
t

Larci
USPS 157-580

— THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER —
6116 ST CLAIR AVENUE • PO 80X 03206 ■ CLEVELAND OHIO 44103

Vol. LXXII Spalis - October 22, 1987 Hr.39

TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Amerikos parama
Palaima ar prakeikimas?

Skaitau laikraščiuose, 
kad Bendruomenė šaukia 
Washingtone konferenciją 
aptarti veiklai, su apsilanky
mu Baltuosiuose Rūmuose. 
Tam būtina - pranešama - 
paduoti oficialų vardą ir pa
vardę, tikslią gimimo datą ir 
sočiai sccurity numerį. Prieš 
keletą metų jau vien tai būtų 
laikoma rimtu žingsniu iš
laisvinimo kryptimi. Šian
dien viskas atrodo kitaip. 
JAV-bėms, be abejo, ne
trūksta gerų norų ir sim
patijų visiems pavergtiems, 
tačiau atviras jų pareiškimas 
dažnai padėtį daugiau pa
sunkina negu padeda.

Likimo ironija panorėjo, 
kad toji konferencija sutaptų 
su nutraukimu pagalbos Ni
karagvos contrams. O prak
tiškai tai reiškia dešimties ar 
daugiau tūkstančių laisvės 
kovotojų ir jų šeimų išdavi
mą. Žinia, tai nebūtinai turi 
būti surišta su jų mirtimi. 
Net N.Y. Times, kuris pa
galbai niekad nepritarė, rašo, 
kad Kongresas turėtų paskir
ti lėšas jų įkurdinimui sve
tur, jei jiems būtų pavojinga 
palikti tėvynėje. Su pabėgė
liais, kaip žinome iš savo 
patyrimo, JAV gerai elgiasi. 
Jų laisvės švyturys simboliš
kai net kviečia pas save vi
sus skriaudžiamuosius.

Su pagalba už^ ribų, 
tačiau, JAV labai nesiseka. 
Tiesa, Europai atsistoti ant 
kojų padėjo Marshallo pla
nas, kaip ir senajam konti
nente palikta JAV kariuo
menė. Bet tokių pat rezultatų 
nepasiekta Vietname, nepai
sant ten pasiųstų 560,000 
JAV karių, kurių beveik de
šimtadalis žuvo. Pietų Viet
namas, Kambodia ir Laosas, 
nepaisant tų aukų, nebuvo 
išgelbėti nuo komunizmo. 
Amerikiečių bazės tenai 
atiteko sovietams.

Kariai aiškina, kad 
jiems neleido laimėti politi
kai. Dean Rusk - Johnsono 
administracijos Valstybės 
Sekretorius - teigia, kad 
laimėjimui trūko plačios vi
suomenės užsidegimo, masi
nės isterijos, kuri sumobili
zuotų visos tautos troškimą 
laimėti. Tačiau - atominiame 
amžiuje - toks dvasinis sto
vis gali privesti prie pasauli
nės katastrofos, už tat karas

Vytautas Meškauskas

niekados nebuvo paskelbtas. 
Kariaujama buvo "neoficia
liai". Tauta nesuprato reika
lo aukotis, o Kongresas ne 
tik nutraukė tam karui lėšas, 
bet - nepaisant prezidento 
Nixono veto - priėmė War 
Powcr Act, kuris prezidentą 
įpareigoja apie kiekvieną 
ginkluotą susidūrimą praneš
ti Kongresui, kuriam neda
vus sutikimo palikti ten JAV 
ginkluotas jėgas, jos turi būti 
per 60 dienų iš ten atšauktos.

Kongresui reikalaujant 
to įstatymo laikytis Persijos 
įlankoje, Teherano fanatikai 
viliasi, kad per tiek laiko 
jiems išsilaikius, amerikie
čiams praeis noras toje įlan
koje daryti savo tvarką. Pre
zidentas, žinoma, aiškina, 
kad tas įstatymas yra ne- 
konstitucinis, nes vesti už
sienio politiką yra jo pa
reiga.

Iš viso, civilizuotam pa
saulyje bręsta pažiūra, kad 
tarpvalstybinių santykių 
negalima spręsti jėga, lygiai 
kaip paskiri žmonės savo 
nesutarimų negali išrišti 
muštynėmis. Tokias nuotai-

(Nukelta į 2 psl.)

Nauja rezoliucija Pabaltijo reikalu 
Europos parlamente

Š^jn. spalio 15 d. Euro
pos Parlamentas Strasbur- 
ge vieningai priėmė Pasau
lio Pabaltiečių Santalkos 
iniciatyva įneštą rezoliuciją 
dėl "Pabaltijo valstybių si
tuacijos”. Už rezoliuciją 
balsavo 151 atstovas, o su
silaikė 15.

Rezoliucijoje kreipiamasi 
į Sovietų Sąjungą, kad ji 
labiau gerbtų laisvą apsi
sprendimą ir žmogaus tei
ses Pabaltijo kraštuose. Pa
grindą rezoliucijai davė š. 
m. rugpiūčio 23 dienos de
monstracijos Vilniuje, Ry
goje ir Taline, šį kartą ir 
socialistų frakcija pilnai 
rėmė rezoliuciją. Rezoliuci
joje Europos Parlamentas 
reikalauja, kad Europos 
BendrLiomenės užsienio rei
kalų ministeriai dėtų visas 
pastangas, kad Baltų klau
simas būtų keliamas šiuo 
metu Vienoje vykstančioje 
CSCE Konferencijoje, ir 
a b i Saliuose pasitarimuose

Vytauto Skuodžio ir kitų liudytojų JAV Kongreso Helsinkio komisijos apklausinėjime, 
įvykusiame spalio 6 d. Ryburn House Office Building. Sėdi iš kairės: Gintė Damušytė (ver
tėja), Vytautas Skuodis, Rolands Silaraups (liudytojai), Ojars Kalninš (vertėjas), Tiit Madison 
(liudytojas) Tonu Parming (vertėjas). Zinta Arums nuotr.

Pranešimas iš Washingtono

Kongreso komisijai liudijo pabaltieciai, 

buvę sąžinės kaliniai

Spalio 6 ir 7 d. d. Wa- 
shingtone lankėsi ir JAV 
Kongreso komisijai liudijo 
trys neseniai iš sovietų ka
lėjimų ar priverčiamųjų 
darbų lagerių išleisti pabal- 

su Sovietų Sąjungos vyriau
sybe. Parlamento priimtoji 
rezoliucija taip pat reika
lauja, kad Europos Bend
ruomenės masinės spaudos, 
televizijos ir kt. tarnybos 
atkreiptų daugiau dėmesio 
į Pabaltijo klausimą, kad 
Pabaltijo kraštų likimas ir 
jų pagrįsti laisvės reikala
vimai nebūtų užmiršti.

Ši rezoliucija yra Pasau
lio Pabaltiečių Santalkos 
Europos biuro iniciatyvos 
vaisius. Jį Parlamentui pri
statė Olandijos delegatė, 
Mrs. Elise Boot. Rezoliuci
jos tekstas buvo suformu- 
liuotas įvairių frakcijų pa
sitarimų metu, šiuo keliu 
eidama Pasaulio Pabaltie
čių Santalkos atstovybė su
silaukė tokio vieningo at
garsio ir tokių teigiamų re
zultatų.

Pilnas. rezoliucijos teks
tas bus paskelbtas arti
miausioje ateityje.

(ELTA) 

tiečiai: estas Tiit Madison, 
latvis Rolands Silaraups ir 
ir lietuvis Vytautas Skuo
dis. Spalio 7 d. pavakare 
Rayborn vardo Kongreso 
įstaigų rūmuose Lietuvių 
Religinė šalpa ir JAV rū
mų narių grupė už religinę 
laisvę Lietuvoje V. Skuo
džiui ir jo šeimai surengė 
specialų priėmimą, kuriame 
dalyvavo visi trys buvę so
vietų kaliniai, keliolika JAV 
kongresmanų ir apie 150 
lietuvių bei jų draugų.

Estas Tiit Madison buvo 
išvarytas į Švediją rugsė
jo mėnesio pradžioje už tai, 
kad rugpiūčio 23 d. Taline 
suorganizavo demonstraci
jas. Dėl protestų prieš so
vietų okupaciją Estijoje ir 
Afganistane, Madison ketu
ris metus praleido priver
čiamųjų darbų lageryje ir 
dvejus metus nutrėmime 
krašto viduje..

Latvis Rolands Silaraups 
išvarytas iš Latvijos liepos 
mėn. už demonstracijų Ry
goje suorganizavimą, prisi
menant sovietų 1941 m. bir
želio 14-17 d. d. įvykdytus 
masinius trėmimus. Jis taip 
pat buvo Latvijos žmogaus 
teisių gynėjų grupės Hel
sinki 86 narys.

Septynerius metus pri
verčiamųjų darbų lageriuo
se praleidusio buv. Vilniaus 
universiteto docento Vyt. 
Skuodžio nėra reikalo pri

statyti, nes jo biografija ir 
sutikimas Chicagoje jau ge
rai žinomi.

Apklausinėjimai Kongrese

Visi trys pabaltiečiai liu
dijo JAV Kongreso komisi
jai dėl saugumo ir bendra
darbiavimo Europoje. Ap
klausinėjimus atidarė vie
nas iš dviejų Helsinkio ko
misijos pirmininkų, JAV 
Atstovų rūmų narys iš Ma- 
rylando valstijos Steni Ho- 
yer, pareikšdamas, kad de
monstracijos, pogrin d ž i o 
veikla ir kiti pasipriešini
mo būdai Pabaltijo valsty
bėse pritraukia vis daugiau 
jaunų žmonių ir sovietų vy
riausybė save apgaudinėja, 
jeigu ji mano, kad laisvės ir 
n e p r iklausomybės troški
mas Pabaltijyje yra išblė
sęs. .

Kiti komisijos nariai nu
rodė, kad JAV Kongresas 
remia tuos, kurie kovoja už 
pagrindines žmogaus teises 
ir už savo tautos laisvą ap- 
sisprendimą. .

Estas Tiit Madison liudy
damas per vertėją papasa
kojo apie š. m. rugpiūčio 15 
dieną jo ir šešių kitų estų 
įsteigtą grupę, reikalaujan
čią, kad Sovietų Sąjunga 
viešai paskelbtų Molotovo- 
Ribbentropo paktą ir at
šauktų 1939 m. su nacių 

(Nukelta į 6 p 31.)
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SOVOITinĖ POUTI^^

Didelės reformos Lenkijoje. - Šv. Panelė Ukrainoje. - Nobelio 
taikos premija. - Praeities prisiminimai: 

--------------------- Chruščiovo raketos Kuboje -------------------
Vokiečiai jau seniai 

juokėsi iš lenkų pastangų 
sutvarkyti savo ūkį. Jie tam 
turi ir terminą - "Polnische 
Wirtschaft". Jį priminė spa
lio 10 d. reforma, kuri pir
miausiai siekia padidinti 
kainas ir padidinti bedarbę 
tam , kad ... būtų sudarytos 
sąlygos vėlesnei pažangai. 
Kad iš anksto nutildytų kri
tikus, Lenkijos ministeris pir 
mininkas Zbigniew Messner 
pareiškė:

"Kad mes pasirinkome 
tikrą kelią įrodo ir kitų so
cialinių šalių paimta kryptis. 
Sovietų perestroika yra mū
sų simbolis."

Jeigu bus padaryta kas 
žadama, Lenkijos ūkinė san
tvarka - socializmo ir kapita
lizmo mišinys - bus laisves
nė už Vengrijos, kuri iki šiol 
toje srityje pirmavo sovietų 
bloke. Nauja santvarka bus 
patiekta tautos referendumui 
lapkričio 29 dieną. Vyriau
sybė pažadėjo ir politines 
permainas, tačiau dėl jų ne- 
sismulkino. Tik pranešta, 
kad tos bus apsvarstytos 
kompartijos CK posėdžiuose 
irgi lapkričio mėnesį.

Messneris daugiau kal
bėjo apie dabartines bėdas, 
negu apie vaistus joms su
mažinti. Jis sakė, kad iki 
šiol buvusioj sistemoje žmo
nės nudavė, kad jie dirba, o 
įmonės nudavė, kad jos už 
tai jiems moka.

Didelio nepasitenkini
mo gali sukelti vyriausybės 
apsisprendimas atsisakyti 
griežtos kainų ir atlyginimų 
kontrolės. Norėdama tam 
nepasitenkinimui užbėgti už 
akių, vyriausybė žada išlai
kyti minimalinį atlyginimą. 
Daug didesnė laisvė žadama 
žemės ūkiui ir maisto parda
vimo tarnybom bei statybos 
medžiagų gaminimo srityje. 
Aplamai imant, vyriausybė 
paskelbė savo tiklsus, bet ne 
konkrečias priemones jiems 
pasiekti.

