įsijautimo į atlieka
mus kūrinius bei jų vyku
sios interpretacijos klausy
tojai išgyvena savotišką 
dvasios pakilimą. Tai plani
nės talento, įtempto darbo 
(skambinti pradėjo būda
ma penkerių metų) bet teo
retinių mokslinių žinių (iš 
muzikos srities turi baka
lauro ii' magistro laipsnius) 
vaisius.

Pietumis-koncertu susi
domėjimas gana didelis. 
Rengėjai prašo bilietus, ku
rie suaugusiam kainuoja tik 
6 dol., o vaikui iki 13 m. 
3, įsigyti pas valdybos na
rius arba šv. Andriejaus 
klebonijoj galimai greičiau, 
nes tuo bus didelis paleng
vinimas šeimininkėms, ap
skaičiuojant maistą ir salė
je paruošiant stalus. Dėl 
svarbių priežasčių to nega
lintys padaryti, bilietus ga
lės gauti prie įėjimo.

Piniginis vajus vyksta 
sklandžiai. Tie, kurie dar 
nesuspėjo aukos pasiųsti, 
malonėkite tai padaryti ga
limai greičiau. (bv)
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TAUTODAILĖS PARODA NEW YORKE
Tautodailės paroda New 

Yorke įvyko š. m. spalio 18, 
19 dienomis Kultūros židi
nyje, Brooklyn, N. Y. Pa
rodą rengė Lietuvių Tauto
dailės Institutas, vadovau
jamas Lilės Milukienės. Tai 
buvo dar vienas įspūdingas 
šių metų sezono renginys 
Kultūros židinyje.

Minėjimą atidarė Lilė Mi- 
lukienė New Yorko Tauto
dailės instituto pirmininkė 
ir pakvietė rašytoją Paulių 
Jurkų tarti žodįs. Jis išsa
miai ir įspūdingai apibudi
no lietuvių tautodailės di
džią reikšmę tautai ir jos 
nelengvą kilmę, su įvairiau
siais apsirengusių kanadie
čių moterų. Tai buvo Kana
dos tautodailės instituto 

Tautodailės Instituto Toronto skyriaus audėjos ir narės, atvykusios su paroda i New 
Yorką. Iš kairės: Greta Baltaduonienė, Onytė Taseckienė, Aldona Bobenaitė-Vaitonienė ir Al
dona Zanderienė, su Lile Milukiene viduryje. P. Aldona Vaitonienė yra Toronto LTI pirmi
ninkė, o L. Milukienė New Yorko skyriaus. V. Maželio nuotr.

pirmininkė Aldona Vaito- 
nienė, Greta Baltaduonienė, 
Ona Taseckienė ir Aldona 
Zander. Iš viso kanadiečių 
buvo su savo darbais atvy
kusių 13 moterų.

Paulius Jurkus baigda
mas tarė: O kas lietuvių 
tautai tiek daug pasidarba
vo, kad šiandien galėtume 
tiek džiaugtis tuo nepapras
tu tautodailės metu ir pats 
atsakė, jog tai lieuvės "mo
terėlės”, kurios atlikę sun
kius namų darbus bei rū
pesčius amžių bėgyje tyliai 
ir kruopščiai dirbo ir kūrė 
tą tautinį meną, kad jis 
amžiams išliktų skelbda
mas lietuvių tautodailės me
ną ir moterų sugebėjimą.

Toje parodoje matėme Tautodailės darbų parodos bendras vaizdas. V. Maželio nuotr.

nepaprastai daug skirtingų 
darbų: daugybė stovinčių 
lėlių aprengtų tautiniais ir 
skirtingais drabužiais, ku
rias matydamas nuotrauko
je netikėtum, jog tai negy
vos mergelės, nes jų veidu
kai kaip gyvi, vieni šypsosi, 
kiti nuliūdę. Matėme įvai
riausių darbų iš medžio, 
baldelių, keramikos indų, 
skulptūrėlių ir nepaprastai 
įdomiais raštais išaustų 
juostų, rankšluosčių, stal
tiesių ir staltiesėlių, kilimė
lių iš įvairiausių siūlų. Ir 
kokia daugybė ir grožybė 
buvo iš Velykinių margu
čių įvairiausiais raštais de
koruotų. Daugelis lankyto
jų įvairių darbų įsigijo.

(eč)

• Santaros-Šviesos Fede
racija, per p. Paškevičienę 
atsiuntė Dirvai paremti 25 
dol. Ačiū.

• Dr. V. Raišy s, Vokieti
joje, Dirvai paremti atsiun
tė 75 dol. Ačiū.

• Galina Leonienė, Brad- 
ford, atnaujindama prenu
meratą pridėjo auką 25 dol. 
su geriausiais linkėjimais 
Dirvai stiprėti ir augti. 
Ačiū.

• Dail. Mikalojus ir Elena 
Ivanauskai, St. Petersburg, 
Fla., siųsdami auką, jungia 
Dirvai linkėjimus stiprėti. 
Ačiū.

• Jane ir Edvardas šisai, 
Glendale, Ca., siųsdami Dir
vai auką, rašo „Tegyvuoja 
Dirva.!’’ Ačiū.

• Kazimieras Mikolajfi
nas, Chicagoje, III., Vilties 
draugijos narys, papildė sa
vo įnašą, atsiųsdamas 100 
dol., tuo būdu tapdamas 
šimtininku. Ačiū.

Laiptai į save Anatolijus Kairys (4)

Dirvos 1986 m. konkurse premijuota novelė

n
Grįžus namo ėmė krėsti drugys. Liepos 

pabaiga, karštis nepakenčiamas, o mano kūnas 
virpa, baimė stingdo kraują, smegenys per
sunktos netikrumo jausmo. Saulėtas vasaros 
dienas pridengė tamsios ūkanos, nedrįsau pa
sakoti Amerikoje patirtų įspūdžių, tarsi būčiau 
kriminalistas. Rugpjūčio naktys šiltos ir trum
pos, bet mano idėjinėje krizėje jos buvo ilgos ir 
šiurpios, sąnarius traukinėjo sausas mėšlungis, 
negalėjau ramiai svarstyti, koncentruotis pa
reigose. Taip greit, taip greit... Sąmonėje gy
vas Birutės veidas — primena kažką, akys ma
tytos kažkur, balsas girdėtas ... Linksma — 
iš vienos pusės, liūdna — iš kitos: šmėkla virš 
mano galvos, kur ji mane veda?.. Kas yra 
toji „šmėkla”, kas yra tasai „kažkas”? Persi
jojau savo pažįstamus, draugus, bendradarbius 
— nieko panašaus. Smukau atgal į laiką, lyg j 
duobę, gilyn ir gilyn: mokytojai, auklėtojai, 
profesoriai, studentai, merginos ekskursijose, 
gatvėse, parduotuvėse, šokiuose ... Deja, deja; 
Nei veido, nei žvilgsnio, nei balso neužtikau, 
neatkasiau praėjusių metų labirintuose.

Vakare ilgai stovėjau prieš atvirą langą — 
atvirą į lauką ir save. Kaip ir nuo ko pradėti? 
Daužiau trapų dienų stiklą, leidausi valandų 
laiptais į prisiminimų veidrodžiais užverstą ru
gį — gal pamatysiu ... Birutė dažnai kėlė akis 
į mane, tyrinėjo mano veidą. Ką ji atpažino?'

Ar ji, kaip ir aš, panašų veidą kažkur matė, 
girdėjo balsą? Ką ji fiksavo, taip intymiai ma
ne stebėdama? Kodėl ji pasirinko mane — aš 
juk ne pirmas turistas iš Lietuvos, pati sakė?' 
Ji mažai ką žino apie save. Viskas likę tėvy
nėje. O ką aš žinau apie save? Dar mažiau, dar 
mažiau ... Ar mano pavardė Vismantas ? Ar 
iš tiesų man trisdešimt dveji? Ji abejoja. Kais
ta. Abejojama idėjomis, istorija, iškaseno
mis ... Bet abejoti vardais ir metais — ne
įprasta ... Savo metrikų aš nemačiau. Yra už
rašyta. Kas užrašė? Kur aš gimiau? Kur mano 
tėvai? Kas padarė mane našlaičiu ir kodėl? 
Tai ne Birutės, o mano problema!

Mano archeologines ambicijas lėmė sapnų 
liga. Ar ne keistas sutapimas? ši liga, aš ma
nau, yra mano ankstyvoje vaikystėje patirtų 
nelaimingų atsitikimų bei skaudžių pergyveni
mų vaidiniai. Dar kūdikystėje, gerai prisimenu, 
mane apsėdo kasinėjimo manija — raustis po 
žeme, kažko ten ieškoti: surasti, atkasti, suži
noti ... šioji ”liga” nuo pirmųjų gimnazijos 
baigimo dienų mane taip persekiojo, kad aš 
nieko kito negalėjau studijuoti — ji stumte 
stūmė būti archeologu, tyrinėtoju, dar nesu
rastų daiktų atradėju, jų prasmės aiškintoju, 
ši ”liga” nenustojo manęs kankinusi ir studijas 
diplomu apvainikavus. Aš nepajėgiau atskirti 
sapno nuo tikrovės, realaus kasinėjimo nuo sva
jonėse sukurto: ką radau, o ką tik sapnavau ar

svajojau — dažnai klydau. Nuodingas nežino
mybės kirminas mane graužė. Baimė, kurią aš 
slėpiau nuo kitų ir savęs — atsigręžti ir pa
žiūrėti atgal — nedavė ramybės mano dvasiai! 
Kaip ilgai aš trauksiu meilės serenadas myli
majai, kurios ištikimybe taip abejoju, kaip il
gai aš tramdysiu savo sąžinę ? .. Tai klausimai, 
likiminiai. Ryžausi ne kartą ieškoti priežasčių, 
ryžausi ”atkasti save”... Birutės sutikimas 
ir pokalbis su ja tėra ”pirmas skambutis”, vei
kiau atsitiktinis pažadinimas iš letargo, idant 
visai nenumirčiau.

Mano gyvenimas įvairus ir nuotaikingas. 
Aš buvau mėtomas iš kalno į kalną, iš slėnio 
į slėnį, auklėjamas, drausminanamas: akys — 
akmenys, žodžiai — botago kirčiai. Daryk, kal
bėk, mąstyk taip — ne kitaip! Iki absurdo. Ir 
dariau. Ir išmokau. Jaunas senis pražilusiomis 
smegenimis. Iškasenos ir patirtis mane subran
dino per anksti, užbėgo laikui už akių, padarė 
iš manęs mokslu ir menu pasipuošusią kari
katūrą.

Dar kartą patyrinėjau nuotrauką. Krūva 
akmenų, šimtametis ąžuolas, dvi storos šakos 
iškeltos lyg rankos šauksmui, žalias laukas, 
raudonas akiratis, matyt, traukta prieš saulė
leidį. Tik užrašas pačiame kamputyje ”Viskas 
po ąžuolu’’ tebėra lengvai išskaitomas. Reikia 
surasti ir išsiimti, kas pakišta. Lįsti pirma į 
laiką, paskui į žemę, ir tik vėliau į save. Atvirai 
ir drąsiai. Nepasitikėti knygomis, archyvais, 
senais laikraščiais. Nuo ”yra„ iki ”buvo” — 
pirmųjų vaiko žingsnių! Viskas privalo būti 
atidengta dienos šviesai — malonu ar skaudu, 
naudinga ar kenksminga. Keturios savaitės iki 
mokslo metų pradžios, turiu pasidarbuoti. Bi
rutė laukia žinios, aš neturiu teisės jos apvilti 
— pažadėjau.

(Bus daugiau)
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Laisvės kovų paminklas šaukiasi pagalbos
Savanorių-kūrėjų, ramo- 

vėnų, šaulių, birutiečių ini
ciatyva ir pastangomis, re
miant lietuvių visuomenei, 
prieš 25-rius metus Jauni
mo centro sodelyje pastaty
tas paminklas, prisiminti už 
Lietuvos laisvę kritusiems 
kariams ir partizanams. Di
desnių įvykių minėjimu me
tu, organizacijos, mokyk
los, institucijos susirenka 
prie šio Laisvės kovų pa
minklo ir prisimena kritu
sius už Lietuvos laisvę. Pa
dedami vainikai, sakomos 
kalbos, nulenkiamos galvos 
prieš laisvės kovotojus.

Buvo sudarytas ir globos 
komitetas Į kurį įėjo šių or
ganizacijų pirmi ninkai: 
Lietuvos savanorių-kūrėjų 
s-gos, Lietuvių veteranų 
karių s-gos Ramovė, Lietu
vos šaulių s-gos, JAV LB 
Chicagos (dabar Vidurio 
Vakarų) apygardos, kuni
gaikštienės Birutės karių 
šeimų moterų draugijos ir 

vėliau Jaunimo centro di
rektorius (dabar J. c. val
dybos pirm.). Laikui bėgant 
ir minėtų organizacijų va
dovybėms besikeičiant, pa
minklas liko primirštas ir 
tik Jaunimo centro vadovy
bė ar tėvai jėzuitai, ant ku
rių žemės paminklas pasta
tytas, juo tesirūpino.

Laikas, gamta ir aplinka 
darė savo ir paminklas ap
trupėjo, cemento siūles lie
tus išplovė, pamatas suski
lo ir reikalingas pagrindinio 
atnaujinimo. Paminklo glo
bos komiteto vardu, Lietu
vos šaulių s-gos centro val
dybos pirm. Karolis Milko- 
vaitis, 1986. X. 2 d. Jauni
mo centre sušaukė Chicago
je esančių organizacijų at
stovų ir spaudos bei radijo 
žmonių pasitarimą, Į kurį 
atsilankė ketvirtadalis visų 
pakviestųjų — netoli pus
kapio. Pasitarimui vadova
vo K. Milkovaitis, o sekreto

riavo B. Vindašienė. Išklau
sius pranešimų apie pa
minklo padėtį ir jau pradė
tus ryšius su kontrakto- 
riais, norint išsiaiškinti at
naujinimo kainą ir sudaryti 
išlaidų sąmatą, vieningai 
pritarė globos komiteto pa
darytiems ėjimams ir pa
minklo atnaujinimui. Išlai
dų suma priklausys nuo re
monto pobūdžio ir dydžio. 
Neformaliu kontrakto r i ų 
apskaičiavimu, paminklo at
naujinimas kainuos 12,000- 
15,000 dol. Paminklo globoj 
komitetas lėšų neturi nė 
pašto ženklams nusipirkti, 
todėl čikagiškės organizaci
jos turėtų nedelsiant iš sa
vo iždų pasiųsti dosnią au
ką globos komiteto iždinin
kui. čekius rašyti Pamink
lo globos komiteto vardu ir 
siųsti iždininko Kosto Juš- 
kaičio adresu: 7005 So. Ca- 
lifornia, Chicago, III. 60629, 
telef. 312-436-6641,

žuvusiems dėl Lietuvos

Lietuvos laisvės kovų 
prašosi atnaujinimo.

paminklas Jaunimo Centro sodelyje 
B. Jasaitienės nuotr.

CELESTE O<
&LEONARD0U

The Positive Choice

laisvės paminklas, esantis 
Jaunimo centro sodelyje, 
yra Chicagos lietuvių pasi
didžiavimas ir nuolat lan
komas. Organizacijos švęs
damos savo veiklos sukak
tis, suvažiavimai, minėji
mai neaplenkia Lietuvos 
laisvės kovų paminklo. Li
tuanistinės mokyklos pra
deda ir baigia mokslo me
tus, prisimindamos žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės ir 
pagerbdamos jų atminimą.

Paminklo restauravimas 
yra būtinas ir organizacijos 
pirmosios turėtų atskubėti 
su savo neatkištine auka, o 
plačioji visuomenė, manau, 
taip pat nebus abejinga. 
Paminklo globos komitetas 
išsiuntinės organizacijoms 
laiškus ir paskelbs atsišau
kimą į visuomenę. Išgirski
me ir atsiliepkime į jų pra-. 
šymą.

Neatidėliokime, bet tuo
jau pat atsiliepkime. Nuo 
mūsų dosnumo ir aukų di
dumo priklausys ir pamink
lo restauravimo darbų ap
imtis.

A. Juodvalkis

• Leonas Petronis, Dear- 
born Hts., Mich., Vilties 
šimtininkas, papildė savo 
įnašą, atsiųsdamas dar 100 
dol. Ačiū.

forOurFuture.
The Governor 

from Cleveland 
Deli vers!

Paid for and Authorized by: The Govemor's Committee, Hamilton J. Teaford, Treasurer, 20 E. Broad Street, Columbus, Ohio 43215.

• K. Bandzevičius, Los 
Angeles, Ca., siųsdamas 
Dirvai auką, rašo: ”Esu la
bai senas. Bėga jau šimta
sis ir kol kas galiu paaukoti 
Dirvai laikas nuo laiko kiek 
galiu”. Ačiū.

• Danutė Vidžiūnas, Chi
cagoje, III., užsiprenume
ruodama Dirvą rašo: ”Siun- 
čiu prenumeratą ir dar pri
dedu 13 dol. paremti šį gra
žų laikraštį”. Ačiū.

• Aleksas Kiršonis, Ran- 
cho Palos Verdes, Ca., Vil
ties šimtininkas, papildė 
įnašą atsiųsdamas dar 100 
dol. Ačiū.
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Antanas A. Olis Amerikos 
lietuvio simbolis

Vytauto Abraičio kalba, pasakyta ALT suvažiavime 
Chicagoje, prisimenant Antano A. Olį.

Sveikintina yra Amerikos 
Lietuvių Tarybos vadovy
bės iniciatyva pagerbti asme 
nis didžiai pasitarnavusius 
ne tik A.L. Tarybai, bet ir iš 
viso Lietuvai ir lietuvių tau
tai. Neabejotina, viena iš to
kių asmenybių yra a.a. An
tanas Olis, užsitarnavęs mū
sų visų gilios pagarbos ir dė
kingumo už jo veiklą A.L. 
Taryboje ir už jos ribų, visos 
Amerikos visuomenėje, po
puliarinant lietuvių tautos 
kultūra ir Amerikos lietuvių 
įnašą į Amerikos materialinį 
ir kultūrinį gyvenimą.

Sakoma, kad karalius Do
vydas ragino garbinti Vieš
patį vargonais ir cimbolais, 
garbinti jį visokiais instru
mentais. Mūsų atveju, pri
simenant Antaną Olį, tuo 
Viešpačiu nėra pats Olis, o 
visa Lietuva. Antanas Olis 
savo įgimtu gabumų dėka 
įdėjęs išskirtiną įnašą į Ame 
rikos Lietuvių gyvenimą, o 
tuo pačiu ir visos lietuvių 
tautos gyvenimą, tapo Lie
tuvos dalimi. Minėdami, ver
tindami ir pagerbdami to
kius žmones kaip Antanas 
Olis, išreiškiame pagarbą ne 
tik jam, bet ir pačiai Lietu
vai.

Antanas Olis, gimęs, au
gęs ir mokslinį lavinimąsi 
baigęs Amerikoje, yra pilna 
žodžio prasme amerikietis. 
Kaip šio krašto sūnus, jis ati 
davė savo duoklę su kaupu 
savo gimtajam kraštui - 
Amerikai. Bet mes jį galime 
laikyti, ir su pasididžiavimu 
laikome, ir Lietuvos sūnumi, 
nors jis Lietuvos ir niekad 
nematė.

Bandant išryškinti Anta
no Olio plačiai šakotą ir gilią 
asmenybę, pravartu bent šio 
pagerbimo laiko ribose pri
siminti jo svarbesniuosius 
biografinius duomenis.

Antanas Olis gimė 1898 m 
rugpiūčio 25 d. Bridgeport, 
Chicagos miesto dalyje, to 
meto lietuvių sostinėje. 
Tėvai Olšewskiai-Olišauskai 
džiaugiasi naujagimiu, bet 
neilgam. Tėvas Antanas Oli 
šauskas, didelis Lietuvos my 

lėtėjas, prižiūri, kad sūnus 
išaugtų tikru lietuviu, kokiu 
jis pats buvo. Iki šešių metų 
Antanukas ir temokėjo tik 
lietuviškai kalbėti. Bet šei
mą ištinka didelė nelaimė - 
miršta motina Olišauskienė, 
Antanukui vos sulaukus še
šių metų amžiaus. Iki antrų
jų tėvo vedybų, beveik pen
kiems metams, našlaitis An
tanukas su broliu Algirdu
ku išsiunčiami gyventi pas 
bevaikį ūkininką, Našlaičiam 
Globoti Draugijos siūlymu. 
Per tą laiką Antanukas be
maž pamiršta ir lietuvių kal
bą. Po antrųjų vedybų, 
griežtoje tėvo priežiūroje, 

sūnus Antanukas jau pamo
tės auginamas ir auklėjamas 
kad išaugtų lietuviu.

Antanas Olis jau pačioje 
jaunystėje parodė savo dide
lius gabumus mokykloje. Aš 
tuonerių metų pradžios mo
kyklos kursą jis baigia būda
mas vos 13-kos metų. Viduri 
nę 4-rių metų kurso mokyk
lą baigia būdamas 17 metų. 
Baigęs vidurinę mokyklą jis 
įstoja į Chicago University 
Kolegiją, o ją baigęs į to Uni
versiteto Teisių Fakultetą ir 
1921 metais baigia jį su tei
sių doktaratu. Tais pačiais 
metais Illinois Statė išlaiko 
egzaminus praktikuotis ad
vokatūroje. Baigus vidu
rinę mokyklą, prieš prade
dant studijas, I-jo Pasaulinio 
Karo metu, jis stoja į Ameri
kos karo laivyną. Tokiu bū
du, Antanas Olis - dar tik 23 
metų amžiaus - ne tik I-jo 
Pasaulinio Karo veteranas, 
bet ir įsigijęs visas kvalifi
kacijas dirbti jo pasirinktoje 
profesijoje.