• ••

Vyriausybės nenuma
tytas ir neplanuotas įvykis 
atsitiko Vakarų Ukrainoje, 
po karo prijungtoje prie so
vietinės Ukrainos. Ten, ma
žam Gruševo miestely Lvo
vo rajone, gegužės mėn. vi
duryje, vienai jaunai mer
gaitei pasirodė žibanti mo
ters figūra laikanti kūdikį. 
Gandai apie tai taip plačiai 
pasklido, kad apie stebuklą 
pradėjo rašyti ir komunistinė 
spauda, jį laikydama režimo 
priešų politine propaganda. 
Iš kitos pusės, sovietams no
risi parodyti užsieniui, kad 

pas juos viešpatauja religijų 
laisvė. Tokia contra-propa- 
ganda tik prisidėjo prie žmo
nių susidomėjimo sužadini
mo. Ukrainoje pasitaiko pi
ligrimų net iš Kaukazo ir Vi
durinės Azijos, norinčių ma
tyti stebuklo pasikartojimą.

Čia verta prisiminti, 
kad Stalinas uždraudė veikti 
Ukrainos unitams, kurie pri
pažįsta Romos popiežiaus 
autoritetą bet laikosi Ryti
nių apeigų. Stalinas juos 
pavedė stačiatikių bažnyčiai. 
Tikintieji, kurie kartais atsi
lanko dar veikiančiose sta
čiatikių cerkvėse, vedasi ir 
savo vaikus krikštyja pog
rindžio ceremonijomis. Sta
čiatikiai negarbina šv. Pa
nelės taip, kaip katalikai, 
todėl visas naujų stebuklų 
laukimas yra susijęs su kata
likų tikėjimo Ukrainoje at
kutimu.

• ••
Norvegijos parlamen

tas paskyrė taikos premiją 
Costa Ricos prezidentui Os- 
car Arias Sanchez už jo pla
ną taikai Centro Amerikoje. 
Tas paskyrimas pakenkė pre 
zidento Reagano norui dar 
prieš Padėkos dieną pravesti 
per Kongresą 270 milijonų 
dolerių pagalbą Nikaragvos 
contrams tuo atveju,jei iš tos 
taikos plano nieko neišeitų. 
Prezidento politiniai oponen
tai aiškina, kad toks paskyri
mas gali pakenkti Arias pla
nui, tuo tarpu šalininkai tei
gia, kad be jo Arias planas 
neturi jokio šanso. Laukia
ma, kad Kong resas vis dėlto 
paskirs kelis milijonus con
trams kaip "humanitarinę" 
pagalbą, kuri neleis jiems 
mirti badu, bet bus nepakan
kama karo operacijoms.

Reikėtų prisiminti, kad 
1973 m., pradėjus kalbėti 
apie taiką Vietname, taikos 
premija buvo paskirta pusiau 
Henry Kissingeriui ir Š. 
Vietnamo užs. reik, minis- 
teriui Le Duc Tho, kuris at
sisakė priimti tą premijos 
pusę, netrukus pasiimdamas 
visą Pietų Vietnamą.

• ••
Prisiminus praeitį ... 

Prieš 25 metus Chruščiovas 
pradėjo gabenti savo tada 
dar primityvias raketas su 
atominiais užtaisais į Kubą, 
kas privedė prie garsiosios 
Chruščiovo-Kennedy kon 
frontacijos, kuri pasibaigė 
Chruščiovui atšaukus savo 
raketas už JAV prezidento 
pažadą niekados nepulti Ku
bos ir JAV netobulų raketų 
atšaukimą iš Italijos ir Tur
kijos, kur jos maždaug buvo 

nutaikintos į sovietų teritori
ją. Sakoma, kad jos vis tiek 
būtų buvusios išimtos iš ri
kiuotės.

Tos sukakties proga 
Harvvardo universitetas su
šaukė simpoziumą, kuriame 
tarp kitų dalyvavo tuo laiku 
buvę prezidento Kennedy pa
tarėjai kaip Gynybos Sekr. R. 
McNemara, Saugumo Pata
rėjas McGeorge Bundy, o iš 
sovietų pusės matėsi Feodor
M. Burlatski, kuris rašydavo 
Chruščiovui kalbas, ir Sergej 
A. Mikojan, kurio tėvas buvo 
žinomas Stalino bendradarbis 
ir Chruščiovo specialus pa
siuntinys Castro Kubai tuo 
metu.

Simpoziume sovietinė 
pusė teigė, kad Chruščiovas 
savo raketas pasiuntė į Kubą 
todėl, kad jis tuo tikėjosi su
laikyti JAV invaziją į tą salą, 
ką amerikiečių pusė paneigė. 
Kennedy administracija visai 
neturėjusi tokių planų. Bur- 
ltaski atstovavo pažiūrą, kad 
Chruščiovas greičiausiai sa
vo raketas pasiuntė į Kubą 
todėl, kad pavydėjo ameri
kiečiams, kurie visą sovietų 
teritoriją apsupo savo bazė
mis, tuo tarpu sovietai netu
rėjo nei vienos arti JAV teri
torijos. Raketos buvusios 
pirmas Chruščiovo žingsnis į 
atominę lygybę su JAV.

Apsukrus, kaip ir jo tė
vas, jaunasis Mikojanas leng
vai surado sovietams priimti 
ną išvadą: "Mes turėjom in
formaciją, kad - jei raketas 
neatsiimsime - amerikiečiai 
puls tą salą. Kadangi raketos 
ten buvo nugabentos tai salai 
nuo to apginti, amerikie
čiams pažadėjus nepulti, tos 
operacijos tikslas buvo pa
siektas ir mes galėjome jas 
atsiimti..."

AMERIKOS
PARAMA...

(Atkelta iš 1 psl.) 
kas iki šiol išnaudojo sovie
tai, ar tokios diktatūros kaip 
Libija ir Iranas, kurių valdo
vai neturi su niekuo skaitytis 
ir tikisi už savo elgesį nebū
sią nubausti.

Reagano pažadas padėti 
kovojantiems už savo laisvę 
visame pasaulyje yra dau
giau tik asmeninis noras, nes 
prezidento galia yra apribota 
Kongreso, kuris mielai pri
ima visokias rezoliucijas, 
tačiau nieko nedaro jų įgy
vendinimui. Tiesa, Kong
resas skiria nemažas sumas 
Afganistano laisvės kovoto
jams, tačiau yra šykštus kitų 
kraštų laisvės kovotojams.

■ Iš kitos pusės
Skaitau ir netikiu savo akim... šį kartą rugsėjo 

mėn. PASAULIO LIETUVIO vedamąjį:
"Lietuvos krikšto 600 m. sukakties minėji

mo proga, ypač iškilmių Romoje atkreipto dėmesio 
horizuotuose (? — vm) Vakarų pasaulio spauda 
skelbė Lietuvos istoriją nuo paties Mindaugo lai
kų, pabrėždama jos vargus bei nelaimes ir ilgo
kai sustodama prie jau daugiau kaip keturiasde
šimt metų besitęsiančio bolševikmečio ir jo parei
gūnų vykdomo religijos persekiojimo, kaž kaip šį 
kartą nebepamiršdama nė laisvės troškimo bei už 
tą laisvę Lietuvoje vykstančių grumtynių.. Tokį 
pat laisvės troškimą atliepė ir rugpiūčio 23 d. 
demonstracija, užsikabinusi už to mum nelaimin
go Ribbentropo-Molotovo pakto ...”

”,.. žinių skelbimo šaltiniai šį kartą atvirai 
patvorin nutrenkė savo lūpų spynas ir daugiau 
kaip keturiasdešimt metų mūsų skelbiamą laisvės 
šūkį bene pirmą kartą pakartojo iš visų plaučių.” 

Tas pats autorius rugpiūčio 28 d. DRAUGE nespin
di tokiu entuziasmu. Rugpiūčio 23 d. demonstracija Chi
cagoje, kurioje jis pats dalyvavo, nebuvo pasaulinės spau
dos pastebėta. Girdi, apie suvažinėtą šunį būtų daugiau 
rašoma! Atrodo, kad jis prašosi paaiškinimo, kad tos pa
čios dienos demonstracija Vilniuje buvo labai retas įvy
kis Sovietijos istorijoje, tuo tarpu Amerikoje demons
tracijas matome kiekvieną dieną. Demonstrantai Vilniu
je rizikavo dideliais nemalonumais, o čia blogiausiu atve
ju jie tik pasivėluoja į priešpiečius . . .

Nepaisant to asmeniško nepasisekimo P. Lietuvio 
redaktorius savo organe teigia, kad 'svarbu, kad Vakarų 
šaltiniai mūsų atžvilgiu prakiuro . . . Svarbu, kad jie vėl 
neužsitrauktų.’

Iš kitos pusės žiūrint nuostabu, kad P. Lietuvis, ku
ris save pristato leidiniu Bendruomenės minčiai ir gyve
nimui, pats neprakiuro žiniom apie draugiškus Bendruo
menės aukštų pareigūnų vizitus Vilniuje. Kalbama, kad 
antroji iš tų pareigūnų buvo sutikta su Tėviškės draugi
jos rožėm ir, kaip moteris būdama pastabesnė, konsta
tavo, kad vadinamas apskritas stalas, prie kurio disku
tuojama apie bendravimą, iš tikro yra keturkampis ... 
Kaip galima stebėtis, kad tokį įvykį tylomis apėjo pa
saulinė spauda, jei apie tai neprasižiojo net mūsų Ben
druomenės oficiozo redaktorius? Tylos sąmokslas mūsų 
pačių tarpe? O gal tai mūsų "laisvės šūkis iš visų plau-

Iš dalies tai paaiškintina tuo, 
kad ten sunku įsivaizduoti 
situaciją, kurioje į konfliktą 
galėtų įsimaišyti ar būti įvel
tos JAV. Tas pats Kongre
sas tačiau nenori duoti lėšų 
Nikaragvos contrams, nors 
tik jie privedė prie vadinamo 
5 Centro Amerikos prezi
dentų plano. Jei nebus con- 
tras grėsmės - niekas kitas 
neprivers sandanistų laikytis 
to plano, kuris numato ilgai
niui visame rajone įvesti de
mokratinę santvarką.

Paramos contrams prie
šininkai aiškina, kad jei jie 
neturi tautos daugumos pa
lankumo, doleriai nieko ne
padės. Lygiai kaip P. Viet
name nepadėjo pusė milijo
no amerikiečių karių.

Yra dar vienas momen
tas. Jei amerikiečiai kam 
nors padeda, gaunantiems 
paramą atrodo, kad ji nebus 
nutraukta iki jų laimėjimo - 
"juk mūsų pusėje galingiau
sia pasaulyje valstybė!" Tai 
susilpnina jų pasiryžimą pa
tiems aukotis už savo ide
alus.

Ir vėl - ten, kur .komu
nistai bando pagrobti val
džią, jie nekovoja užsidėję 
pirštines, bet visomis prie- 
mo nėmis, įskaitant apgaulę, 
melus ir terorą. Bet jei tokių 

priemonių griebiasi ameri
kiečių remiamoji pusė - šia
me krašte tuojau kyla di
džiausias triukšmas. Pavyz
dingo elgesio reikalaujame ir 
iš nekariaujančių, kurie ta
čiau dar nėra pribrendę pilnai 
demokratijai. Atsiminkime 
tik paskutinius įvykius Pietų 
Korėjoje ar Filipinuose.

Už tat vyrauja pažiūra, 
kad amerikiečiais per daug 
pasitikėti negalima, nebent 
su jais sietų kokie gyvybiniai 
intersai, arba pagalbą gau
nantieji šiame krašte turi to
kią stiprią "lobby" kaip ... 
Izraelis. Vien "sočiai secu- 
rity" numerio tam neužtenka.

FOOD SERVICE MGR.
FULL TIME

Position for individual with bachelor 
degree in food—rtUtrition preferred. 
Būt will consider 90 hour food service 
course with. I year full time experi- 
ence. Call (201)239-9300.

For interview. 
E. O. E.

(31-38)

SEWING MACH OPRS.
Leading sportswear mfg. loc. in the 
Port Jersey Development, requires 
exp. sevving mach opers.
RECE1VE A $100 BONUS AFT. 4 

WEEKS OF EMPLOYMENT.
Apply in person Mon.-Fr. 7:00 a. m. 
— 3:00 p. m. at

111 Port Jersey Blvd. J. C.
Call 201-435-3307 for directions.

(37-43)

EXPERIENCED OPERATOR
NEEDED FULL GARMENT OPER
ATOR. APPLY IN PERSON TO: I * C 
CONTRACTING, 7224 I6th AVENUE, 
BROOKLYN. N. Y. 11204, or CALL: 
718-234-0286. (33-39)
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VLIKO SEIMO PAREIŠKIMAS 
lAOTAI

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo metinis seimas 
įvykęs š. m. spalio 9-11 die
nomis, Montrealyje, Kana
doje, buvo gausus, darbin
gas, praėjo gražioje nuotai
koje.

Seimas pritarė VLIKo 
valdybos darbui ir padėkojo 
už efektingą Lietuvos bylos 
pristatymą laisvajam pa
sauliui.

Seimas priėmė šį pareiš
kimą okupuotai Tautai:

Šių dienų nepaprastai 
įėtempti tar pvalstybiniai 
santykiai ir naujai pradėto
ji Gorbačiovo politinio lais
vėjimo ir demokratinių 
principų įvedimo politika 
nors ir labai klastinga, bet 
jau savaime aišku liečia ir 
mūsų pavergtų brolių ir 
sesių gyvenimą ir jų tauti
nį judėjimą.

Vlikas giliai išgyvena 
vykstantį okupuotoje Lietu
voje tautinį, religinį ir žmo
gaus teisių persekiojimą,, 
didžiuojasi Jūsų brangūs 
broliai ir sesės didvyriška 
kova už savo Tautą ir vals
tybę.

Ypatingai įvertiname Jū
sų didelį atsiekimą suren
giant Vilniuje, rugpiūčio 
mėn. 23 d. demonstraciją, 
pasmerkiant Ribbentropo- 
Molotovo paktą, pardavusį 
Lietuvą Sovietų Sąjungai.

Šis didvyriškas Jūsų pasi
rodymas, plačiai nuskambė
jo per visą pasaulį.

Į Ameriką atvykęs Vy
tautas Skuodis mums per
davė paskutinę informaciją 
apie Jūsų patriotinį nusi
statymą ir veiklą.

Mes džiaugiamės galėję jį 
išklausyti šiame Vliko sei
me Montrealyje, Kanadoje 
ir tikimės, kad jisai galės' 
greitai įsijungti į laisvojo 
pasaulio lietuvių veiklą.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas deda 
visas įmanomas pastangas 
pristatyti pasauliui tebesi
tęsiančią Lietuvos okupaci
ją ir užtikriname Jus, kad 
mes sekame, kiekvieną Jū
sų darbą, kiekvieną Jums 
daromą skriaudą ir apie tai 
skelbiame pasauliui, prista

tydami Jūsų ir mūsų bend
rą didįjį tikslą ir teisę, — 
laisvais — nepriklausomais 
būti.

Mes ir Jūs niekada nesu
stokime siekdami laisvos — 
lietuvių tvarkomos Lietu
vos.

Dr. K. Bobelis
Vliko pirmininkas

Ryšiai su 
ok. Lietuva
Amerikos Lietuvių Tauti

nės S-gos Tarybos suvažia
vimas, įvykęs 1987 m. spa
lio 18 d. Chicagoje, apsvars
tęs šiuo metu išeivijoje kai 
kurių narių skleidžiamas 
okupuotos Lietuvos klausi
mu iš ten kilusias idėjas,

pasisako prieš vieningos 
kovos Lietuvai vaduoti ar
dymą bei prieš išeivijos var
du vedamus sandėrius su 
okupanto patikėtiniais,

primena Laisvojo Pasau
lio lietuvių išeivijai būti 
budriems bei siekti Lietu
vai laisvės ir Nepriklauso
mybės.

★

Amerikos Lietuvių Tary
ba savo metiniame suvažia
vime 1987 m. spalio 17 d. 
Chicagoje, priėmė šią rezo
liuciją:

Paskutiniuoju laiku pasi
reiškę atskirų asmenų ben
dradarbiavimai su okupuo
tos Lietuvos pareigūnais 
yra nepateisinami.

Išeivijos lietuviams pri
mename, kad ALTo nusi
statymas dėl bendradarbia
vimo su okupuotos Lietuvos 
lietuviais yra nepasikeitęs. 
Ryšio palaikymas bei eko
nominė pagalba giminėms 
ir kovojančiai rezistencijai 
yra labai svarbi ir reikalin
ga. Mūsų pareiga yra pa
dėti kovojančiai tautai.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Dabartinių greit besikei
čiančių pasaulinių įvykių 
fone, lietuvių tauta vaidina 
mažą rolę. Mūsų nedaug, 
neturime pasaulinių garse
nybių ir, palyginus su kito
mis senomis tautomis, esa
me per biedni, kad galėtu
me save tinkamoje aukštu
moje prisistatyti, net ir su 
tuo, kuo galėtume pasi
didžiuoti. O visvien artėja
me prie pusšimtmetinės su
kakties, kada tie pasauliniai 
įvykiai labai skaudžiai pa
lietė Lietuvą ir lietuvių tau
tą, kurių pasėkoje — tų įvy
kių paliesti — gyvename ir 
šiandien.

Norime pasikeisti minti
mis, nors gal ir labai pavir
šutiniškai apie tuos laikus 
nuo Lietuvos okupacijos, 
1940-tais metais, iki šių 
dienų. Peržvelgti ir lietuvių 
tautos reakcijas į tuos įvy
kius pačioje Lietuvoje ir iš
eivijoje, ypač kreipiant dė
mesį į lietuvių tautos išei
vijos ir okupantui tarnau
jančių sluoksnių Lietuvoje 
pažiūrų metamorfozę-keiti- 
mąsi.

1940' metais Sovietų Są
jungos kariuomenei neribo
tame skaičiuje į Lietuvą 
įžengus ir galutinai paaiš
kėjus, kad ta kariuomenė 
įžengė į Lietuvą ne, vyriau
sybinį perversmą atlikti, 
bet Lietuvą okupuoti, lietu
viai visų politinių pažiūrų 
ir nusistatymų buvo vienin
gai pasipiktinę prieš Sovie
tų Sąjungos apgaulę ir 
smurtą, žinoma, išskyrus 
tik komunistuojantį ele
mentą, kurių skaičius Lie
tuvoje buvo toks mažas, 
kad net sudaryti pagrindi
nį, komunistinį, valstybės 
reikalų tvarkymo aparatą 
reikėjo skirti į atsakingas 
vietas beraščius komunis
tus arba iš Maskvos atga
bentus sulietuvintomis pa
vardėmis rusus komunis
tus. Komunistinės propa
gandos aliuzijos į tai, kad 
pati Lietuvos liaudis balsa
vimo keliu paprašiusi Lie
tuvą priimti į Sovietų Są
jungos šeimą buvo ir yra 
visam pasauliui tik šypseną 
sukelianti nesąmonė. Nea
bejotina, kad dėl to t virti
mo tarpusavyje šypsosi ir 
patys komunistai.

Pasipiktinimas Sovietų 
Sąjungos apgaule ir smur
tu vieningai pasireiškė ir 
visoje išeivijoje. Tas išei
vijos vieningumas ypatin
gai ryškiai pasirodė Ame
rikoje, kur tik po labai 
trumpo laiko įsikūrė visas 
Amerikos politines sroves 
apimanti Lietuvos Gelbėji
mo Taryba (dabar Ameri
kos Lietuvių Taryba). Tu
rint dėmesyje to meto išei
vijos Amerikoje susiskal
dymą, ši vieningumo de
monstracija prieš Sovietų 
Sąjungos apgaulę ir smurtą 

tik patvirtina to meto išei
vijos stiprų rūpestį dėl Lie
tuvos ateities, šis vienin
gas rūpestis yra nesumažė- 
jęs ir šiandien, žinoma, ir 
čia išeivijoje mažame skai
čiuje save vadinantieji pa
žangieji (faktinai komunis
tuojantis elementas), susi
būrę prie laikraščių "Lais
vė” ir "Vilnis”, sveikino 
Lietuvą okupuojančius rau
donarmiečius.

1941 metais prasidėjęs 
Sovietų Sąjungos-Vokieti
jos karas labai trumpam 
laikui lietuvių tautoje su
kėlė viltis, kad Lietuva vėl 
taps nepriklausoma valsty
bė. Deja, tos viltys nepasi
tvirtino: viena okupacija 
buvo pakeista kita. Nuo to 
tautos vieningumas Lietu
voje ir išeivijoje prieš nau
ją okupantą — hitlerinę 
Vokietiją — nei kiek nesu
mažėjo. Charakteringa, kad 
šį kartą ir "Laisvė” su "Vil
nimi” prisijungė prie pro
testų prieš hitlerinės Vo
kietijos okupaciją. Vis stip
rėjantis p a s i priešinimas 
prieš vokiečių okupacija tę
sėsi iki 1945 metų, kada 
Sovietų Sąjungos kariuome
nė ir vėl okupavo visą Lie
tuvą.

Artėjanti antra Sovietų 
Sąjungos okupacija vertė 
lietuvius patiems apsispręs
ti, ar likti Lietuvoje ir tap
ti Siibro tremtiniais, arba 
politiniais kaliniais arba 
keltis į miškus partizanau
ti prieš grįžtantį okupantą. 
Sprendimas kiekvienu atve
ju nelengvas, nes net, išli
kus ir okupanto nepalies
tam, reikėjo nusistatyti, ar 
slapta kovoti prieš okupan
tą ar dėl nepermatomos be
viltiškos ateities kolobaruo. 
ti su okupantu dėl geresnio 
duonos kąsnio.

Pirmosios Sovietų Sąjun
gos okupacijos metu politi
nių įkalinimų ir ištrėmimų į 
Sibirą patirtis lėmė dešim
timis tūkstančių įvairių 
profesijų ir išsilavinimo pa
baltiečių apsisprendimą, pa
likus savo ūkius, namus, 
darbovietes, o dažnai ir da
lį savo šeimų, trauktis į va
karus. Jie gerai žinojo, kad 
traukiasi į karą pralaimė
jusios valstybės teritoriją, 
tauta kuri lietuvių tautai 
niekada neparodė bet kokių 
simpatijų. Jie aiškiai pra
matė, kad jų ten laukia tik 
vargas ir nežinoma ateitis, 
net ir nekalbant apie karo 
veiksmų pavojų. Savisau
gos jausmas nuo "staliniš- 
kos saulės" buvo stipresnis 
už visas protines grąsian- 
čias išvadas.

Karui pasibaigus, su la
bai mažomis išimtimis 
tremtiniai pabėgėliai buvo 
a p g y vendinti buvusiuose 
kariuomenės barakuose — 
stovyklose, amerikiečių, an
glų ir prancūzų zonose, Vo

kietijoje. Gi buvę pabėgė
liai užklupti rusų zonoje be 
didelių ceremonijų perkelti 
be jų atsiklausimo per oku
puotą Lietuvą į kalėjimus 
arba Sibirą. Tiesa, Sovietų 
Sąjunga tais pačiais tiks
lais bandė susigrąžinti ir 
pabėgėlius iš kitų trijų Vo
kietijos zonų, bet paaiškė
jus jų užmačioms ir jų anti
humanišką elgesį su jų zo
noje užtiktais pabėgėliais, 
tas jų sugrąžinimo masini
mas buvo sulaikytas, ir at
siradus tik vienam kitam 
norinčių grįžti, tas mėgi
nimas bnvo visiškai sustab
dytas. Jie visi, kad ir prieš 
savo valią tapo Lietuvos iš- 
eiviais-benamiais.

Kaip į tuos varge ir des
peracijoje likusius išeivius 
tada pasižiūrėjo tie, kurie 
šiandien randa, kad "per
daug svarbus šis klausimas, 
jo sprendimas nulems ar iš
liks išeivijoje lietuvybė. Ar 
ne? (žiūrėk š. m. "Gimtojo 
krašto" Nr. 38). Jie tada ta
me pačiame "Gimtajame 
krašte" nesiūlė "sėskime ir 
pakalbėime" prie to vadi
namo apkrito stalo, o be jo
kių ceremonijų juos visus 
išvadino tautos atmatomis, 
f asistuojančiais koloboran- 
tais ir tautos išgamomis. 
Tuo metu jiems rūpėjo tik 
ta prieškarinė išeivija Ame
rikoje, kuri būrėsi apie 
"Laisvę" ir "Vilnį". Jiems 
visiškai nerūpėjo likimas tų 
tūkstančių lietuvių pabėgė
lių, likusių karo sunaikin
toje Vokietijoje, dažnai net 
ir badaujančių. Niekas ne
girdėjo, nes nebuvo, kad 
tiems lietuviams išeiviams 
būtų leista jų tėvams, sū
nums, broliams, seserims iš 
Lietuvos pasiųsti kokį nors 
siuntinį. Niekas negirdėjo 
ir apie bet kokias Sovietų 
Sąjungos pastangas, nes jų 
nebuvo, pasirūpinti ne tik 
pabaltiečių, bet ir kitų tau
tų ateities likimu. Ne be 
to, kad kaip minėjau, neat
sirado ir norinčių grįžti į 
Stalino kontroliuojamą "ro
jų”.