J au pačioje jaunystėje 
Olis parodė ir savo didelius 
įgimtus gabumus muzikoje. 
Baigiant vidurinę mokyklą, 
tos mokyklos metraštyje 
randame Antano Olio sukur
tą klasės dainą, su tai dainai 
pritaikintomis gaidomis, jo 
parašytomis. Savo studijų 
metu jis ir toliau domisi mu
zika, kaip ja domėjosi ir visą 
savo gyvenimą. 1920 metais 
jis įstoja į Chicagoje garsų 
Birutės chorą ir po metų jis 
tampa to choro chorvedžiu, 
o antrais metais ir to choro 
pirmininku. Jo muzikinė 
veikla greitai prašoko Biru
tės choro ribas. Kaip Mar
gučio bendradarbis jis suor
ganizavo, per vieną stipriau
sių radijo stočių, lietuviškos 
muzikos ir dainų transliaciją 
į Lietuvą. 1934 metais, pa
saulinėje parodoje Chicago
je, jis diriguoja Chicagos sim 
foniniam orkestrui lietuviš
kų kūrinių koncerte. 1942 m. 
tautinių grupių politiniame 
susirinkime Chicagos amfi
teatre, dalyvaujant 17,000 
žiūrovų, lietuviai pasirodo 
su Olio vadovaujama meni
ne programa.

Man atrodo, kad dar dau
gelis šioje salėje esančių pri
simena garsiuosius Margu
čio banketus-koncertus su 
simfoniniais orkestrais, cho
rais ir pasaulinio masto so
listais, kaip Lilly Ponce ir 
mūsų lietuviškomis žvaigž
dėmis, kaip Paulina Stoškus, 
Anna Kaskas, Algirdas Bra
zys, smuikininkė Kuprevi- 
čiūtė, dirigentas Marijošius 
ir kitais. Labai teisingai ra
šė Margutyje Vladas Vijei- 
kis, vienas iš Margučio bend 
radarbių, kad Olis ‘... kaip ir 
kiekvienas žmogus, taip ir 

jis, turėjo silpnybių. Viena 
tokių jo silpnybių buvo sim
foninis orkestras. Be jo bet 
koks didesnis parengimas 
Oliui atrodė nepilnas.’

Piniginiai Olis buvo dau
giau menininkas, negu advo
katas. Jis niekad neklausė 
kiek tas dalykas kaštuos. 
Jam visada rūpėjo, kaip tai 
atrodys. Ir todėl visi Olio 
parengimai visur ir visada 
atrodė grandioziškai’ - bai
gia Vijeikis.

Jau nuo 1928 metų Olis 
nuolatinis Margučio Radijo 
programų dalyvis. Ne eili
nis dalyvis, bet tas, kuriam 
ne svetima ne tik kultūrinė 
programos dalis, bet ir visuo 
meninė. Jo per Margutį per
duoti juridiniai patarimai 
yra daug kam pasitarnavę. 
Todėl suprantama, kodėl su 
Oliu atsisveikinant rašė Mar 
gutis: ‘Sudiev, brangus Ben 
dradarbi, Globėjau ir Akštin- 
tojau! Velionis su Margučiu 
išgyveno ištisus 30-tį metų. 
Jis buvo Margučio gyvybės 
dalis, kurios niekas negalėjo 
atstoti. Be Olio Margutis 
vargiai būtų galėjęs atlikti 
tuos darbus, kurie yra su
teikę Amerikos lietuviams 
tiek garbės ir pasididžiavi
mo. Olis buvo nepailstantis 
visų didelių kultūrinių dar
bų planuotojas. Olio pasiau
kojimas Margučiui buvo ty
ras ir nepakeičiamas. Per 
Margutį jis kalbėjo į visus 
lietuvius. Per Margutį jis 
vykdė savo kaip lietuvio pa
šaukimą. Per tiek metų glau 
džiai dirbdamas su Margu
čiu, Antanas Olis paliko 
jame didelį dvasinį turtą: 
plačią lietuvių vienybės min
tį, pagarbą kitaip mąstan
tiems, gilesnį lietuvių kultū
ros bei politinės veiklos su
pratimą ir šviesią pažiūrą į 
Lietuvą’ - baigia Margučio 
štabo atsisveikinimo žodis.

Kai 1948 metais visos or
ganizacijos atsisakė lietuvių 
dailininkų, atsidūrusių Vo
kietijoje, surengtą parodą 
perkelti į Ameriką, tai Anta
nas Olis pats vienas ėmėsi to 
didžiulio darbo, kaštavusio 
virš 20,000 dol. (1949 m.!) ir 
tą parodą ne tik perkėlė į 
Ameriką, bet ją parodė New 
Yorke, Waterburyje, Bosto
ne, Detroite ir Chicagoje. 
Tai buvo milžiniškas darbas, 
pareikalvęs ne tik pinigų, 
bet ir labai daug pastangų ir 
nervų. Ir tik vienas Olis ga
lėjo visus tuos sunkumus 
nugalėti, visakam atsakyda
mas su šypsena - ‘... juk visa 
tai daroma dėl mūsų motu
tės Lietuvos!’. Nemanau, 
kad yra reikalinga įrodinėti, 
kokią didelę politinę naudą 
lietuvių tautai davė atvežto
ji meno paroda, parodyta 
5-se Amerikos didmiesčiūo-

Adv. Antanas Olis (1898. VIII. 25 — 1958. VI 3)

se, kurių kiekvienos atidary
me dalyvavo arba gubernato 
rius, arba senatorius, kong- 
resmanas ir net New Yorko 
arkivyskupas, kardinolas 
Spellniann.

Kaip minėjau, Antanas 
Olis iš mažens mėgo muziką 
ir meną, ir per tai įsitraukė į 
lietuvių visuomeninį gyveni
mą. Neseniai spaudoje skai
čiau, kaip viena amerikietė 
motina džiaugiasi, kad jos sū 
nūs advokatas, po dienos 
praleistos teisme, vakarais 
kuria muzikinius kūrinius, 
juos įrašo į juosteles ir kaip 
tie jo kūriniai su kiekviena 
diena populiarėja. Bet gi to
ji motina jaučiasi laiminga, 
kad jos sūnus yra advokatas 
mėgstąs muziką, o ne muzi
kas mėgstąs advokatūrą. 
Tokiu buvo ir Antanas Olis. 
Taigi, laimingi ir mes, kad 
Antanas Olis buvo advoka
tas mėgstą muziką ir meną. 
Jo pirmas viešas pasireiš
kimas lietuviškame darbe 
buvo įstojimas į Susivieniji
mą Lietuvių Amerikoje, 
1926 metais. Kaip gabaus 
organizatoriaus ir sąžiningo 
veikėjo gabumų dėka, jis jau 
1930 metais išrenkamas tos 
didžiosios organizacijos Fi
nansinės Komisijos pirminin 
ku. Štai kaip rašo apie An
tano Olio veiklą 1934 m. 
SLA organizacijoje Petras 
Jurgėla, redaktorius leidinio 
apie Antano Olio tėvą: ‘... 
Neužmirškime, kad šioje mil 
žiniškoje lietuvių sąjungoje 
nuolat eina atkakli ir gudri 
priešingųjų srovių kova. Ir 
kaip tik tokiose sąlygose An

tanas Olis turi savo visų pri

LIETUVOS AIDAI
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTŠ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio,
8:30—9:00 v. vakaro.

Visos laidos ii WCEV stoties 
1450 AM banga.

Adresas: 6955 So. Campbell Avė., Chicago, IL 
60629. Telefonas: (312) 778-5374.

pažintą autoritetą’. Bet es
minė ir pati didžiausia An
tano Olio veikla lietuviškuo
se baruose prasidėjo su 1941 
metais, po Prezidento Anta
no Smetonos atvykimo į 
Ameriką.

Prezidentui Antanui Sme- 
toriui atvykus į Ameriką, 
greitai pradėjo ryškėti dau
gelio katalikų, socialistų ir 
sandariečių pastangos iš
jungti prezidentą iš bet ku
rios veiklos Lietuvos nepri
klausomybei atstatyti. To 
pasėkoje iš ALTos pasitrau
kė tautininkų atstovas Ka
zys Karpius.

Susidariusią padėtį aptar
ti, tautininkai susirinko Juo
zo Bačiūno vasarvietėje. Ta
riantis išryškėjo, kad tau
tininkai Lietuvos laisvinimo 
veiklai koordinuoti turi steig 
ti organizaciją, kuri glau
džiai bendradarbiautų su 
prezidentu Antanu Smetona 
ir lietuvos Užsienių Tarny
ba - Diplomatija. Tokia orga 
nizacija ten ir buvo įsteigta 
ir ji pavadinta Lietuvai Va
duoti Sąjunga, pirmuoju pir
mininku išrenkant Antaną 
Olį. Greta buvo įsteigtas 
Tautinis Lietuvių Šalpos 
Fondas (Lithuanian Natio
nal ReliefFund, Ine.) kurio 
pirmininku irgi išrinktas 
Antanas Olis. Lietuvai Va
duoti Sąjungos centrą per
kėlus iš Chicagos į Clevelan- 
dą, Olis pasiliko tik Tautinio 
Lietuvių Šalpos Fondo pir
mininku. Šis Fondas turėjo 
labai didelės reikšmės orga
nizuojant United Lithuanian 
Relief Fund, Ine. - BALFą.

(Bus daugiau)
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ISTORINĖS KNYGOS 
SUTIKTUVĖS

Jono Švobos istorinės 
knygos — Šeiminė ir prezi
dentinė Lietuva — sutiktu
vės įvyko š. m. spalio 19 d. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose. Sutiktuves suruošė 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos valdyba, pir
mininkaujama dr. Leono 
Kriaučeliūno. Popietę vedė 
valdybos vicepirm. Petras 
Bučas, trumpais bruožais 
supažindinęs su prelegentu 
dr. Bronius Namicku, spe
cialiai atvykusiu iš New 
Yorko.

Prelegentas dr. Bronius 
Nemickas koncentravosi i 
Jono Švobos knygoje palies
tą 1926 m. gruodžio 17 d. 
įvykį, populiariai vadinamą 
perversmu ir nagrinėjo kon
stitucinės teisės požiūriu. 
Dr. Br. Nemickas narpliojo 
painius konstitucinius klau
simus, lygino su buvusiais 
precendentais ir to laiko 
krašto gyventojų nuotaiko
mis. Perversmą ruošė kari
ninkai, pritariant opozici
nėms partijoms: krikščio
nių demokratų blokui su 
tautininkais. Antanas Sme
tona į prezidentus buvo iš
rinktas tuolaikinio seimo, 
pasitraukus prezidentui dr. 
Kaziui Griniui. Tai vyko nė 
be spaudimo aukštųjų ka
rininkų. Seimas buvo pa
leistas 1927 m. balandžio 12 
d., o nauja konstitucija pa
skelbta 1928 m. gegužės 15 
d. Dr. Bronio Nemicko kal
ba spausdinama atskirai 
sekančiame Dirvos numery.

Po pranešimo, stebėtinai 
mažai buvo paklausimų ir 
tie patys neišsivystė į pla
tesnes diskusijas.