Tais badaujančiais ir be
viltiškoje padėtyje atsidū
rusiais išeivijos lietuviais 
Vokietijoje pasirūpino se
nieji Amerikos lietuviai, 
įsteigdami BALFą ir per jį 
aprūpindami juos drabu
žiais ir pašalpomis, kašta
vusiais milijonus dolerių, 
gautų per Amerikos vyriau
sybę iš piliečių rinkliavomis 
surinktų aukų. Milžiniškos 
sumos pinigų ir svoris dra
bužių buvo surinkti Balfo 
skyrių. Amerikos išeivių 
pastangomis buvo praves
tas Amerikoje ir Displaced 
Person Act (išvietintų as
menų įstatymas), įgalinęs 
daugumai to meto pabėgė- 
liųų įvažiuoti į Ameriką. 
Galimumus emigruoti iš 

(Nukelta į 4 psl.)
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stovyklų sudarė ir Kanada, 
Australija ir Anglija.

DP imigracijos metu j 
virš minėtus vakarų kraš
tus "Gimtojo krašto” virši
ninkų pažiūra i šiuos išei
vius buvo ta pati, kaip ir 
jiems esant stovyklose: jie 
yra lietuvių tautos atmatos, 
fašistuoją koloborantai ir 
išgamos. Tokia komunisti
nė pažiūra apie naujuosius 
išeivius išliko iki, jie savo 
sumanumo ir darbštumo dė
ka, atsistojo ant kojų, pa
jėgdami aprūpinti ne tik 
savo vaikus siekti aukštojo 
mokslo, bet ir padėti 'To
juje” pasilikusioms gimi
nėms. Naujoji'lietuviškoji 
išeivija Amerikoje tapo tiek 
pajėgi, kad savo siuntiniais 
užvertė visą Lietuvą ame
rikoniškomis prekėmis, mo
kėdami už jas daugiau nei 
dvigubas kainas: mokėdami 
rinkos kainas už tik naujas 
įsileidžiamas prekes ir plė
šikiškus Sovietų Sąjungos 
muitus ir persiuntimo išlai
das. Ne be pagrindo vaka
rų korespondentai užkliuvę 
į Lietuvą, lygindami ją su 
kitomis sovietinėmis res
publikomis, vadina ją Ma
žąja Amerika, o Kauną ma
žuoju Paryžiumi. Siuntinių 
prašymams iš Lietuvos su
mažėjus, o tuo pačiu ir Sov. 
Sąjungos, muitų ir siunti
nių persiuntimo išlaidų pa
jamoms sumažėjus, reikė
jo ieškoti naujo šaltinio pa
jamoms padidinti. Siun
čiant tik siuntinius ir ne
esant tiesioginio kontakto 
tarp siuntėjų ir gavėjų, ne
reikėjo perdaug keisti ir 
"kamieno” pažiūras į išei
viją.

Prasidėjo nauja fazė — 
leidimas važiuoti į ok. Lie
tuvą: leidimas važiuoti tik 
su palydovais ir tik į nuro
dytas ivetas. Jau nekalbant 
apie perdėtai išpūstas kai
nas už viešbučius ir susisie
kimą, sovietams reikėjo ieš
koti ir didesnių uždarbių iš 
tų pačių išeivijos šaltinių. 
Buvo atidarytos aukso ka
syklos, taip vadinamos do
lerinės krautuvės. Nuvyku
si į Lietuvą Amerikoje gy
venanti lietuvių išeivija, 
dangų siekiančiomis kaino
mis perka savo giminėms 
dovanas tuo papildydama 
ne ok. Lietuvos iždą, o So
vietų Sąjungos iždą. Jei do
leris yra vertas tik 66 ka
peikas, tai kodėl jo vertė 
juodojoje rinkoje 3-5 rub
liai už dolerį, o pačių rub

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — PasirinUmas dideli*.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

lių kiek tik nori gali įsigyti 
Amerikoje už 10 ameriko
niškų centų. Jei tai nėra iš
eivijos išnaudojimas, tai 
kas nors turi paaiškinti, ką 
reiškia žodis — išnaudoji
mas. ___

Prasidėjus didesniam iš
eivių skaičiui lankyti Lie
tuvoje, pradėjo keistis ir 
pažiūros į juos vietos lie
tuvių valdančių sluoksnių. 
Vienu metu siūlomas tik 
vienašališkas bendravimas 
pastaruoju metu keičiamas 
į siūlomą "abipusį bendra
darbiavimą”. Matomai, sun
ku būtų ką nors įtikinti, 
kad Lietuvoje lankosi to
kiais skaičiais tik lietuviai 
"tautos atmatos ir išga
mos”, jei jie moka tokias 
kainas, kad aplankyti savo 
kraštą ir gimines, apdova
nodami juos tokiomis bran
giomis dovanomis, kurių 
pirkimas neša Sovietų Są
jungai tokį pelną, kaip pa
tvinusi upė pavasaryje ne
ša pievai derlingus šapus. 
Išeiviai jau tampa tokiais, 
į kuriuos reikia atkreipti 
dėmesys. Jie turi išlikti iš
tikimi lietuvybei išeivijoje 
ir toliau, kad dar daugiau 
prisidėtų prie sovietinių iž
dų papildymų.

Šiais metais, "gilindami 
meilę išeivijai” jie pasikvie
čia prie "apskrito stalo” po
kalbiui keturis misijonie- 
rius, kurių nė vienas neper
gyveno Sovietų Sąjungos 
siautėjimo ok. Lietuvoje 
pirmaisiais Sovietų okupa
cijos metais,.nematė gyvu
liais paverstų tautiečių ve
žamų į Sibirą. Nematė to ir 
antrosios okupacijos pra
džioje besikartojančių su
ėmimų ir trėmimų. Pasi
kvietė juos pokalbiui apie 
tai kaip gelbėti lietuvybę 
išeivijoje. Pagal kvietėjus 
ji gelbėtina tokiu būdu:

1. Išlaikymui Lietuvos 
status quo nenumatytam 
laikui išeivija neturi rašyti 
apie Lietuvos okupaciją, 2. 
neturi rašyti apie okupan
to ir jam tarnaujančių Lie
tuvos išnaudojimą, nes tai 
būtų jų įžeidimas.

Atsidėkodami už tai jie 
pasiūlė išeivijai: 1. leis 
mums pirktis visas jų išlei
džiamas knygas, kurių kiek
vienoje atiduodama pasiklo- 
niojimo duoklė okupantui, 
nes kitaip ji rinkoje negali 
pasirodyti, 2. leis rašyti į 
jų spaudą arba persispaus
dins iš mūsų tai, kas ati
tiks, jų nuomone, reikalavi
mams dėl okupacijos ir įžei

dinėjimų, 3. leis įvežti tas 
mūsų knygas, kurios atitiks 
jau minėtiems reikalavi
mams ir 4. leis už išeivijos 
perkamus buldozerius įsi
rašyti savo vardus į atsta
tomus paminklus. Priedu 
mūsų misijonieriai pasiūlė 
ir 20.000 dolerių Vilniaus 
pilies remontui.

Reikia pripažinti, kad 
jau yra ir šio pokalbio re
zultatai. "Gimtasis kraš
tas” savo 38 numeryje pra
neša mums didelę naujieną, 
kad pokalbyje ”buvo nusi
skųsta dėl važinėjimo ribo
jimo. Atidarėme Lietuvą 
iki Klaipėdos ir Palangos”. 
O kaip su likusia dalimi? Be 
to taip ir norisi paklausti, 
o kas tą važinėjimą buvo 
apribojęs?

Kad prie "apskrito stalo” 
(iš tikrųjų jis buvo pailgas) 
kalbėjosi keturi jauni misi
jonieriai, kad ir su komu
nistiškais titulais pasipuo
šusiais kultūrininkais Lie
tuvoje, nevertėtų perdaug 
sielotis. Bet, kai kurie jų 
yra išeivijos spaudos ir net 
veiksnių bei milijoninių fon
dų vadovybėse, tai norom- 
nenorom ir kyla klausimas, 
ar ne į juos šiuo metu ir 
yra nukreiptas tarybinis 
dėmesys dėl lietuvybės iš
likimo? Ypač, kai nei viena 
tų organizacijų bent iki šiol 
nepasisakė dėl jų vadovy
bės narių pokalbio su ofi
cialiais ok. Lietuvos kultū
rininkais. Aš nesmerkiau ir 
nesmerkiu asmeniško san- 
tykiavirtio, bet nematau 
kaip įmanomas organizaci
nis bendradarbiavimas.

Aš tikiuosi, kad nieko ne- 
įžeidžiau, nes tikrai neturė
jau tokios intensijos ir no
ro. Neminėjau niekur ir pa
vardžių. Esu taip pat tikras, 
kad nei Dirva, kaip ir aš, 
neturėsime nieko prieš, jei 
šis straipsniukas ištisai bū
tų perspausdintas Lietuvo
je skaitomoje spaudoje.

Vytautas Abraitis

DRESS OPERATORS
WANTED experienced vvorking on 
complete garments ’’after 5 & party 
dress", some "semi section" vvork 
available. Apply: l.C. Contracting Co., 
7224 I 6th Avė., Brooklyn, N. Y. 11204 

Tel. (718) 234-0286
(38-44)

OPERATOR
EXPERIENCED S1NGER SFAV1NG 
MACHINE OPERATOR. UNION 
SHOP. ALL BENEFITS. BROOKLYN.
N. Y. CALL: 718-768-7086. (39-42)

COOK/MGR.
Water vievv nursing center. 180-bed 
facility located in Cedar Grove is 
seeking a Cook MGR. Mušt have exp. 
in institutional cooking and manage- 
ment. 40 hours per week, including 2 
vveekends per month.

Call 201-239-9300.
E.O.E.

(39-45)

DETROITO LIETUVIM’**

VILIAUS BRAŽĖNO 
PASKAITA

Viliaus Bražėno paskaita, 
įvykusi spalio 11d. šv. An
tano parapijos salėje, daug 
ką sudomino. Tą dieną baž
nyčioje matėsi žmonių at
vykusių ne tik iš kitų para
pijų, bet ir iš kitų miestų. 
Po mišių parapijos salėje 
Lž S-gos Detroito skyriaus 
pirmininkas Vytautas Kut
kus pristatė paskaitininką 
Vilių Bražėną ir du korefe- 
rentu, Algį Zaparacką ir 
Stasį Garliauską.

Vilius Bražėnas pasi
džiaugė radęs tokią lietu
višką ir šiltą atmosferą. Sa
vo 47 min. paskaitoje pa
aiškino kaip ta OSI-KGB il
goji ranka atsirado ir ko ji 
siekia. Ją išugdė trijų in
teresų sutapimas: 1) So
vietinis ekspansionizmas ir 
teroro naudojimas per KGB 
"ilgąją ranką”. 2) Izraelio 
sionizmas ir žydų įtaka į 
JAV politiką. 3) JAV inter- 
nacionalistinis elito globa- 
lizmas. Visi trys reiškiniai 
siekia nutildyti bei sukom
promituoti potencialius bal
sus, galinčius pažadinti 
Amerikos žmones prieš vie
nų ar kitų planų vykdymą.

Ką reiktų daryti, kad ap
sisaugojus nuo OSI-KGB 
tos ilgosios rankos? Viliaus 
Bražėno siūlymu reiktų 
veikti dviem frontais: beta- 
piškai OSI atkirčiui, ir lais
vės fronte netiesioginiai.

Tiesioginiai veikti siūla- 
mi šie būdai: veikti į viešu
mą per vietinę žinybą, ne
pasikliaujant vien didžiąja, 
naudoti "Civil Rights” prieš 
OSI pareigūnus, grąžinti 
politinių aukų prašymus 
"nei vieno cento” su pasta
ba ir protestu dėl OSI, su
gėdinti etninius Respubliko
nų ir Demokratų klubus, 
kad p rotestuotų dėl OSI, 
Etnikams išstoti iš grupių, 
kaip Republican Heritage 
group, organizuoti demons
tracijas, jas vykdyti vieto
vėse, o ne Washingtone, or
ganizuoti antrąjį Niurem- 
berg Teismą (Amerikoje), 
sudarinti ir skelbti "Kola
borantų su KGB sąrašus, 
puolamuosius remti finan
siniai.