ALT S-gos Detroito sky
riaus pirm. Albertas Mi
siūnas supažindino su Jono 
Švobos knygos "Šeiminė ir 
prezidentinė Lietuva" išlei
dimo istorija ir su pagarba 
prisiminė mecenatą a. a. 
Juozą Tamošiūną, įgalinu
sį, palikimo dėka, knyga iš
leisti. Apgailestavo, kad au
torius Jonas Švoba, dėl sun
kios ligos, šioje šventėje 
negalėjo dalyvauti, bet sa
vo žodį įkalbėjo į magneto
fono juostą, kurią perduo
tą per garsiakalbį, susirin
kusieji atsidėję išklausė.

Studentė Renata Varia
kojytė paskaitė ir knygos 
būdingą ištrauką, o daini
ninkė Burbienė, pritardama 
gitara, padainavo keletą lie
tuviškų dainų.

Knygos sutiktuvių popie
tę užsklendė ALT S-gos 
pirm. dr. Leonas Kriauče
liūnas padėkojęs prelegen
tui dr. Br. Nemickui, de- 
troitiškiams — A. Misiūnui 
ir V. Tamošiūnui, skaitovei 
R. Variakojytei, daininin
kei Burbienei, talkininkėms 
ir visiems gausiems daly
viams.

Po programos, buvo pa
bendrauta prie kavutės, pa

ruoštos valdybos narių su 
talkininkėmis. Dalyviai ap
sirūpino Jono Švobos kny
ga, kurią atvežė detroitiš- 
kiai bendraminčiai.

Pobūvis buvo gausus da
lyviais, nors tą pačią popie-

Dr. Bronius Nemickas, su
pažindinęs auditoriją su J. 
Švobos knyga teisiniu požiūriu 
ir atsakęs į klausimus.

Petras Buchas, knygos Šei
minė ir Prezidentinė Lietuva 
pristatymo vedėjas.

Renata Variakojytė, gražia 
dikcija skaičiusi iš knygos Šei
minė ir Prezidentinė Lietuva.
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Popietės, supažindinant su J. Švobos knyga, rengėjai ir programos atlikėjai. Iš kairės: Ona 
Daškevičienė V. Tamošiūnas, R. Variakojytė, dr. B. Nemickas, A. Misiūnas, L. Burbienė, L. 
Kriaučeliūnas, E. Valiukėnienė. Visos nuotraukos — Variakojo

Linda Burbienė, atlikusi eilę 
liaudies dainų, pati skambin
dama gitara.

tę vyko net penkiose vie
tose įvairūs lietuviški ren
giniai ir čikagiškė visuome
nė turėjo pasiskirstyti. Vis 
dar Chicagos lietuvių kul
tūrinė, visuomeninė veikla 
tebėra labai gyva ir rengi
nių netrūksta, tik kartais 
pristinga dalyvių.

Grįžtant prie Jono Švo
bos knygos "Šeiminė ir pre
zidentinė Lietuva" reikia 
pažymėti, kad tai yra pir-_ 
mas išsamus leidinys apie 
n e p riklausomos Lietuvos 
gyvenimą. Mūsų istorikai 
yra parašę ir išleidę keletą 
istorijos veikalų, bet kaip 
taisyklė vis sustoja prie 
nepriklausomybės slenksčio 
ir nenori pajudinti savaran
kiško gyvenimo laikotar
pio. Išimtį sudaro Jonas 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO n UKEBIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Seviaiakas J. Mažeika

čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos i « m o i - Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Švoba, kuris nepabūgo pa
liesti daugelio pergyventą 
ir dar gerai prisimenamą 
nepriklausomybės laikotar
pį. Gerai, kad lietuvis, gy
vas liudininkas, viską sura
šė ir palieka dabartinei ir 
ateinančioms kartoms. Už
tenka mums vadovautis len
kų, vokiečių ir rusų kroni
kininkais, kurie praeities 
įvykius tempia ant savo 
kurpalio. Lenkų istorikas J. 
Dlugošas šešis šimtmečius, 
mulkino lietuvius ir kitus, 
apie jogailinį lietuvių krikš
tą ir gyrėsi lenkų nuopel
nais, įvedant Lietuvos 
krikščionybę, nors tokio 
krikšto iš viso nebuvo (žiūr. 
istoriko Jono Dainausko 
studiją, paskelbtą 1986 m. 
antro ketvirčio "Mūsų Vy
tyje").

Ne visi sutiks su knygoje 
paskelbtais faktais ir jau 
yra susilaukęs kritikos, bet 
paliks rimtas istorinis šal
tinis ateities tyrinėjimams. 
Dėkingi esame Jonui Švo
bai už įdėtas pastangas, nu
šviečiant Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo laiko
tarpį.

Jonas Švoba, Šeiminė ir 
prezidentinė Lietuva, 422 
psl., įrišta į kitus viršelius, 
kaina 10 dol. Išleido 
ties" draugijos leidykla, 
Clevelande. Finansavo ALT 
S-gos Detroito skyrius.

KORP! NEO-LITHUANIA 
ŠVENTĖ

Korporantų sueiga
Korp! Neo-Lithuania Chi

cagos padalinio sueiga šau
kiama lapkričio 2 d. (sek
madienį), 3 vai. p. p. Lietu

vių tautiniuose namuose 
(6422 So. Kedzie Avė.). Su
eigoje bus išklausyti val
dybos narių ir kontrolės ko
misijos pranešimai, junjorų 
kėlimas į senjorus ir nau
jos valdybos bei kontrolės 
komisijos rinkimai.

Visi neolituanai kviečia
mi dalyvauti.

Korporacijos šventė
Korp! Neo-Lithuania Chi

cagos padalinio ruošiama 
šventė įvyks lapkričio 8 d. 
(šeštadienį) šia tvarka:

I. a. 11 vai. ryto pamal
dos tėvų jėzuitų koplyčioje 
už mirusius korporantus.

b. Po pamaldų, žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę pagerbi
mas, padedant vainiką prie 
Laisvės kovų paminklo.

c. Mirusiųjų korporantų 
kapų lankymas.

II. a. 7 vai. vak. Lietuvių 
tautiniuose namuose iškil
minga sueiga, paskaita, 
spalvų uždėjimas.

b. Dirvos konkurso nove
lės laureatui rašytojui Ana
tolijui Kairiui premijos įtei
kimas.

II. Vakarienė ir šokiai.
Į vakarienę vietas užsi

sakyti šiais telefonais: 776-

Visa lietuviškoji visuo
menė kviečiama dalyvauti.

’Vil- 7954 arba 436-5035.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

PRODUCTION
ASSEMBLERS & SEAMTRESS 
Manufacturer of women's costume 
jewelry & bells seeks mature indivi- 
duals for hand manipulation of ma- 
terials. Exp. helpful. Excellent manual 
dexterily & eve-hand coordination a 
mušt. For appl. call 404-872-8272.

(42-43)
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Filatelistų draugijos "Lietuva” XXI-mos filatelijos parodos atidarymas. Iš kairės: dr. K. 
Eringis, A. Juodvalkis, J. Adomėnas, J. Žygas, Lietuvos gen. konsulas V. Kleiza, A. Beleška 
ir V. Lesniauskas.

FILATELIJOS PARODA
Filatelistų draugija Lie

tuva, šių metų spalio 18-19 
d. Jaunimo centre, Chicago
je, suruošė XXI-mą filateli
jos parodą. Ši paroda skir
ta paminėti draugijos 40 
metų veiklos sukakčiai ir 
prisiminti 750 metų nuo 
Saulės mūšio.

Parodos atidarymas įvy
ko spalio 18 d. (šeštadienį), 
JC mažojoje salėje. Atida
rymui vadovavo parodai 
ruošti komiteto pirm. Juo
zas žygas. žodį tarė komi
teto garbės pirmininkas ir 
Lietuvos garbės gen. kon
sulas Vaclovas Kleiza ir 
perkirpo kaspiną. Apie 
draugijos veiklą ir parodą 
kalbėjo draugijos pirm. Jo
nas Adomėnas. Parodoje iš
statyti ne tik Lietuvos paš
to ženklai, bet ir pinigai. 
Ypač gausūs pašto ženklų 
rinkiniai, užėmę visą salę. 
Parodoje ant stalų buvo iš
dėstyti įrišti 1946-1984 me
tų draugijos išleisti biulete
niai, sudarę labai patrauk
lų ir įspūdingą rinkinį 
(nuosavybė Liudo Kairio). 
Kelios knygos buvo ir iš 
New Yorko.

Ankstyvas atidarymo ry
tas nesutraukė masės žmo
nių, bet susirinko pakanka
mas skaičius, besidominčių 
filatelija. Atidaryme daly
vavo ir Chicagos aukšt. lit. 
mokyklos mokiniai su direk
torium Juozu Masilioniu ir 
visais mokytojais. Pašto

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

TeĮ.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

ženklų rinkiniai yra vaiz
dingiausia istorija, paro
danti tautos valstybinį gy
venimą.

Po parodos apžiūrėjimo, 
rengėjai pakvietė visus da
lyvius kavutei.

Paroda tęsėsi dvi dienas 
ir geriausi rinkiniai buvo 
premijuoti. Parodos pro
gramoje daug vietos skirta 
anglų kalbai. Įvado žodis ir 
Saulės mūšio aptarimas, 
skirti angliškai kalban
tiems, tik gen. konsulas sa
vo žodį paskelbė lietuviškai. 
Ar ne per anksti išstumia
me lietuvių kalbą iš infor
macinių leidinių ?

Aplamai, paroda sutvar
kyta ir apipavidalinta be 
priekaišto. Parodos rengi
mo komitetas yra įdėjęs 
daug darbo, tvarkant ir glo
bojant brangius ekspona
tus.

Filatelistų d-jai "Lietu
va” vadovauja: pirm Jonas 
Adomėnas, vicepirm. ir 
sekr. Viktoras Lesniauskas, 
vicepirm. Antanas Baleika, 
iždininkas Aleksas Žakas, 
biuletenio adm. Kazys Ro- 
žanskas ir numizmatikas 
Jonas Augustinius. Parodai 
ruošti komiteto pirm. Juo
zas žygas.

RENGINIAI
Lapkričio 22 d. Lietuvių 

tautinio ansamblio GRAN
DIS metinis vakaras Jauni-. 
mo centro didž. salėje.

Lapkričio 23 (sekmadie-

BENDRAI IŠPILDYTAS 
PAŽADAS

Su dideliu džiaugsmu pra
nešame gerą žinią, kad dau
gelio pasaulio lietuvių, or
ganizacijų, radijo, spaudos 
ir kraštų Bendruomenių 
darbo, pasišventimo ir au
kų dėka 1986 spalio 4 dieną 
baigėme rinkti pažadėtus. 
600,000 dol. PLB Lituanis
tikos Katedrai.

1981 metais Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė pasira
šė sutartį su Illinois uni
versitetu Chicagoje, įsteig
dama pirmąją ir amžiną 
PLB Lituanistikos Katedrą 
laisvajame pasaulyje su 
750,000 dol. fondu. Pats 
universitetas skyrė 150,000 
dol., o mes pasižadėjome 
per 5 metus surinkti 
600,000 dol. Dabar tą paža
dą visi bendrai išpildėme!

Pusę pažadėtos sumos 
įmokėjus (300,000 dol.), 
1984 metų rudenį PLB Li
tuanistikos Katedra pradė
jo savo darbą su pirmai
siais aukštojo lituanistikos 
mokslo aspirantais, siekian
čiais magistro ir daktaro 
laipsnių, šiais metais yra 
užsiregistravę jau 9 aspi
rantai. Jai sėkmingai vado
vauja profesorius dr. Bro
nius Vaškelis, kurio adresas 
yra: PLB Lituanistikos Ka
tedra, University of Illinois 
at Chicago, 1225 University 
Hali, Box 4348, Chicago, III. 
60680, tel. 312-996-4412.

Asmenys ir organizacijos 
iš daugelio kraštų ypatin
gai daug ir nuoširdžiai au
kojo per praėjusį mėnesį. 
Už tai Jums visiems reiš
kiame didžiausią padėką, 
nes Jūs ypatingu būdu įam
žinote išeivijos lietuvių 
meilę lietuvių kalbai, moks
lui bei kultūrai, ir bendrą 

nį) Vasario 16 gimnazijos 
centrinio komiteto ruošia
mas vajaus užbaigtuvių po, 
kylis JC salėje. Programą 
atliks torontiškis jaunųjų 
dainininkių kvartetas SU
TARTINĖ.

Į abu renginius bilietai 
gaunami Vaznelių preky
boje.

mūsų pasiryžimą visokiais 
būdais kovoti už Lietuvos 
laisvę bei nepriklausomybę, 
savo tarpe išlaikant ir ug
dant sąmoningą lietuvybę.

Gauti pinigai virš 600,000 
dol. sumos dabar yra deda
mi į specialų Stasio Barzdu- 
ko vardo fondą (1981 rug
sėjo 13 miręs Stasys Barz- 
dukas ilgus metus buvo mo
kytojas, lituanistas, kalbi
ninkas, vienas iš Lietuvių 
Bendruomenės steigėjų ir 
jos ugdytojų JAV LB va
dovas, PLB valdybos pir
mininkas ir PLB Garbės 
pirmininkas). Šio fondo pi
nigais bus remiami tolimes
ni PLB Lituanistikos Ka
tedros darbai, kaip pavyz
džiui kituose universitetuo
se dėstančių lietuvių profe
sorių atsikvietimui specia
lioms paskaitoms, papildo
ma parama lituanistikos 
d o k taratus ruošiantiems, 
specialių lituanistikos se
minarų bei leidinių ruoši
mui, ir panašiai.

PLB Fondo vadovybė sa
vo darbą tęsia toliau ir pra
šo Jūsų aukų bei testamen
tinių palikimų PLB Litua
nistikos Katedros darbams 
ir studijoms. 1987 metų 
pradžioje bus paskelbti visi 
PLB Lituanistikos Kated
ros aukotojai, kurių vardai 
ir pavardės ar organizacijų 
pavadinimai bus įrašyti į 
specialią aukotojų knygą, 
laikomą universitete. Paau
koję 50 dol. ar daugiau gaus 
padėkos diplomus, o paau
koję 500 dol. ar daugiau 
bus įrašyti į PLB Lituanis
tikos Katedros garbės len
tą, kuri kabos Illinois uni
versitete. Tad nespėję savo 
aukų iki šiol atsiųsti, gali 
tai padaryti iki šių 1986 
metų pabaigos.

Visos aukos gali būti 
nurašytos nuo pajamų mo
kesčių JAV ir Kanado
je (”tax deduction” ID No. 
36-3097269). Prašom au
kas rašyti LITHUANIAN 
W0RLD C O M M UNITY 
FOUNDATION vardu ir 
siųsti į PLB Fondo raštinę 
šiuo adresu: Lithuanian 
World Community Founda- 
tion, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636, 
telef. 312-778-2200.

Pasaulio Lietuvių Bend- 
ruomenęs valdybos ir Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės Fondo vadovybės vardu 
dar kartą reiškiu didelę pa
dėką visiems aukotojams ir 
talkininkams už Jūsų am
žinos vertės dovaną, tai 
PLB Lituanistikos Kated
ros įsteigimą, kuri tarnaus 
išeivijos lietuviams ir pa
dės kovojančiai lietuvių 
tautai okupuotoje Lietuvo
je atgauti laisvę. Ačiū Jums 
visiems.

Vytautas Kamantas 
PLB Valdybos ir PLB 

Fondo pirmininkas

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

r rašo
DIRVA — PIRMUTINĖ!

Padėka priklauso Dirvai 
už greitą pranešimą apie* 
spalio 5 d. Washingtone 
įvykusią protesto demons
traciją prieš OSI pradeda
mas ir šio krašto teismų pa
tvirtinamas apkaltinimo by
las pabaltiečiams ir ukrai
niečiams.

Pagarba Anastazijai Mac- 
kuvienei už platoką to žy
gio aprašą! Jos priekaištas, 
kad baltimoriečiai neparė
mė, visai užtarnautas. Vie
tinio liet, radijo pusvalan
džio metu buvo tik trumpa 
užuomina, kad tokią de
monstracija bus vykdoma ir 
kad pabaltiečiai kviečiami 
prisidėti. Tačiau pajėges
nės Baltimorės liet, organi
zacijos (Bendru o m e n ė , 
Draugijų Taryba) nesiteikė 
sukrusti ir paraginti, kad 
didesnis tautiečių būrys 
vyktų į Washingtoną.

Bet stebino šį kartą ypač 
Baltimorės estų laikymasis. 
Kai lietuviai nerengė orga
nizuotos išvykos autobusų, 
neturėdamas savo mašinos, 
paskambinau į estų bend
ruomenės namą, norėdamas 
prie jų prisidėti, jei jie tu
rėtų pasisamdę autobusą. 
Atsakė, kad neturėsią. Jei 
kas iš jų tą dieną vyks, tai 
tik savo mašinomis. Neži
nau, kiek jų buvo nuvažia
vę. Estų čia yra tiek, kad 
lengvai galėjo užpildyti au
tobusą. Juk deportacijos 
pavojus pirmiausia gresia 
jų tautiečiui —• Kari Lin- 
nui.

Balti morietis

MUMS RAŠO
Dirvos Nr. 40, spalio 16

d. bendrų žinių skyriuje, 
s t r a ipsnelyje "Išgirsim© 
Bronių Kazėną", yra pažy
mėta, kad "jis yra įdaina
vęs ir išleidęs dvi plokšte
les. Lietuvių kalba "Kur 
dangus ugnim liepsnoja" ir 
anglų ...

"Kur dangus ugnim lieps
noja" plokštelė yra įdainuo
ta Ramovėnų vyrų choro ir 
išleista Clevelando Ramovė
nų skyriaus, bet ne p. Br. 
Kazėno.

Nenoriu atimti jam ko
kios pagarbos. Jis puikus, 
gabus ir muzikalus asmuo, 
tačiau klaidingus davinius 
spaudai paskelbti yra tru
putį nemoralu prieš tuos 
asmenis, kurie tos plokšte
lės išleidimui pasidarbavo 
ir tikimės klaida bus atei
ties Dirvos numeryje atitai
syta.

Buv. Ramovėnų Vyrų 
choro pirmininkas

A. Liutkus

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į CIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
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DETROITO LIETUVIAI

SOVIETŲ POLITINIO 
KALINIO MINĖJIMAS
Spalio 30 yra diena, kai 

minimas politinis kalinys 
Sovietų Sąjungoje. Jis kaip 
tik ir yra tas drąsus ir ne
užslopinamas balsas prie
spaudos šaltyje.

Estai, latviai, lietuviai, 
lenkai, rumunai ir ukrainie
čiai atžymės tą dieną minė
jimu, įvykstančiu ketvirta
dienį, spalio 30, 7:30 vai. 
vak. Ukrainiečių kultūrinia
me centre, 26601 Ryan, 
Warren, Michigan. Pagrin
dinę kalbą angliškai pasa
kys buvęs sovietų politinis

Detroito Tarptautinio Instituto ruoštoje parodoje lietuvių 
dailės meno pavilijone budėtojos E. Kutkienė, L. Mingelienė ir 
E. Bulotienė. K. Sragausko nuotr.
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SOį /uperior/avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,t r
■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Avinę/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

■ Antanas Grinius

kalinys Valentin Moroz. Vi
si kviečiami atsilankvti.

DLOC

RAMOVĖNŲ POSĖDIS

Spalio 19 d. šv. Antano 
parapijos mokyklos patal
pose įvyko LKVS „Ramovė” 
Detroito skyriaus valdybos 
posėdis, kurį pravedė pir
mininkas Vytautas Kutkus, 
sekretoriavo Romas Macio- 
nis. Posėdyje dalyvavo: My
kolas Abarius, Stasys šimo
liūnas, Bronius Valiukėnas, 
Balys Telyčėnas, birutinin- 
kės Emilija Kutkienė, Ona 
Pusdešrienė ir koresponden- Aštuntosios tautinių šokių šventės rengimo komiteto pirm. V. Kvedaras (kairėje) turėjo pa

sitarimą šventės reikalais su Tautinių šokių instituto valdybos pirm. G. Gobiene, ižd. St. Bace
vičiene, sekr. J. Raginiene ir vicepirm. Fr. Zapoliu. A. Dziko nuotr.

tai Stasys Garliauskas, An
tanas Grinius ir Antanas 
Sukauskas.

Lietuvos kariuomenės 
šventė bus paminėta šv. 
Antano parapijoje lapkričio 
23 d. tokia tvarka: 10:30 
Mišios už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. Organizacijos 
dalyvauja su vėliavomis, 
vadovauja švyturio j. šau
lių kuopos pirmininkas Bro
nius Valiukėnas. Akademi
ja ir meninė dalis įvyks pa
rapijos salėje 12 vai. Pa
skaitą skaitys LKV S-gos 
„Ramovė” centro valdybos 
pirmininkas Antanas Jonai-

MEMBCR

FSLIC
Federsi Sevmgn Ii Lonri Insuvnnc* Corp

Vour S«v»nų» tnsured to M O . OOO 

|
i

tis. Meninę dalį atliks muz. 
Stasio Sližio vadovaujamas 
Moterų kvartetas.

Po minėjimo bus vaišės, 
kuriomis rūpinasi birutie- 
tės. Visi Detroito ir apylin
kių lietuviai prašomi prisi
minti Lietuvos kariuome
nės šventę ir paminėjime 
gausiai dalyvauti.

ATVYKSTA 
GRANDINĖLĖ

Clevelando ”Grandinėlė”, 
vadovaujama Aleksandros 
ir Liudo Sagių, Amerikos 
Lietuvių radijo klubo kvie
čiama, lapkričio 9 d. atvyk
sta Detroitan ir 3 vai. p. p. 
Crestwoaod a u d i tori jo j e, 
1501 N. Beech Daly Dear- 
born Heights atliks šokių 

K. Žiedonis, LB Ohio apyg. pirmininkas, dalyvauja VISTA 
savanorių ”Senior Ethnic Find” programoje, kuri remiama Cle
velando miesto. Iš kairės: Senior Ethnic Find direktorė Jennie 
Bochar, Kazys Žiedonis ir MOVĖ projekto direktorė Annie L. 
Garda. D. Orantaitės nuotr.