Koreferentas Algis Zapa- 
rackas su visais V. Bražėno 
pasiūlymais sutiko ir papa
sakojo kaip žmonės atsiran
da apkaltintųjų eilėse, tik 
todėl, kad anketose rando- 
ma tokių dalykų, kurie 
prieštarauja anksčiau pildy
toms anketoms. Anketas 
užpildytas Vokietijos lie
tuvių stovyklose, važiuojant 
į Ameriką ir prašant pilie
tybės jie surenka ir kom
piuteriais patikrina ir jei 
jose kas nors nesutinka, jau 
ir yra priežastis bylai kelti. 
Toliau jis iškėlė ir labai 
įvertino įvykusias demons
tracijas rugpiūčio 23 d. Vil-

Antanas Grinius

Vilius Bražėnas 

niuje. Anksčiau mažai kas 
apie mus rašė ir mes mažai 
buvome žinomi, įvykusios 
rugpiūčio 23 d. demonstra
cijos lietuvių Vilniuje su
drebino ir apie jas rašė vi
sa pasaulio spauda ir net 
Nevv York Times.

Koreferentas Stasys Gar- 
liauskas priminė laisvės sta
tulą, kuri stovi New Yorke 
ir visus atvykstančius su
tinka, tačiau ji užsimerkia 
kai žmonės yra deportuoja
mi į Sovietiją ir ji jų ne
mato. Sovietijoje yra išleis
tas naujas pilietybės įsta
tymas, pagal kurį ne tik 
mes, bet ir mūsų vaikai 
skaitomi Sovietijos pilie
čiais tik tam, kad ir juos 
kada nors galėtų departuo- 
ti. Kad apsisaugojus nuo 
OSI-KGB šauliai ir ramo- 
vėnai turėtų keisti kryptį ir 
tam reikalui dirbti.

Vytautas Kutkus atsaky
damas pareiškė, kad mes 
kiek galėjome tiek dirbome, 
rašėme laiškus ir siuntėme 
telegramas, dmonstravome, 
visur ėjome ir važiavome. 
Lengva kritikuoti, bet daug 
sunkiau yra dirbti.

Klausimus ir sumany
mus svarstant į juos buvo 
įsijungę klausdami ar ką 
patardami šie asmenys. Ba
lys Gražulis, Liuda Rugie- 
nienė, Jūratė Pečiūrienė, 
Antanas Sukauskas, Stasys 
Šimoliūnas, Alfonsas Lu
kas.

Paskaitos įdomiai klausė
si apie 100 klausytojų.

BOB’S BIG BOY 
RESTAURANT

Full-Part time position avalibale for 
hard vvorking, energetic people. Ex- 
cellent benefits 8c competitive wages 
depending on exper. Positions avail: 

CASHIER - HOST - HOSTESS 
WA1TER / WAITRESS 

SALAD BAR ATTENDANT 
UTIL1TY PERSON

Apply in person, at Bob's Big Boy in 
Villanova, Pa., Lancaster Avė. 8c 320, 
or Call 211-527-7489, Div. or Mar- 
riot, Villanova, Pa. EOE.

M /F/H
(39-41)

RESTAURANT HELP
Marriott Family Corp. accepting ap- 
plications for cooks, vvaiter/vvaitresses, 
and other positions available. Excel- 
lent salary and benefits. Apply in 
person to:
HOWARD JOHNSONS RESTAURANT 

Rt. 30 8c 100 Exton, Pa. 19341
E.O.E.

(34-40)



1987 m. spalio 22 d.
ą v$nn
DIRVA Nr. 39 — 5

Eglė Juodvalkį

Prancūzijos ir Lietuvos lydinys
Dailininkas Pranas Gailius

Paklaustas, kas yra poe
zija, vienas garsus XVIII 
a. mąstytojas, atsakė, kad 
lengviau paaiškinti, kas ji 
nėra. Lygiai sunku apibū
dinti meną, ypač neeilinius 
Prano Gailiaus grafikos 
darbus, jo paveikslų kny
gas. Paryžietis Gailius, iš 
pradžių mokęsis pas Fer- 
nand Leger, nuo 1955 m. 
eksponuoja savo darbus 
Amerikos, Japonijos, Ka
nados, Prancūzijos, Vokie
tijos ir kitų kraštų miestuo
se. šį rudenį jis atsivežė dvi 
parodas į Čikagą. Gailiaus 
naujausi spalvotos grafikos 
ir tapybos paveikslai buvo 
išstatyti Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje, o anks
tesnieji — Alliance Fran- 
caise pastate miesto centre.

Balzeko muziejuje vyku
sios parodos atidaryme da
lyvavo dailininkas ir jo 
naujausiai paveikslų kny
gai "Antroji lietuviškoji 
siuita” panaudoto eilėraš
čio autorius, poetas Kazys 
Bradūnas. Vienam iš mu
ziejaus direktorių Vai. Ra- 
moniui pareiškus nuostabą 
ir susižavėjimą naujausiu 
Gailiaus kūrybos etapu — 
didelio formato tapybos 
darbais, pavadintais "Siel- 
rankšluosčiais", dailininko 
ankstesnių kūrinių po ran
ka neturintys parodos lan
kytojai pasigedo, tegu ir 
nelabai išsamaus, jo kūry
bos aptarimo, ar bent užuo
minos, kad, kiek, žinoma, 
nėra kito dailininko, ku
riančio spalvotą grafiką 
Gailiaus būdu. Kadangi 
joks menas nekuriamas va
kuume, dailininkas būtų 
galėjęs papasakoti kur, 
kaip, kodėl jis tapo ir raižo. 
Būtų buvę verta priminti, 
jog Gailius su savimi po šiai 
dienai nešiojasi vaikystės

Pranas Gailius

Lietuvoj prisiminimus, kad 
jis mėgina nutapyti ką jis 
jautė, basas lakstydamas 
po pievas ar pirštus vilgy- 
damas šaltoje, sraunioje 
tėviškės upelio srovėje Ma
žeikiuose. Savo kūryboje 
Pranas Gailius vengia no
stalgijos, jo tapybai būdin
gi ženklai, kurie apspren
džia erdvę.

Naujausieji darbai, su
kurti Pietų Prancūzijoje 
šią vasarą — sielrankšluos- 
čiai, kuriais metaforiškai 
nusišluostę savo sielas, žiū
rovai drobėje pamato kokį 
nors jų ar savo pergyveni
mų aspektą, kaip Veronika, 
n u š 1 u osčiusi prakaituotą 
Kristaus veidą, savo skepe
toje išvydo jo atspaudą. 
Dailininkas savo kūryboje 
keliauja per laiką, per erd
vę, ant drobės palikdamas 
tam tikrus simbolius, ženk
lus, kaip akmenukus ar duo
nos trupinius, kuriuos su
rinkę žiūrovai, kaip pasa
kos vaikai, pasiekia namus.

Atidaryme poetas Kazys 
Bradūnas paskaitė savo kū
rinį "Donelaičio pamokslas 
per sukaktuvių mišią", ku

rį plastiškai perkūręs, dai
lininkas pavadino "Antrąja 
lietuviškąja siuita”. Jį ir 
kitą Bradūno eilėraštį do
nelaitiška tema angliškai, 
deja, neįspūdingai, perskai
tė "Antro Kaimo" teatro 
kolektyvo narys Eugenijus 
Būtėnas. Prano Gailiaus 
paveikslų paroda Balzeko 
muziejuje užsidarė spalio 
17 dieną..

NAUJAME BALZEKO
LIETUVIŲ KULTŪROS 

MUZIEJUJE
Naujame, trijų aukštų 

name (6500 So. Pulaski Rd., 
Chicago, III. 60629) Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muziejus 
yra didžiausia etninio pobū
džio muziejinė įstaiga Ame
rikoje. I muziejaus sudėtį 
įeina biblioteka, kartografi
jos, numizmatikos, filatelis- 
tikos, genealogijos karo, 
vaikų skyriai, meno galeri
ja, bei esantis organizaci
jos stadijoje muzikos sky
rius. Muziejaus direktorium 
yra žinomas dailininkas Va
lentinas Ramonis.

Visame šiame komplekse 
didelį vaidmenį vaidina bib
lioteka. Jos vadovu ir mu
ziejaus moksliniu konsul
tantu yra istorikas, dr. Do
vydas Fainhauzas. Be jo 
bibliotekoje dirba trys as
menys — patyrusi, ilgame
tė muziejaus darbuotoja 
Ruth Katauskas, muzikas 
Juozas Sodaitis ir JAV is
torijos bei imigracijos spe
cialistė, gavusi MA North- 
western Universitete, Je- 
sie Daraška.

Biblioteka yra reikšmin
gas mokslinių tyrinėjimų 
bei įvairių davinių apie Lie
tuvą lobynas. Pastaruoju 
metu buvo pakeista jos

RAŠINIŲ KONKURSAS
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia RAŠINIŲ 

KONKURSĄ JAUNIMUI. Temos — 1. NE LIETUVOJE GIMU
SIO JAUNIMO PAREIGA LIETUVAI, ir 2. KAIP IŠLAIKYTI 
JAUNIMĄ AKTYVŲ LIETUVIŠKOSE ORGANIZACIJOSE.

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga kviečia ir skatina visą 
lietuvišką jaunimą (iki 35 m. amžiaus) dalyvauti konkurse. 
Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle spausdintų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mokytojai bei įvairių organizacijų va
dovai, yra prašomi paskatinti jaunimą rašyti anksčiau minė- 
tom temom.

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys premijos:

I. — $250.00
II. — $150.00
III. — $100.00

Prpmijų paskirstymui, jury komisija bus sudaryta ir paskelbta 
vėliau.

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema, 
prisiųsti ušklijuotą voką su vardu; adresu, ir amžiumi. Konkur
so rašiniai turi būti prisiųsti iki sausio mėn. 15 d., 1988 m., 
sekančiu adresu; Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
c/o Vida Jonušienė, 12500 Pawnee Rd., Palos Park, 
III. 60464.

struktūra. Biblioteka tapo 
padalinta į knygų, laikraš
čių ir specialių rinkinių sky
rius.

Knygų skyrius susideda 
iš 22,000 tomų, o laikraščių 
skyriuje buvo sukaupta 
1500 laikraščių ir žurnalų 
pavadinimai, kurių daugelis 
siekia 19 amžių.

Specialių rinkinių skyriu
je randasi sekančios sekci
jos: retos knygos, rankraš
čiai, brošiūros ir dokumen
tai, fotoarchyvas bei meno 
archyvas.

Retų knygų sekcija susi
deda iš 500 tomų.. Kai ku
rie jų buvo išleisti dar vi
duramžiais ir yra neįkai
nuojamos vertės.

Rankraščių sekcijoj yra 
lietuvių rašytojų, moksli

Naujieji DIRVOS prenumeratoriai 
gauna dovanai 
viena mūsą leidinių pasirinktinai

DIRVOS prenumerata metams 17 dol. Visiems nau
jiems prenumeratoriams išsiųsime veltui pasirinktinai 
vieną Vilties leidinių: Vytauto Alanto romaną "Aušra 
Paliūnuose" ar Jono Švobos "Šeiminė ir prezidentinė 
Lietuva".
---------------------------ATKIRPTI-----------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 17 dol. už Dirvos prenumeratą ir pageidauju 
gauti veltui:

Q V. Alanto "Aušra Paliūnuose"
□ J. Švobos "Šeiminė ir prezidentinė Lietuva" 

Prašau siuntinėti DIRVĄ žemiau nurodytu adresu:

Pavardė ir vardas...................................................................

Adresas ..................................................................................

ninkų, aktorių, politinių 
veikėjų, draugijų korespon
dencija bei įvairūs rašiniai.

Brošiūrų ir dokumentų 
sekcija yra gausi Lietuvos 
istoriją ir kultūrą liečian
čios medžiagos saugykla. 
Šioje sekcijoje yra įvairūs 
spausdiniai, oficialūs doku
mentai, draugijų veiklos 
aprašymai, protokolai, skel
bimai, atsišaukimai, laik
raščių iškarpos.

Fotoarchyve yra grupių 
ir atskirų asmenų (aktorių, 
veikėjų, rašytojų) nuotrau
kos ir albumai, o meno ar
chyve surinkti biografiniai 
duomenys apie menininkus 
ir meno draugijas.

Biblioteka plačiai naudo
jasi studentai, mokslinin
kai ir plati visuomenė.

Pranas Gailius. Antra lietuviška suita.
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Vertėja Gintė Damušytė skaito Vytauto Skuodžio pareiš
kimą komisijai, išverstą j anglų kalbą. Zinta Arums nuotr.

Washingtone...
(Atkelta iš 1 psl.)

Vokietija pasirašytus slap
tus protokolus, privedusius 
prie sovietų okupacijos Pa
baltijo šalyse. Pasak Madi- 
son, estai nėra pamiršę ne
priklausomos Estijos.

Jaunas latvis Rolands Si- 
laraups liudijo, jog naujoji 
sovietų viešumo politika 
dar nepasiekė teisingumo 
sistemos, nes daugelis lat
vių politinių disidentų vis 
dar laikomi kalėjimuose ar 
p s i c hiatrinėse ligoninėse. 
Silaraups pastebėjo, kad 
milicija ir KGB agentai vi
sokiais būdais persekiojo 
birželio 14 ir rugpiūčio 23 
d. Rygoje vykusių demons
tracijų rengėjus bei daly
vius.