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ................. $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas......... $ 35.00
.—. Anksčiau užsisakiusiems - $33.50
LJ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai ................. $150.00

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai............................$ 35.00
Signataro PETRO KLIMO “Iš mano atsiminimų” ... $ 13.25

f~~| Prez. A. SMETONOS raštai “Pasakyta parašyta”....$ 11.25

J. KAPOČIUS, P O. BOX 95, SO. BOSTON, MA 02127, USA

(617) 268-7730

------------- Iškirpti. Užsakymus ir mokestį siųsti JAV doleriais---------------

Vardas, Pavardė

ir dainų koncertą.
Bilietus galima įsigyti: 

Dievo Apvaizdos parapijo
je pas Kazį Gogelį, šv. An
tano parapijoje pas Antaną 
Sukauską ir koncerto dieno
je Crestwood gimnazijoje.

¥

• Alfonsas ir Bronė Na
kai apleido Detroitą ir nuo
latiniam gyvenimui išvyko 
į Floridą. Jų adresas: Al
fonsas Nakas, 100 Amy 
Lane, Sunny Hills, Fla. 
32428.

• Kristina Daugvydienė 
savo vyro a. a. Kazimiero 
Daugvydo p r i s i minimui 
Dirvai paremti atsiuntė 25 
dol. Ačiū.

I Adresas
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BOSTON
ŠAULIŲ SUBATVAKARIS

Martyno Jankaus šaulių 
kuopos Brocktone sureng
tas spalio 11 d. Sandaros 
salėje Brocktone subatva- 
karis susilaukė gana gyvo 
atgarsio Brocktono ir apy
linkės lietuvių vislomenėje. 
Pagrindinė s u b a tvakario 
programos dalis — tai fil
mas iš vysk. Jauliaus Bal
takio šventinimo apeigų. 
Filmas — gerai paruoštas, 
įdomus. Jį susuko ir rodė 
Juozas Bružas iš Putnamo, 
Conn. Po filmo buvo kavu
tė su užkandžiais, dainos ir 
šokiai, grojant muzikai iš 
juostų. Martyno Jankaus 
šaulių kuopa numato tokius 
subatvakarius ruošti kas 
mėnesį. Kuopos pirmininku 
yra Juozas Stašaitis.

”ŠURUM-BURUM”

Dideliu pasisekimu visais 
atžvilgiais praėjo So.. Boc- 
tono Lietuvių Piliečių drau-

gjios surengtas spalio 12 d. 
vad. ”šurum-burum”. Į jį 
buvo susirinkę draugijos 
narių ir svečių daugiau, ne
gu tikėtasi. Dideliam narių 
veteranų būriui įteikti 
draugijos ženkliukai. Pietūs 
jiems buvo veltui. Vykdyto 
piniginio vajaus ir kitų do
vanų paskirstymo pagrindu 
gauta gražaus pelno. Turint 
savas patalpas, tokius ren
ginius reikėtų dažniaus or
ganizuoti.

BROCKTONO LIETUVIŲ 
TARYBA

Nuo senų laikų Brocktone 
veikia Brocktono Lietuvių 
Taryba, kurią sudaro visos 
patriotinės vietos lietuvių 
organizacijos. Prieš keletą 
metų toji taryba buvo pa
skelbta Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriumi. Paskuti
niame jos posėdyje išsiaiš
kinta ir nutarta, kad Brock
tono Lietuvių Taryba yra 
ne Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyrius, bet savaran
kiška vietos lietuvių orga
nizacijų taryba, kuri ben-
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MOYER
ELECT

FOR CHIEF JUSTICE OF THE OHIO SUPREME COURT

Paid for by the Judge Moyer for Chief Justice Committee, Sheldon A. Taft, Treasurer 
P. O. Box 1008,52 East Gay Street, Columbus, Ohio, 43216-1008 614/460-3626

lite (bluoasiA &xspzed.

• Judge, Tenth District Court of Appeals, 1979-Present.

• Executive Assistant, Office of the Governor, 
1975-1979.

• “Highly Recommended” for Chief Justice by the Ohio 
Statė BarAssociation, and endorsed for Chief Justice 
by the Cleveland and Dayton Bar Associations.

JUDGE THOMAS J. MOYER

★t

— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas
— Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 
VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS UŽ:

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITA 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITA 
(DIRECT DEPOSIT)

Atliekame visus bankinius 
dame pinigines perlaidas (money 
cheąues, priimame telefono, 
dens sąskaitas.

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI. NAMŲ
PIRKIMUI (morgičiai).

patarnavimus. Parduo- 
orders), traveler’s

elektros, šildymo ir van-

DARBO VALANDOS:
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:00 vai. p. p.

Penktadieniais, nuo 2:00 vai. p. p. — 6:00 vai. vak. 
adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose. 

877 East 185th St., Cleveland, Ohio 44119

SEKMADIENIAIS 
11:00 vai. r. — 12:00 vai. dienos 

Dievo Motinos parapijos patalpose 
18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119

JAKUBS AND SON
laidojimo (staiga

dradarbiauja su Amerikos 
Lietuvių Taryba, kaip ir ki
tomis lietuvių bendrinėmis 
organizacijomis. Tokios iš
vados prieita todėl, kad 
Brocktono Lietuvių Tary
bos sudėtyje yra tokios or
ganizacijos, kaip LB-nės 
vietos apylinkė, Martyno 
Jankaus šaulių kuopa, Balfo 
72 skyrius, LK Moterų są
jungos vietos kuopa, kurių 
centrai nepriklauso Ameri
kos Lietuvių Tarybai. Da
bar Brocktono Lietuvių Ta
rybos valdybą sudaro: Ro
mualdas Bielkevičius — pir
mininkas, Albina Bašakaus- 
kienė — sekretorė ir Jonas 
Šuopys — iždininkas.

NUSTATYTOS MINĖJIMO 
DATOS

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo sukakties 
minėjimą ateinančių metų 
vasario 15 d. Bostone ren
gia Amerikos Lietuvių Ta
rybos Bostono skyrius, va- 
dovauj amas Aleksandro 
Chapliko, o Cape Code — 
Lietuvių Bendruo menės 
Cape Godo apylinkė, vado
vaujama Vlado židžiūno. 
Tos šventės minėjimas 
Brocktone įvyks vasario 22 
d. Juo rūpinasi Brocktono 
Lietuvių Taryba, vadovau
jama Romualdo Bielkevi- 
čiaus.

VAGIŲ ĮSILAUŽIMAS
Naktį iš spalio 13-sios į 

14-tąją vagys buvo įsilau
žę į So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos namą. 
Piktadariai iškrėtė užkan
dinę ir visus namo aukštus, 
kai ką išsinešdami, o daug

ką apgadindami. Tarp kit
ko trečiame aukšte pagrin
dinėje salėje išdraskyta 
garsiakalbių sistema. Drau
gija turi reikalingą draudi
mą, tad didelių nuostolių 
nebus, bet pats įsilaužimo 
faktas ir sugadinimai suda
ro laikinų nepatogumų ir 
kelia draugijos valdybai 
naujų rūpesčių, kurių jai ir 
šiaip jau netrūksta dėl 
draugijos klubo baro pir
mame aukšte uždarymo.

VILNIAUS DIENA
Kasmet Laisvės. Varpo 

radijo programa plačiai pa
mini Vilniaus dieną. Tai da
roma spalio 9-sios pagrindu, 
primenant ne tik praeityje 
Lietuvai padarytą skriaudą, 
bet taip pat iškeliant atei
ties pavojus dėl Vilniaus, į 
kurį nepagrįstas pretenzi
jas tebereiškia lenkai ir 
gudai, šiemet Vilniaus die
na paminėta spalio 19 d. 
Laisvės Varpo laidoje, šiuo 
reikalu aktualų pranešimą 
padarė programos vedėjas

Petras Viščinis, pergyvenęs 
Lenkijos okupaciją Vilniu
je. šalia to perduotas rašy
tojo Antano Gustaičio pa
ruoštas poezijos ir muzikos 
montažas ”Mūsų Vilnius”.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• LAPKRIČIO 8 D. — Lie
tuvių namų ir klubo premijos 
balius Lietuvių namų salėje.

• LAPKRIČIO 16 D. Šv. 
Jurgio parapijos tradicinis ”ka- 
lakutų” festivalis.

• LAPKRIČIO 22 D. ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Rengia Ramovė Clevelando 
skyrius.

• GRUODŽIO 6-7 D. D. Lie
tuvių Dienos Clevelande. At
vyksta Dainavos ansamblis iš 
Chicagos ir suvaidins "Lietu
viškas vestuves”.

• GRUODŽIO 21 D. Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos Kalėdų 
eglutė.

• GRUODŽIO 24 D. Šv. 
Jurgio parapijoje bendros Kū
čios.

Vincas ir Teresė Urbaičiai sulaukė tolimų svečių... mar
čios Dainos Sidrytės-Urbaitienės ir pirmojo anūkėlio Andriaus 
iš Mobile, Alabamos. Iš kairės: Daina, dr. R. Sidrys iš Chicagos, 
Daina Urbaitytė, Teresė su anūkėliu, Rytas Urbaitis ir Vincas 
Urbaitis. V. Bacvevičiaus nuotr.

Della E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbora Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, CleveM, Olio 44119
Tel. (216) 531 7770

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

liams pastatyti.

MATAS realtors

505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
(216) 486-2530

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JONAS DUNDURAS, adv. RAMON FOLTZ, 
ROMA MAJOROVAS, ALGIS MATAS, PETRAS 

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. HOWARD TURNER.
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TIM McCORMACK 
OUR COUNTY AUDITOR

Raginame balsuoti už 
Tim McCormack, Cuyaho- 
ga apskrities kontrolierių. 
Kontrolierius atsakingas už 
apskrities mokesčių paskir
stymą ir naudojimą. Jo 
įstaiga tikrina apskrities 
nekilnojamą turtą ir nusta
to jo vertę mokesčių reika
lams.

Apskrities kontrolierius 
Tim McCormack baigia sa
vo ketverių metų kadenci
ją ir yra kandidatas sekan
čiam terminui. Rinkimai 
bus šį antradienį, lapkričio 
4 dieną. Galime pasidžiaug
ti, kad Tim McCormack pir
mosios kadencijos metu 
savo pareigas atliko labai
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TIM McCORMACK, Cuyahoga County Auditor — 

apskrities kontrolierius, vėl kandidatuoja šiai pozicijai 

lapkričio 4 rinkimuose.

TIM McCORMACK yra visų aukštai vertinamas 

apskrities pareigonis.

TIM McCORMACK indorsavo Plain Dealer laikraš

tis, tautybių spauda, radijas ir įvairios organizacijos.

Kviečiame ir jus balsuoti antradienį, lapkričio 4 už

Tim McCormack. Prašom paraginti savo bičiulius pada-

ryti tą patį.

TAUTYBIŲ KOMITETAS UŽ

TIM McCORMACK,
CUYAHOGA COUNTY AUDITOR

Paid for by Friends of Tim McCormack, Peter Kotorac, Treasurer.

pavyzdingai. Jis atkreipė 
ypatingą dėmesį į vyres
niojo amžiaus asmenis, teik
damas jiems išsamią infor
maciją apie įvairius mokes
tinius palengvinimus (Hom- 
stead Act). Įvykdęs namų 
bei komercinių pastatų įkai
navimo planą, savo apskri
ties visose apylinkėse su
šaukė 55 susirinkimus, ku
riuose mokesčių mokėto
jams aiškino kaip įkainuo
jami namai ir kokias jie tu
ri teises prašyti įvairių pa
lengvinimų. žmonėms ne
reikėjo važiuoti į miestą 
ieškoti informacijų, jo įstai
gos personalas atvažiavo 
pas žmones jų gyvenamose 

apylinkėse ir vietoje padė
jo jiems užpildyti reikalin
gus pareiškimus.