Paklaustas nuomonės 
apie žmogaus teisių konfe
renciją, kurią sovietai siū
lo surengti Maskvoje, Sila
raups sakė, kad tokia kon
ferencija turėtų įvykti tik 
tuo atveju, jeigu Sovietų 
Sąjunga leistų joje daly
vauti visoms Latvijoje ir 
kitur pasaulyje įsisteigu
sioms n e p r i klausomoms 
žmogaus teisių grupėms.

Lietuvos Helsinkio gru
pės narys Vytautas Skuo
dis savo parodyme papasa
kojo apie religinių ir tauti
nių teisių pažeidinėjimus 
Lietuvoje. Jis teigė, kad so
vietų valdžia bando skaldy
ti katalikų Bažnyčią iš vi
daus, varžo kunigų atlieka
mą pastoraciją ir aplamai 
tikėjimo praktikavimą..

JAV Kongrese pasibai
gus Helsinkio komisijos 
p r a vestiems apklausinėji
mams, Vytautas Skuodis 
daly vavo Nacionaliniame 
spaudos klube suruoštoje 
spaudos konferencijoje, kur 
atsakinėjo į klausimus apie 
sąlygas sovietų priverčia
mųjų darbų lageryje ir apie 
katalikų Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje.

V. Skuodis priėmime 
Kongreso rūmuose

Spalio 7 d. V. Skuodį pri
ėmė JAV krašto apsaugos 
tarybos specialus asisten

tas Sovietų Sąjungos ir Ry
tų Europos reikalams Fritz 
Ermaith, su šeima aplankė 
Amerikos Balso įstaigą ir 
išklausė laidos lietuvių kal
ba, vėliau Lietuvos pasiun
tinybėje buvo priimtas Lie
tuvos atstovo Washingtone 
ir diplomatijos šefo dr. St. 
Bačkio bei jo žmonos. Iš 
Lietuvos pasiuntinybės vy
ko į prie JAV Kapitoliaus 
esančius Rayburno vardo 
Kongreso įstaigų rūmus, 
kur Skuodžių laukė būrelis 
kongresmanų, aukštų ame
rikiečių pareigūnų ir dau
giau nei šimtas lietuvių. Jų 
tarpe buvo dr. S. Bačkis su 
žmona, JAV LB krašto val
dybos pirm. V. Volertas, 
buv. pirmininkas A. Gečys, 
Baltųjų rūmų pareigūnė R. 
Bureikaitė ir kt. Washing- 
tono lietuviai valgiais ap
krovė per visą salę ištiestą 
stalą, o vynu vaišino susi
tikimo rengėjai.

Lietuvių Informac i j o s 
biuro Washingtone vedėjo 
Viktoro Nako pravestoje 
oficialioje dalyje kalbėjo 
abu JAV Atstovų rūmų 
grupės už religinę laisvę 
Lietuvoje ko-pirmininkai — 
respublikonas J. Miller iš 
Washingtono valstijos, ir 
demokratas E. Feighan iš 
Ohio valstijos. Jie teisingai 
nusakė savo vadovaujamos 
grupės tikslus: "turime pa
stoviai sau priminti, kad

INTERNATIONAL
Rūta Pauperienė, įstaigos vedėja

G. T. International dėkoja visiems klientams, kurie pri
sidėjo prie sėkmingo kelionių į Lietuvą sezono.

G. T. International pirmoji 1988 m. ekskursija prasi
deda balandžio 7 d. Dvylikai dienų išvykstama į egzotišką 
Pietų Ameriką. Pirmoji ateinančio sezono kelionė i Lietuvą 
(15 dienų Lietuvoje) išvyks gegužės 16 d.

G. T. International tvarko visus kelionių reikalus oro, van
dens ir sausumos keliais. Turizmui ar biznio kelionei kreip
kitės pas mus.

G. T. International padeda sudaryti iškvietimo doku
mentus artimiesiems iš Lietuvos.

NORI PASAULIO PAMATYTI?
KREIPKIS Į G. T.

G. T. INTERNATIONAL, INC.
10401 S. ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 
TELEFONAS: (312) 430-7272
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BOSTONO LIETUVIAI
Petras Viščinis

VILNIAUS DIENA

Spalio 11 d. laidoje Lais
vės Varpas savo programos 
dalį skyrė Vilniaus dienai. 
Įvadiniame žodyje pažymė
ta, kad spalio 9-oji net po 
daugelio metų lieka lyg sim
boliu tos grėsmės, kurią 
Lietuvai sudaro kaimynai 
savo nepagrįstomis preten
zijomis prie mūsų sostinės. 
Šiuo metu ne tik lenkai yra 
linkę Vilnių laikyti Lenki
jos dalimi, bet ir okupantas 
vaizduoja jį, kaip interna- 
cionalį miestą, iškeldamas 
ypač rusiškąjį elementą. 
Tuo reikalu plačiau pasisa
kė Bronys Raila vienoje sa
vo kalbų per Laisvės radiją 
į okupuotą Lietuvą. Toji 
kalba pavadinta "Kieno Vil
nius ir kokia jo kultūra?" 
Ji perduota ištisai. Joje nu
rodoma, kaip rusų dramos 
teatro aktoriai ir kiti meni
ninkai iškeliami Lietuvos 
meno atstovais, jos nusipel- 
nusiais menininkais.

Perpinant tolimesnę žo
dinę programą muzika Vil
niaus tema, įjungta sol. Ele
na Saulevičiūtė su simfoni
niu orkestru, kuri atliko 
Balio Dvariono kūrinį apie 

trijose Pabaltijo šalyse ne
siliauja. tironija ir kad tuo 
atžvilgiu mes turime tam 
tikrus įsipareigojimus ir 
atsakomybę .. ."

Tuo tarpu Vytautas Skuo
dis savo kalboje, kurią į 
anglų kalbą vertė kun. K. 
Pugevičius, ypač pasidžiau
gė, kad šiandien kartu su 
juo Čia laisvi yra dar du di
sidentai: estas Madison ir 
latvis Silaraups, ir pareiš
kė nesigailįs, kad septyne
rius savo amžiaus metus 
praleido priverčiamųjų dar
bų lageryje.

Tiek abiejų JAV Atsto
vų rūmų narių, tiek V. 
Skuodžio kalba JAV Kon
greso įstaigų rūmuose buvo 
sutiktos ir palydėtos ilgais 
ir šiltais plojimais.

Kor.

Vilnių, išreiškianti lietuvio 
meilę jam ir jo ilgesį.

Perėjus prie lenkų tebe- 
puoselėjamų pretenzijų į 
Vilnių, pažymėta, kad tos 
pretenzijos būtų gerokai 
susilpnintos, jei Vilniaus 
arkivyskupija būtų išjung
ta iš Lenkijos bažnytinės 
provincijos ir įjungta į Lie
tuvos bažnytinę provinciją, 
šiuo klausimus perduotos 
ištraukos iš Algimanto Gu
recko straipsnio, kurį pa
skelbė "Pasaulio lietuvis” 
paskutiniame savo numery
je. Tai įdomus, labai gerai 
argumentuotas straipsnis, 
kuriuo įrodoma, kad mes 
turime pagrindo prašyti Po
piežių atsižvelgti į lietuvių 
tautos pageidavimus. Toks 
prašymas neturi nieko ben
dro su Lietuvos okupacijos 
pripažinimu, kaip kartais 
aiškinama, žinant popiežiui 
reiškiama lietuvių tautos 
dėkingumą už jo palanku
mą Lietuvai kitais reikalais, 
yra pagrindo tikėtis, kad 
bus rastas teisingas spren
dimas šiuo lietuviams labai 
aktualiu klausimu.

Pateikiant mūsų liaudies 
kūrybos pavyzdį Vilniaus 
tema, speciali programos 
dalis užskleista Algirdo Ka- 
čanausko vesto "Rūtos" an
samblio daina "Vilniaus 
kalneliai, sveikiname jus”.

NAUJI 
PERSITVARKYMAI

Spalio 6 d. įvyko So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos narių nepaprastas su
sirinkimas, kuriame nutar
ta: 1. Įgalioti valdybą pasi
rašyti su Welfare departa
mentu sutartį dėl draugijos 
pirmo ir antro aukšto iš
nuomavimo su sąlyga, jei 
miesto administracija su
tiks duoti leidimą įrengti 
tose namo dalyse įstaigas, o 
taip pat, jei bus gauta ban

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ KULTŪRINES RADIJO PROGRAMOS
SEKMADIENIAIAS 9:1X1 ~19:l>0 VAI.? RYTO iT RADIJO STOTIES WCAV — FM 99

VEDĖJAS: P. VIŠČINIS, 173 ARTHUR ST., BROCKTON, MA. 02402, TEL. 586-7209

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.; 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

1987 m. spalio 22 d.

ko paskola, reikalinga na
mo pertvarkymui. 2. Paves
ti valdybai rūpintis namo 
remontui reikalingos pasko
los gavimu. 3. Pakelti nario 
mokestį nuo 5 dol. iki 10 
dolerių, o nariams vetera
nams, išbuvusiems draugi
jos nariais 25-rius metus, 
įvesti 5 dol. mokestį me
tams.

AKT. H. KAČINSKO 
MIRTIES SUKAKTIS
Rugsėjo 28 d. sukako vie- 

neri metai, kai Floridoje 
mirė akt. Henrikas Kačins
kas, anksčiau gyvenęs ir 
vaidinęs Bostone. Tos su
kakties pagrindu lapkričio 
1 d. (sekmadienį), 10 vai. 
15 min. šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. 
Bostone bus atnašaujamos 
Šv. Mišios už aktoriaus 
Henriko Kačinsko sielą. Mi
šių metu gros Jeronimo Ka
činsko suorganizuotas trio, 
kuriame dalyvaus Bostono 
lietuviams jau pažįstama 
lietuvaitė smuikininkė Lin
da Veleckytė. Trio atliks to 
įvykio progai atitinkamus 
kūrinius. Vienas jų, skirtas 
pradžiai, bus atliktas dar 
prieš Mišias.

• Spalio 25 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje 
inž. dr. Jurgio Gimbuto 
iliustruota paskaita "Lietu
vos bažnyčių ir varpinių ti
pologija”, rengiama Lietu
vos krikšto minėjimo komi
teto.

• Lapkričio 1 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje įvyks draugi
jos rengiamas metinis ban
ketas su menine programa, 
pagerbiant Moniką Plevo- 
kienę .

• Lapkričio 7 d. 6 vai. 30 
min. vakaro Sandaros sa
lėje, 30 Intervale Brocktone 
metinis Balfo 72 skyriaus 
banketas.
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

PAMINĖTA VILNIAUS 
DIENA

Lietuvos valstybės istori
ja pasižymi džiaugsmingais 
ir liūdnais įvykiais. Di
džiuojamės kunigaikščių su
kurta Didžiąja Lietuva, liū
dime lengvabūdžių bajorų, 
pasidavusių klastingų len
kų įtakai ir paradusių savo 
valstybę. Didžiu o j a m ė s 
šviesiųjų lietuvių ryžtu ir 
auka, privedusių prie Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo.

Savanoriai ir kariai liejo 
kraują iš savo žemės vyda
mi priešus, norėjusius ir vėl 
pavergti lietuvius. Naujais 
Šukiais ir raudonom plunks
noms apsidangstę Rusijos 
kariai, vadovaujami komu
nistinių politrukų, veržėsi 
į Lietuvą, bet gavę mirtiną 
smūgį, 1920. VII. 12 pasi
rašė taikos sutartį, visiems 
laikams atsižadėdami etno
grafinių Lietuvos žemių. 
Deja, raudonieji Maskvos 
valdovai 1940. VI. 15 d. ją 
sulaužė, užpuldami ir už
grobdami klestinčią Lietu
vos valstybę.

Susitvarkius su rytiniu 
Lietuvos priešu, raudonąja 
Rusija ir išvijus vokiečių 
šuo rganizuotas bermonti
ninkų gaujas, norėjusias 
įsitvirtinti Lietuvos žemėje, 
buvo atsigręžta į pietinį 
kaimyną, amžiną Lietuvos 
priešą — Lenkiją, čia suda
ryta su lenkais taikos sutar
tis ir 1920 m. spalio 7 d., 
pasirašyta Suvalkuose. At
rodė, kad su visais Lietuvos 
kaimynais pasirašytos tai
kos sutartys, leis vyriausy
bei pradėti valstybės ir su
griauto ūkio atstatymą. Bet 
įvyko nelaukta staigmena. 
Klastingieji lenkų vadai su
laužė tik prieš porą dienų 
pasirašytą taikos sutartį ir 
spalio 9 d. lenkų generolai 

užpuolė Lietuvos karius ir 
užgrobė amžinąją Lietuvos 
sostinę Vilnių. Lietuviai 
kariai herojiškai priešinosi, 
bet stipresnio ir puolimui 
pasiruošusio priešo, neįsten
gė atremti ir apginti sutar
timi nustatytų sienų. Įsiki
šus Aliantų komisijai, ko
vos buvo sustabdytos ir iš
vesta demarkacijos linija 
vėliau pavadinta adminis- 
tracina linija, išsilaikiusia 
iki Lenkijos žlugimo 1939 
metais.