Apskrities finansinės ope
racijos atliekamos moder
niais atskaitomybės meto
dais. Jokių išeikvojimų ar 
nesąžiningumų. Jo adminis
tracija veikė ramiai, pro
fesionaliai, rūpi ndamasi, 
kad kuo daugiau žmonių 
pakeltų savo ekonominį ger
būvį, naudodamiesi įvairio
mis lengvatomis (mokesčių 
s u m a ž inimas, šiluminės 
energijos pašalpos ir kt.). 
Plačiai apie tai informavo 
tautybių spaudą ir radiją.

Vertindami jo sugebėji
mus atsakingai vadovauti 
apskrities mokesčių kontro
lės įstaigai ir jo pastangas 
padėti visiems mokesčių 
mokėtojams geriau supras
ti valdžios funkcijas, mes 
remiame jo perrinkimą ir 
kviečiame visus lapkričio 4 
dieną balsuoti už Tim 
McCormack — Cuyahoga 
County Auditor. Jį remia 
Plain Dealer, Sun Messan- 
ger, daug visuomeninių ir 
profesinių organizacijų bei 
jungtinis Tautybių komite
tas.

Dirva ir
Tėvynės Garsų radijas

• .PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.
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Pranešame draugams ir pažįstamiems, 
kad š. m. spalio mėn. 7 d. po sunkios ligos 
mirė

inž. VYTAUTAS MOŠINSKIS, 
paskutiniu laiku gyvenęs 147 Ocean Pine 
Terr. Jupiter, Fla., anksčiau Pompano Beach. 
Palaidotas spalio mėn. 10 d. Riverside Me
morial Park Jupiter kapinėse.

Nuliūdime liko žmona Danutė, brolis Al
girdas ir broliavaikiai Jurgis, Liuda, Janina 
ir Antanas.

KVIETIMAS Į 
"LIETUVIŠKAS 

VESTUVES”

Artėja tradicinė Cleve-. 
lando lietuvių šeimos šven
tė — Lietuvių Dienos, ku
rios vyks š. m. gruodžio 6 
ir 7 dienomis. Kviečiame 
visus dalyvauti šių dienų 
renginiuose.

Gruodžio 6 d., 6 vai. vak. 
Euclid gimnazijos audito
rijoje įvyks "Lietuviškų 
vestuvių" spektaklis, kurį 
atlieka Dainavos ansamblis 
ir šokių grupė Spindulys. 
Atvyksta arti šimto daly
vių — dainininkų, solistų, 
artistų ir jaunų šokėjų, ku
rie ne tik šoka, bet ir dai
nuoja.

Po spektaklio Dievo Mo
tinos parapijos svetainėje 
bus vakarienė-pasisvečiavi- 
mas su dainaviečiais ir 
spinduliečiais.

Sekmadienį, gruodžio 7 
d. vyks dailės paroda ir pie
tūs šv. Kazimiero lituanis
tinei mokyklai paremti.

Bilietus į spektaklį pra
šome įsigyti iš anksto. Jų 
kainos po 15, 12, 8 ir 4 dol. 
Lituanistinės mokyklos mo
kiniams bus rezervuotos 
vietos be įžangos mokesčio. 
Vakarienės su svečiais kai
na 10 dol. .

Bilietai platinami po lie
tuviškų pamaldų abiejose 
parapijų svetainėse ir Lie
tuvių Namuose. Užsisakyti 
juos galima skambinant te
lefonais M. Aukštuoliui —■ 
481-9928, B. Vedegienei — 
531-2131, J. Gudėnui — 
486-2662, V. čečiui — 486- 
9944, V. čyvui — 486-3228, 
A. Miškinienei — 486-8517. 
Mecenatams, aukojusiems 
100 dol .ar daugiau, rezer
vuosime du pirmmųjų vie

Edvardas Stepas, visuomenininkas, ypač Balfo veikloje stip
riai pasireiškiąs, spalio 11 d. Clevelande atšventė vardines dide
liame draugų būryje. Iš kairės jo žmona Joana, solenizantas 
Edvardas, dr. J. Stankaitis, kun. G. Kijauskas, S. J., ir sūnus 
Kęstutis Stepas. V. Bacevičiaus nuotr.

tų bilietus ir dviems asme
nims vakarienę.

Kviečiame dalyvauti ir 
atsivesti kuo daugiau sve
čių į "Lietuviškas vestu
ves".

JAV LB Clevelando 
Apylinkės Valdyba

• Grandinėlė šoks lapkri
čio 2 d. 75th Anniversary 
of the Interchuch Council 
of Great Cleveland parengi
me Public Hali nuo 3:30 iki 
5:30 vai. vak. Programoje 
taip pat dalyvauja vengrų 
skautų ir kitų tautybių 
grupės. Įėjimas veltui.

HELP WANTED
Industrial sewing, some 

experience helpfull. Apply 
in person:
WILLIAM S. ADLER, INC.

1383 East 17 St.

HOUSES FOR SALE
Open Sunday 1-4

19115 Muskoka Avė off 
East 185 St. Aluminum 
sided, 3 bedroom, centrai 
air condition. 49,900.

18012 East Park off East 
185 St. 5x5 double, near 
Our Lady. 62,900.

130 East 206 St. off Lake 
Shore. Aluminum sided, 3 
bedroom bungalow, 2 car 
garage. Only 59,000.

GEORGE KNAUS 
Realtor

819 East 185 Street 
481-9300

(42-43)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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Dear Friends:

Rašytojas Vacys Kavaliūnas

very important day in Greater Cleveland's 
I am urging you to exercise your right to

nai Pedagoginiuose lituanis
tikos kursuose.

Three generation of Slovenians. Mr. John Suhadolnik, Gary’s 
father, Mayor George V. Voinovich, Šen. Gary Suhadolnik.

(Žlitįr M Ckudaitfr
GEORGE V. VOINOVICH. MAYOR

VACYS KAVALIŪNAS 
LAUREATAS

As a member of Congress, Gary will 
work for Greater Clevelanders.
begin to receive our fair share of Federal Dollars and Services.

the 19th Congressional District, I am asking 
young and energetic leader to Washington, by

residents of the 19th Congressional District 
benefits from federal programs. 
had a congressman who has had

Gary Suhadolnik will give the people of the 19th District 
performance, not promises.

put the Federal Government 
Gary has a plan to ensure that

iį į į 1 .

fli i
' \ 4 i

Ncvember 4th is a 
future. That is why 
vote as a citizen.

For the people in 
you to send a bright, 
electing Gary Suhadolnik to Congress.

For too many years, 
have not received their fair share of 
That is because your district has not 
the President's ear.

Lietuvių klubo 1986 me
tų premija paskirta rašyto
jui bei buvusiam Clevelan
do Pedagoginių lituanisti
kos kursų direktoriui Va
ciui Kavaliūnui. Ypatingai 
pabrėžiami laureato nuopel-

Praeityje Lietuvių klubo 
premijas ($1,000) yra ga
vę: Vacys Rociūnas (1977), 
Ona Mikulskienė (1978), 
Jurgis Malskis (1979), Ry
tas Babickas (1980), Tomas 
Brazaitis ir Juozas Žilionis
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LIETUVIU NAMU BALIUS 
ir

LIETUVIŲ KLUBO PREMIJOS 
LAUREATO PAGERBIMAS

ŠEŠTADIENI, LAPKRIČIO 8,
LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE.
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For the sake of your family, and your community, please 
vote for Gary Suhadolnik on Election Day.

Sincerely yours,

George
Mayor,

friend of the Ethnic Communitv in Congress, 
Suhadolnik. Please vote for him.

V. Voinovich, 
City of Cleveland
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I Baliaus programa:
KOKTEILIAI SU UŽKANDŽIU, 
KLUBO PREMIJOS ĮTEIKIMAS, 
VAKARIENĖ SU VYNU.

B

* P.s. We need a
*

need Gary
*

* Paid
* 

* Voris, C
Ohio 44121.

for by the Suhadolnik for Congress Committee, Lad 
o-chairman, 4250 Baxley Boulevard, South Euclid,

s

We

5

s

KONCERTINĖ PROGRAMA:
MUZIKOS KŪRINIAI TROMPETEI IR FORTEPIJONUI.

Atlieka ILONA KUPREVIČIŪTĖ ir 
KRISTINA KUPREVIČIŪTĖ.

Šokiam’s groja garsusis serbų orkestras "LAISVĖ”.

PRADŽIA 1 VAL VAK.
Kokteiliai ir vakarienė su vynu $17.00 asmeniui.

STALAI ASTUONIEMS ASMENIMS.
Rezervacijos priimamos iki lapkričio 4 dienos 

Lietuvių, klube — telef. 531-2131.
Kviečiame visus Ohio lietuvius dalyvauti 1986 

metų premijos laureato pagerbime ir nuotaikin
game Lietuvių namų baliuje.

Mes visiems padedame, o taip pat visų lau
kiame savo baliuje.

(1983), Stefanija Stasienė 
(1985).

Laureatas Vacys Kava
liūnas bus pagerbtas šešta
dienį, lapkričio 8, Lietuvių 
namų baliuje. Kviečiami 
pagerbime dalyvauti visi, o 
ypatingai laukiami Pedago
gių lituanistikos kursų ab
solventai.

• Muz. Rytas Babickas, 
Čiurlionio ansamblio, okte
to ir šv. Jurgio parapijos 
choro vadovas, paguldytas 
Clevelando Klinikų ligoni
nėn operacijai. Linkime pa
sveikti ir sustiprėjus grįžti 
į muzikinį gyvenimą.

VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI

=
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIME
š. m. lapkričio 22 d. 7 vai. vakaro 

LIETUVIŲ* NAMŲ SALĖJE.-
Programoj e:

žodį tars visuomenininkas — Balys Gaidžiūnas. 
Meninę dalį atliks Čiurlionio Vyrų choras. 

DIRIGUOJAMAS RYTO BABICKO.

Skani vakarienė, bufetas, loterija.
s

Šokiams gros ROMO STRIMAIČIO orkestras.

Bilietai po $17.50 gaunami pas ramovėnus. 
Skambinti telefonu J. šlapeliu! — 261-5419.

LIETUVIŲ NAMŲ IR KLUBO 
DIREKCIJA

s =
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Skaitykit ir platinki! 
D I R V 4

L.K.V.S. RAMOVĖ 
Clevelando Skyrius



DIRVA
PAKEISTA IŠKILMIŲ 

DATA
Galutinai paaiškėjus, jog 

nebėra jokių vilčių, kad kas 
nors iš Lietuvos gautų lei
dimą atvykti į Romą, ar 
užsienyje gyvenantieji bū
tų. įleisti į Vilnių, šv. Tėvas 
nusprendė Lietuvos krikš
čionybės jubiliejų ir Dievo 
tarno ark. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos iškilmes 
švęsti kartu su Lietuvos 
Bažnyčia 1987 m. birželio 
28 d.

JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ — 
ANN JILLIAN DAINUOS 

ATLANTIC CITY
Mūsų mieloji dainininkė 

Jūratė Nausėdaitė — Ann 
Jillian kviečia lietuvius at
vykti su ja susipažinti per 
jos garsinamą pasirodymą 
Atlantic City, N. J., kur ji 
bus pagrindinė žvaigždė ir 
dainuos koncertinio pobū
džio programoje Trump 
Plaza Hotel & Casino.

Tas bus tik vieną savait
galį — lapkričio 7 d., penk
tadienį, 9 vai. vakare, lap- 
kričo 8 d., šeštadienį 8 vai. 

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos cent

ro pirmininkei

ALDONAI PINTSCH, 

mirus jos mamytei, reiškiame gilią užuo

jautą.

L.M.K.F. Los Angeles Skyrius
Calif omia

A. A.

EMILIJAI NOAKIENEI 

mirus, jos dukroms ALDONAI PINTSCH ir 

GIEDREI STANKŪNIENEI su šeimomis 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Deli ja Valiukėnaitė
Marija Valiukėnienė

A. A.

VYTAUTUI ŽEMAIČIUI

mirus, žmonai BIRUTEI ir seseriai VIN-

CENTINAI JURKŪNIENEI su šeimomis 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Aleksas ir Madė
Kiršoniai

ir 11:30 vakare, ir pasku
tinį kartą sekmadienį, lap
kričio 9 d. 7 vai. vakaro.

Ji labai norėtų susitikti 
su lietuviais, todėl visi kvie
čiami nesivaržant susisiek
ti su ja ten. Iš Los Angeles 
tokiomis progomis visuo
met susidarydavo grupės 
lietuvių, kuriuos ji nuo sce
nos lietuviškai pasveikinda
vo, pranešdama visai pub
likai, kad ji esanti lietuvai
tė. Ji sakosi būtų labai lai
minga, jei ir ten susitiktų 
tautiečių.

• Dail. Jurgis Juodis, 
OSI pareigūnų persekioja
mas, po sunkios ir ilgos li
gos mirė spalio 24 d. St. 
Petersburge, Fla., sulaukęs 
75 m. amžiaus.

• Dr. Ona Mironaitė, Chi
cagoje, III., atsiuntė Dirvai 
paremti 25 dol. a. a. Danu
tės Senikienės atminimui 
pagerbti. Ačiū.

• Charles Laukaitis įsi
rašė nariu į ALT S-gos Bal- 
timorės skyrių ir užsipre
numeravo Dirvą Sveikina
me.

Parama Dirvai
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
VI. Židžiūnas, Centerville 5.00
N. Shuterly, Silv erSpring 15.00 
A. Simutis, E. Rockway 25.00
P. Gaučys, Madison.........20.00
L. Masiliūnas, Boston ... .10.00
L. Cipkus, Kalamazo .... 5.00
J. Adomaitis, La Šalie .. 20.00
R. Teismann, St. Charles 20.00
J. Petrauskas. Capitola . . 5.00 
Ed. J. Šisai, Glendale ..25.00
R. K. Vidžiūnienė,

Valencia........................ 25.00
J. A. Gumbelevičiai,

Winston ....... ✓.............. 50.00
J. Werbecki, Randolph .. 3.00
Prel. J. Kučingis, ‘

Los Angeles................100.00
K. Bandzevičius,

Los Angeles ..............20.00
A. V. Šauliai, Chicago ..20.00 
J. Rasys, Cambridge .... 25.00 
A. Čėsna, Cleveland ....10.00 
Dr. K. Šimaitienė,

Forest Hills Gard .... 20.00
S. Parulis, Cleveland .... 5.00 
J. Kučinskas, Miami B. . .10.00
H. Kizis, Tecumsch ....10.00 
S. Maurukas, Algonąuin 10.00
E. Janulis, Cleveland ... .25.00

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat>or>w>de ■> <x» yo»x

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

Lietuvos didybei, Mūsų dramos nemirš

tamam pirmūnui

HENRIKUI KAČINSKUI,

nutolus į Amžinybę, jo gerbime giliai liūdė- 

sime, jausdami širdingiausią užuojautą žmo

nai SOFIJAI, broliui JERONIMUI ir visai 

šeimai.

Vladas Žilinskas
ir giminės

A. A.

DANUTEI SENIKIENEI

mirus, jos seserims GRAŽINAI SILIŪNIE- 

NEI ir ALDONAI ALYTIENEI bei visiems 

artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškiu.

Emilija čekienė

E. Šilgalienė, Baltimore 5.00 
Dr. H. Armanas,

Baltimore .................... 20.00
K. Tuskenis, Palm Beach 20.00 
J. Kiaušas, Harrison ....20.00 
V. Cesnavičius,

Richmond Hill ............. 25.00
V. Mažeikienė,

Lake Zurich .................50.00
Dr. L. Griniutė-Šmulkštienė,

Chicago ........................ 25.00
J. Gaudušas, Chicago ... .10.00 
Pr. Zailskas, Cicero ....10.00 
Br. Maželis. Euclid ....10.00
J. Bironas, Livonia......... 5.00
M. Kvedaras, Hamilton 10.00 
V. Stimburienė,

Willowick .................... 10.00
J. Veselka, Evergreen ..25.00
J. Daunoras, Oak Lawn 30.00 
A. R. Gulbinai,

Palos Park....................25.00
Br. V. Miklius,
St. Petersburg ................ 30.00
P. Kaspariūnas, Largo .. 10.00 
R. Valodka, Juno Beach 10.00
O. Rinkienė, St. Petersburg 5.00 
Dr. I. A. Jasys,

Columbus .................... 20.00
J. Juozaitis, Juno Beach 35.00
K. Laikūnas, Chicago ... .10.00 
V. Varaneckas,

Waterbury.................... 20.00
A. Ubavičius, London ..20.00 
D. Kinnavy,

St. Clair Shores ..........25.00
Br. Skardžiuvienė,

Washington .................15.00
J. Graužinis, Chicago ... .20.00 
A. Jucėnas, Juno Beach 15.00 
A. Burtavičius, Chicago 20.00
P. Budininkas, Cicero . .2f>,00 
D. Liepienė, New Buffalo 42.00 
P. Mekas, Hyannisport .. 5.00 
V. Kutkus, Dearborn .... 5.00 
D. Bobelienė. St. Pete. 25.00 
A. Ibenskis, Cleveland .. 5.00
M. Prakevich, Va Beach 21.00 
Z. Obelenis,

Richmond Hts................ 25.00
A. Pesys, Dearborn ....10.00 
J. Vaičaitis, St. Pete........ 25.00
L. Lendraitis, Boston .... 10.00 
G. V. Plečkaičiai,

Richmond Hts................ 10.00

T. Bogušas, Boston ....15.00
K. Bartys, Elizabeth ....13.00 
Š. Valiukėnas, Springfield 30.00
I. Kučiauskas, Baltimore 5.00 
Br. Galinis, Norwell .... 20.00
M. Petokas, Upland ....10.00 
V. Šalčiūnas,

Port St. Lucie ............. 10.00
I. Gintautas, Caseville .. 10.00
J. Leščinskas, Detroit .. 25.00 
G. Stančienė, Mt. Vernon 20.00 
Dr. V. Tauras, Chicago . .20.00
L. Jurkūnienė, La Grange 20.00
E. Smilgys, Michigan City 15.00 
E. Steponavičienė, Euclid 10.00 
J. Kavaliūnas, Chicago .. 10.00 
E. Stanat, Chicago ..........15.00
S. Surkus, Worchester .. 5.00 
A. Garmus, Palm Beach 20.00 
J. Strazdas, Sunny Hills 20.00 
D. Sulmar, Springfield 10.00 
A. Reivitis, Jupiter.........10.00
G. Žemaitis, Cleveland ..20.00 
A. Mažeika,

Marina dėl Rey ..........30.00
A. Braškys, Sudbury .. 15.00 
Br. Kriščiuikaitis, su šeima
• Marstons Mills............. 35.00
M. Jauniškis. Aqueboque 25.00 
J. Ramanauskas,

Metuchen ..............  20.00
V. Kidolis, Woodhaven ..25.00
R. Dovydaitis, Dalton . .50.00
A. Leparskas, Warren .. 5.00 
A.Sideravičius, Omaha .. 5.00 
Dr. R. Sidrys, Streator . .25.00 
Dr. V. Dubinskas,

Chicago ..................... 50.00
Dr. A. Kelertas,

Brookfield ................ 100.00
J. Švoba, Madison Hgts. 25.00
N. Mockuvienė, Yucaipa 10.00
J. Krištolaitis, Cleveland 25.00
A. Zenkus, Webster ....10.00 
A. Chaplik, Boston .... 25.00
L. E. Dovydėnai, Lenox 20.00 
E. Gedgaudienė,

Santa Monica ............. 15.00
A. Valiulis, Los Angeles 30.00 
V. Juodvalkis, sr., Cleve. 50.00 
A. Drasutienė, Chicago ..20.00
K. Bartašius, Chicago .... 8.00 
Ch. Bogushas,

Middlebury .................10.00
J. Petrauskas, Detroit ..10.00
V. Graužinis, Chicago .. 20.00
J. Vasys, Dedham ......... 5.00
J. Liaukus, St. Petersburg 20.00
M. Monkus, Chicago .... 8.50
A. Sukauskas, Dearborn 10.00
J. V. Černius,

Los Angeles .................20.00
L. E. Oksas Los Angeles 20.00
N. Matijošaitis,

Los Angeles .................25.00
J. Byla, Waterbury.........25.00
A. Diskėnas, St. Pete. .. 10.00
J. Gudėnas, Euclid.........20.00
G. Juškėnas, Cleveland 35.00
F. Masaitis, La Mirada 10.00
X. Y................................... 10.00
V. F. Beliajus, Denver ..20.00
J. Gimbutas, Arlington 10.00
J. Ulpa, Dorchester ....10.00
K. Pažemėnas,

Rancho Palos Verdes . .25.00 
Dr. V. Raisys, Vokietija 75.00
Pr. Michelevičius,

St. Petersburg ............. 30.00
V. Balsys, Toronto ..........20.00
A. Tveras, Chicago..........30.00
K. Stungienė,

Richmond Hts................ 50.00
J. Šlajus, Chicago ..........25.00
A. Lingienė, Redford .... 5.00 
S. Skučienė,

Pompano Beach .......10.00
Ign. Verbyla, Cleveland 20.00 
St. Šimoliūnas, Detroit .. 20.00 
J. Lesčinskis, Dorchester 20.00 
V. Petrauskas, Chicago 25.00
D. Januta, Berkeley ....25.00 
R. Valaitis, Brecksville 10.00 
Br. Vaičaitis, Rexdale . .10.00
M. Ivanauskas,

St. Petersburg ............. 10.00
E. M. Laniauskai, Euclid 10.00 
P. Babickas, Worcėster . .25.00 
V. Bagdanavičius, Lemont 8.00
G. Leonienė, Bradford ..25.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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