Tai tik kelios praėjusių 
laikų nuotrupos, rodančios 
mūsų kaimynų grobuoniš
kumą ir klastą. Lietuvos 
vyriausybių rūpestis savos 
tautos išlikimu, turėjo tei
giamos įtakos lietuvių są
monėjimui. Lenkijos už
grobtos Lietuvos sostinės 
Vilniaus ir jo apylinkių gy
ventojai lietuviai, despera
tiškai kovojo su okupantų 
lenkų žiauriomis priemonė
mis užgniaužti lietuvių tau
tinę veiklą. Vilnijos krašto 
lietuviai užsigrūdino tauti
nėje veikloje ir išaugo kovo
tojai už savo teises. Jie ken
tėjo ne tik nuo lenkų, bet 
vėliau ir nuo komunistų, pa
keitusių lenkišką okupaciją-

Išeivijoje atsiradę vilnie
čiai lietuviai yra sąmoningi 
ir nepavargstantys kovoto
jai už savo sostinės ir apy
linkių lietuviškumą, nes da
lis lietuviškų žemių tebėra 
Baltgudijos t e ro rištinėje 
priesaudoje ir Sovietinės 
Lenkijos valdžioje. Išeivi
jos lietuviai vilniečiai nepa
miršta lenkų padarytų lie
tuviams skriaudų ir kiek
vienais metais pamini Len
kijos klastingą Suvalkų su
tarties sulaužymą ir Vil
niaus užgrobimą.

Vilniaus krašto lietuvių 
s-gos Chicagos skyriaus val
dyba minėjimą suruošė

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, ALT S-gos pirmininkas, sako kalbą prie Laisvės paminklo Chi
cagoje, minint Vilniaus dieną. M. Nagio nuotr.

1987 m. spalio 11 d. Už žu
vusius ir mirusius vilnie
čius pamaldos įvyko tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Pamal
das laikė ir reikšmingą pa
mokslą pasakė tėvas Jonas 
Borevičius, SJ, minintis 50 
metų kunigystės sukaktį. 
Mišių metu giedojo solistė 
G. Mažeikienė, vargonuo
jant muzikui M. Motekai- 
čiui. Pamaldose ir prie pa
minklo dalyvavo tautinės ir 
organizacij ų vėliavos, sutei
kusios minėjimui iškilmin
gumą. '

Po pamaldų, vėliavų ve
dini, susirinkome prie Lais
vei paminklo, kur vadovau
jant Chicagos ramovėnų 
pirm. A. Juškevičiui, atlik
tos pagerbimo apeigos. Au
kurą uždegė dr. K. Ėringis, 
vainiką padėjo vilniečių vi- 
cepirm. Petras Noreika, o 
dienai pritaikytą kalbą pa
sakė dr. Leonas Kriaučeliū
nas, Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos energin

gasis pirmininkas. Savo žo
dyje palietė nežmonišką len
kų okupaciją, kurią vilnie
čiai turėjo pakelti. Keitėsi 
okupantai, su jais ir okupa
cijos varžtai. Nors Vilnius 
prisijungė prie Lietuvos, 
bet ir visa Lietuva pateko į 
rusiškojo komunizmo ver
gija, kuri ir dabar tebesi
tęsia. Nenustojame vilies, 
kad visa lietuvių tauta iš
sivaduos iš vergijos ir at
gaus laisvę. Dalyviams vaiz
džiai pasakyta kalba paliko 
gerą įspūdį ir nuteikė vil
tingai.

Minėjimas baigtas Mari
jos giesme ir tautos himnu.

Užsiklandai
Tėvų jėzuitų koplyčia vos 

sutalpino maldininkus, bet 
prie Laisvės paminklo susi
rinko tik būrelis. Vieni su
sėdo į mašinas ir išvažia
vo, kiti nuskubėjo į kavinę 
atsigaivinti ir tik dalis, 
daugiausia vilniečių, pasu

ko prie Laisvės paminklo 
prisiminti ir pagerbti žuvu
sių ar mirusių kovotojų. 
Juk čia nevaržo eisenų, su
sirinkimų ar minėjimų, bet 
mes patys pradedame už
miršti didžiuosius tautos 
įvykius, besilepindami turi
mame gerbūvyje. Slegianti 
amžiaus našta ar negalia 
daugelį pririša prie namų, 
prie kėdės, o jaunesnieji, 
nepatyrę priespaudos ir per
sekiojimų, neįvertina tėvų 
dedamų pastangų išlikti iš
tikimais tautos vaikais ir 
siekti Lietuvai laisvės. Mes, 
vyresnieji, suprantame jau
nesniųjų nejautrumą lais
vės kovai, nes jie nėra to 
pergyvenę ir nežinp kas yra 
priespauda, bet turėtų pati
kėti pasakojimams ir veiks
mingiau jungtis į bendrą 
darbą. Mes taip pat nežino
jome kas yra komunizmas 
gyvenime, iki nepatyrėme 
”ant savo kailio”, bet nesi- 

(Nukelta į 8 psl.)

m UŽEIGOJE Dalila Mackialienė

Dirvos 1987 m. konkurse premijuota novelė
— Tai jūs tą mokytoją pažinojote? Tada 

turėjote pažinoti ir jo žmoną. Ji buvo to ūki
ninko duktė. O aš buvau tas mokytojas. Aš 
Viktoras Dumbrys. Papasakokite, prašau, viską 
ką tik jūs žinote. Sėskite, ponia Skaudiene. Jūs 
man toks brangus svečias, — pastumdamas 
kėdę ir nenuleisdamas akių nuo nepažįstamos 
moters veido, skubėjo Viktoras. Jis niekaip ne
galėjo atsiminti, kurio ūkininko ji būtų buvusi 
duktė.

— Viktorėli, — įsmeigusi akis į Viktoro 
veidą šnibždėjo Milė.. — Viktorėli, nepažįsti 
manęs? Aš Angelė. Tavo mergaitė iš raistų. 
Taip tu vadinai mane. Viktorėli, tu gyvas, ar 
čia tik mano sapnas? Sakyk, paliesk mane. Sa
kyk, kad čia tu. Sakyk, kad gyvas!

— "Viktorėli", — atskambėjo iš tolimų 
dienų, iš raistų, kur pempės kirminėliais penėjo 
vaikus; kur krykštė nesuskaitoma daugybė lau
kinių ančių, kur vasaros vakarais širdį glostan
čias melodijas giedojo lakštingala, o armonika 
lydėjo artojų dainas sodžiuose.

Viktoras giliai įtraukė oro, ranka perbrau
kė per šaltu prakaitu išpiltą kaktą, užmerkė 
akis. Jose sukosi spalvoti ratilai, vartėsi, mai
nėsi formomis ir spalvomis. Tas ”Viktorėli” 
prikėlė baltus jovarus iš snaudulio. Jie vėl mir
gėjo saulės spinduliuos, vartė ir šildė lapus va
saros kaitroje. Jis, pilku švarku, tamsiomis kel
nėmis, dviračiu įvažiavo į kiemą. Jis — mokyto
jas, grįžtąs po vasaros atostogų tęsti darbo mo
kykloje. Viduryje kiemo — pievelė, pilna žy
dinčių dobiliukų. Jovarų pavėsyje du suolai. 
Čia vakarais susėsdavo šeimyna ir klausydavo 
mokytojo pasakojimų apie Kauną, apie brolį, 
apie tėviškę, likusią už trisdešimties kilometrų, 
ten toli, net už dviejų ežerų.

Angelė prie šulinio plauna baltas kojas. 
Tos kojos švietė kaitriau, negu vidudienio sau
lė. Jis nulipa nuo dviračio ir prisėlinęs užima 
akis. Ji atsitiesia, apgrabalioja jo rankas, jas 
švelniai glostydama, paskui pasiekia veidą, lū
pas. Prisiglaudžia prie jo krūtinės ir šnabžda: 
"Viktorėli, taip tavęs laukiau, taip laukiau. Tos

atostogos buvo taip ilgos, ilgesnės net už ga
vėnią.”

Akyse nuskendo akys, lūpose sustingo: 
"būsiu tavo!"

Tai buvo paskutiniai Nepriklausomybės 
metai...

— žinau. Niekas nepažįsta manęs. Mano 
veidas ne tas, kurį tu pažinojai. Tas veidas pa
virto į apdegusią kaukę. Nudegė mano šviesio
sios kasos, kurias tu glostydavai. Nudegė ten — 
tame baisiame gaisre — Dresdene. Uždėjo nau
ją veidą, ataugo kiti plaukai. Juodi. Kasų dau
giau nebeauginu. Ligoninėje net vardo neatsi
miniau. Pasakiau Milė. Tai mano motinos var
das. Ir likau Milė. Pradėjau gyvenimą, — kito 
žmogaus gyvenimą, nes Angelė žuvo liepsnose, 
kaip žuvo ir jos Viktorėlis kepyklos rūsy. Ten 
žuvo visi tą naktį dirbusieji. Taip man apsakė 
Juozas Pikūnas, jis dirbo dieninėj pamainoj. 
Kaip išlikai tu? Kaip? Kodėl nesuradai ma
nęs? — spausdama Viktoro rankas ir glausda
ma jas prie savo veido, jau beveik šaukdama 
klausė Milė. — Sigutei gydyti reikėjo daug pi
nigų, o aš jų neturėjau. Neturėjau tų tūkstan
čių dolerių, kurie būtų ištiesinę lūžusią, apde
gusią ir kreivai suaugusią koją. Galvojau, ve-

(Nukelta į 8 psl.)
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NEW YORK
LIETUVOS KRIKŠTO 600

METŲ JUBILIEJUS 
NEW YORKE

Lietuvos krikščionybės 
600 metų šventė iškilmingai 
bus minima New Yorke 
lapkričio 8 dienų 2 vai. Šv. 
Patriko katedroje, kur šv. 
Mišias atnašaus New Yor
ko arkivyskupas kardinolas 
J. O’Connor, koncelebruo- 
jant vyskupui P. Baltakiui, 
vyskupams bei kunigams. 
Katedra yra 5th Avė. prie 
Rockefeller Centro..

Pamokslą pasakys kardi
nolas, lietuviškai giedos 
Apreiškimo parapijos cho
ras diriguojant V. Raliui. 
Dalyvaus ir neseniai iš ok.

CHICAGO
(Atkelta iš 7 psl.) 

gerėjome ir netikėjome jų 
skelbiama "rojui” bei už
tekančiai Stalino "saulei”.

Mūsų 40 metų dėtas pa
stangas naujieji šaukliai 
nori paversti niekais ir sku
ba mėgsti ryšius, kurie ne
gali būti sumegsti, nes raiš
čiai yra per trumpi. Tik nai
vius ir tikrosios padėties 
nesu vokiančius lietuvius, 
lietuvius, gali suvilioti lakš
tingalos balsais giedantieji 
Lietuvos laisvės duobkasiai. 
Išeivija turi kietai laikytis 
laisvės kovos baruose ir ne
pasiduoti vilionėms ir gun
dymams. Visais laikais bu
vo ir dabar atsiranda talki
ninkų, bet didžioji ir tylioji 
dauguma turi gerai pamas
tyti kur veda siūlomoji nau
joji linkmė?

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. H0WARD TURNER.

Lietuvos atvykęs Vytautas 
Skuodis su šeima. Po mišių 
bus iškilmingi pietūs Hotel 
Intercontinental 48 St. ne
toli Katedros. Kaina 25 dol. 
asmeniui.

šių iškilmių didžiuoju 
New Yorko lietuvių organi- 
zuotoju yra rengimo komi
teto pirmininkas kun. K. 
Pugevičius, A. Vakselis ir 
visos New Yorko apylinkių 
lietuvių oragnizacijos.

LIETUVIŲ FONDO 
KONCERTAS

Š. m. spalio 3 dieną lietu
vių Kultūros židinyje, 
Brooklyne, N. Y. įvyko ne 
eilinis koncertas, kuriame 
programą puikiai atliko vi
siems gerai pažįstama so
listė lyrinis sopranas Lilija 
šukytė eilę metų dainavusi 
New Yorko Metropolitan 
operoje ir su koncertais va
žinėjusi į daugelį kraštų, o 
paskutiniu metu dainavusi 
Miuncheno ir kituos Euro
pos operų spektakliuose. 
Koncertą rengė Lietuvių 
Fondas 25 metų savo veik
los proga.

Publikai susirinkus, šios 
šventės atidarymo žodį tarė 
LF didelė rėmėja Lilė Mi- 
lukienė ir Juozas Kazickas, 
kuris priminė kaip dr. A. 
Razma sukūrė šį fondą, ku
ris tarnautų lietuvių išeivi
jos kultūrai pasidžiaugda
mas, kad jam pasisekė pri
kalbinti daug jaunų bičiulių 
ir truko 12 metų, kol buvo 
sudėtas pirmas milijonas 
dolerių. Jis pabrėžė, kad 
šiuo metu daug asmenų tai 
idėjai pritaria' ir stoja į LF 
narius. Dėkojo ypač už tes
tamentus.

Po pranešimų scenoje pa

DIRVA

sirodė iškilioji solistė Lilija 
šukytė, akompanuojant jos 
vyrui Vyteniui Vasiliūnui. 
Dainavo vokiškus ir lietu
viškus kūrinius. Publika bu
vo sužavėta ne vien jos bal
so žavumu, bet ir artistiška 
laikysena scenoje, žmonių 
buvo virš 300, kiek toje sa
lėje ir telpa. Trūko vietų 
nežiūrint, kad gamta tą die
ną nebuvo palanki. Lietus 
pylė kaip iš kibiro, bet į 
koncertą atvyko daug žmo
nių ir iš tolimų apylinkių.

• Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis 
su ponia rugsėjo 28 dieną 
dalyvavo konsularinio kor
puso metiniam susirinkime. 
Pirmininkavęs Prancūzijos 
generalinis konsulas įteikė 
New Yorko merui E. Koch 
konsularinio korpuso žyme
nį. (eč)

CABINETMAKERS
Massachusetts based leading manu- 
facturer of Custom Architectural 
Woodwork and Executive Furnilure 
has openings in the following areas. 
JOURNEYMAN CABINET MAKF.RS 

minimum of five years experiance 
reąuired.
F1N1SH1NG ROOM SUPERV1SOR 
mušt have working knowledge of all 
finiahes and colors. Minimum of eight 
years experience reąuired.
PLANT SUPER1NTENDENT - mušt 
be self-motivator capable of handl- 
ing, a custom shop of approximately 
40 employees. Extensive knovvledge 
of cabinetmaking, veneering and fi- 
nishing a mušt.

offer top wages and benefits to 
the right people willing to re-locate 
to the New England area. Send re- 
sume to: WESTF1ELD WOODWORK 
ING Co., INC., P. O. BOX 864, WEST- 
FIELD, MASSACHUSETTS 01086. 

E.O.E.
(34-43»

BAKERS FT. or PT. exper. bench, 
ovens, mixer. Excel. pay & benefits. 
lmmed. posit. Tiffany’s Bakery, Gal- 
lery, East, 9th & Markei Sis. Call 
for appointment 8 to II. morn. or 
F.ve. 215-885-8135. (37-391

CABINET MAKERS — Lami- 
nators and installers, experienc- 
ed. Please call between 7 a. m.- 
11 a. m. for interview: 313-872- 
6337. (39-41)
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LORAI DUČMANIENEI

mirus, jos vyrui ZENONUI DUČMANUI su

šeima ir visiems artimiesiems reiškiame nuo

širdžią užuojautą.

Žalgirio šaulių
Kuopa

A. A.

ALEKSUI MAURUŠAIČIUI

staigiai mirus, jo seserims LIUCIJAI, ALEI 

ir jų šeimoms ir GALINAI bei giminėms ir 

artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir 

drauge liūdime.

Henrikas ir Martha
Macijauskai

A. A.

DR. ALEKSANDRAI KLIMIENEI 
mirus, jos vyrui BRONIUI, sūnums ED
VARDUI, VIKTORUI, RAIMUNDUI ir vi
siems giminėms bei artimiesiems gilią užuo
jautą reiškiame ir kartu liūdime.

Clevelando Jūrų Skautininkų 
Grandis ir M. Jaukaus 

Budžių Įgula

IKI .11 MS KEIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAM ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkomi' 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pnt 

atliekam dailidės d:i.Li>s.

MARTINS ir GUNARS K AULINS I.akettood. Ohio

(Atkelta iš 7 psl.)

dybos išgelbės ir turėsiu pinigų dukrelės ope
racijai. Dėl to net savo kilmę — mergaitę iš 
raistų — turėjau nuslėpti. Pasidariau karininko 
žmona, nes mano busimasis norėjo žmonos iš 
aukštesnių sluoksnių. Kitaip nebūčiau ištekė
jusi. Deja. Iš savo vyro mergaitės operacijai 
pinigų negavau. Ir mūsų Sigutė liko luoša. — 
Milė, padėjusi galvą ant Viktoro rankų, verk
dama skubino išsakyti savo skausmą, susitven
kusį širdy, nepajėgusį prasiveržti...

Viktoras pradėjo sunkiai traukti orą. Kvė
pavo net šniokšdamas. Jis laikė Milės rankas, 
jas bučiavo ir vis kartojo:

— Mano Angelyte! Mano brangiausia, nie
kada daugiau nesiskirsime, — iš paskutinių jė
gų stūmė žodžius.

— Mama, mes laukiame. Tėtis net pykti 
pradėjo, — prašneko Paulina už durų tinklo.

— Viktorėli, čia mūsų Sigutė.
— Sigute, Sigute! Dukrele, kaip mes pasi- 

klydom! Kaip mes vi§i pasiklydom! — staiga

griebėsi už krūtinės ir vis dar siekdamas Sigu
tės, pradėjo smukti. Milė įlėkė į kitą kambarį, 
ieškodama pagalbos. Konstancija jau šaukė 
Greitąją Pagalbą.

Viktoro ištartas ”Sigute” maloniu aidu at
skambėjo Paulinos atsiminimuose. Padvelkė 
švelnumu, šiltu jausmu dilgtelėjo širdyje. Pa
juto rankas, ją nešančias, myluojančias, glos
tančias. Bet ta akimirka greitai, lyg nukritus 
žvaigždė, — pranyko ...

Nešini gelbėjimo aparatais, į vidų įlėkė sa
nitarai. Bet jų stetoskopai jau nesugavo jokio 
garso Viktoro krūtinėje. Dar, pridėję plokštes 
prie krūtinės, mėgino elektros smūgį, bet tik 
sujudino sudribusį kūną, kuris liko gulėti be 
kibirkštėlės gyvybės. Viktorą su neštuvais įstū
mė į automobilį ir, sirenai staugiant, nulėkė 
pajūrio greitkeliu.

Rankas užlaužusi Milė suriko:
— Aš nužudžiau žmogų, kurį visą gyveni

mą mylėjau!
Pro praviras duris įvirto Pranas, labai su

jaudintas, ir garsiai šūktelėjo:
— Tai jau išvežė? Ar stiprus priepuolis? 

Jis dar atsigaus ar ne? Turi atsigauti!
— Jis mirė. Mano Viktorėlis mirė, — lyg 

iš kapo gilumos atsiliepė Milė.
— Mirė? Tu sakai mirė? Po velnių! šitaip 

pavėluoti. Tai nedovanotina. Man seniai sakė 
Juozas Pikūnas, kad jis Paulinos tėvas. Ir aš 
pats jau buvau suostęs. šitas visas turtas pri
klauso mūsų Paulinai! Aš tik laukiau geros 
progos viską suvesti į krūvą, tada atidengti 
kortas, ir pastatyti prieš faktą, kad štai čia, 
ponas Dumbry, tamstos duktė ir prašome pa
keisti testamentą. O tu čia atšliaužusi, viską 
sumaišei, — beveik grūmodamas Milei, suriko. 
— Juozas vis sakė — "nelauk, nežiopsok”. O 
aš, kaip paskutinis kvailys, vis kažko laukiau, 
ir pavėlavau. Testamente viskas užrašyta tai 
su kuodu ir laikraščiams, fondams ir visiems 
velniams. Tik ne mūsų Paulinai. Kvailys, pa
skutinis kvailys! — šaukė Pranas, daužydamas 
kumščiais savo krūtinę.

(Pabaiga)



1987 m. spalio 22 d.

*£os Angeles jaunėja!
Bendruomenes Lietuvių Dienos

Losangeliečiai š. m. spa
lio 3-4 buvo nustebinti jau
nimo ryžtu,,ir darbais. Pir
miausiai minėtinas Edmun
das Kulikauskas, LB Los 
Angeles apylinkės pirminin
kas, plačios vaizduotės ir 
didelės ištvermės. Jam tal
kino šeima, žmona Rūta, 
sūnūs Andrius ir Jonas, pri
tyrę ir atsidavę lietuvybei 
Danguolė ir Jonas Navic
kai, Rimtautas Dabšys ir 
sūnūs, Dalia ir Vytautas 
černiai, arch. Rimas ir Rū
ta Mulokai, Alg. ir Irena 
šėkai, G. Radvenio šeima, 
Alg. Mikuckis ir jo tėvas 
Vaclovas, dr. Danutė Gied
raitienė, Venckai — Ro
mas, Laimis ir jų žmonos, 
Julius - Irena Raulinaičiai, 
Zigmas - Birutė Viskantai, 
apyg. pirm. Angelė-Romas 
Nelsai, Santa Monikos apyl. 
pirm. Stasė-Zd. Koriai, Ele
na Kojelienė, Ruibytė, Ja
nina Rukšėnienė, Giedra 
Gustaitė... Ir — atleiski
te, jei kas iš didžiųjų dar
bininkų bus čia parleista..

Lietuvių Dienų organiza
cija plati ir sudėtinga, o 
įvykdyta darniai, labai sėk
mingai. Darbininkų ir daly
vių masė — virš šimto, o 
su svečiais šokėjais ir dai
nininkais — gal 150. Tai 
primena masinius Razutie- 
nės jaunimo renginius, 
Skautų Kaziuko muges, Pa
rapijos Lietuvių dienas ...

”Mes padarysim už visus 
originaliau!” — tarė arch. 
R. Mulokas, pasirūpinęs de
koracijomis. Ir padarė su 
talka L. A. Dramos sambū

Per Lietuvių Dienas prie štabo, kasos ir pirmosios pagalbos 
stalo darbuojasi Vaidotas Baipšys, Irena Šakienė, Birutė Vis
kantienė, Danutė Giedraitienė ir kiti talkininkai — per dvi 
dienas jų buvo apie 100.

rio, Jaunimo sąjungos, 
Sporto klubo "Banga”, 
"Spindulio”, "Gintarių” ir 
kitų.

Pradžioj E. Kulikausko 
iniciatyva, R. R. Mulokų re
zidencijoj buvo sukviesti 
pasiturintys ir dosnūs rė
mėjai.

Pačių Lietuvių Dienų sve
čiai ir "namiškiai" — ren
gėjai bei talkininkai, pro
gramų išpildyto jai ir žiūro
vai sudarė didelę op
timistišką lietuvišką š e i - 
m ą , nors abi dienas oras 
— 106, 108 laipsniai drėg
no karščio ir. .. tik po že
mės drebėjimo. Darbininkai 
pervargę, šokėjai mirko 
prakaite, bet niekas nesi
skundė, nealpo, nenuliūdo, 
nepametė pareigų, tik . J. 
gėrė, daug gėrė vandens ir 
vaisvandenių.

Prie įėjimo, vietoje bilie
tų (3 dol. už abi dienas) 
prisegtos visiems gražios 
sagės; paruošta graži, at
spausdinta 8 puslapių pro
grama, su šventės detalė
mis (be kalbos klaidų!); 
viršely gražus šokančių lie
tuvaičių piešinys Onos Paš- 
kevičienės ir Alės Paškevi
čiūtės.

Svečiai šokėjai iš kitur: 
"Rūta" — Tautinių šokėjų 
grupė iš Denver; "Vakarų 
vaikai’’- -iš-San Francisco; 
"Lietutis" — iš Seattle; 
"Perkonitis" — latvių tau
tinių šokių grupė. Visi — 
ištvermingi ir grakštūs šo
kėjai.

Sakysite — panegirikos?
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Los Angeles tautinių šokių grupė Spindulys šoka Lietuvių Dienose. Jono Kulikausko nuotr.

Viskas — tiesa! Tik gaila, 
kad negalima surašyti visų 
150-ties vardų ir jų nuo
pelnų.

Prekyba! Ko tik šiose 
Lietuvių Dienose nebuvo! Ir 
prekės ne išaip sau, tik su
rinkti pinigų, ne. Visi daly
kai iškėlė lietuvių kūrybin
gumą ir išmonę: knygos, 
gaidos, plokštelės,' paveiks
lai, fotografijos, keramika, 
žemėlapiai ir graviūros, 
pašto ženklai monetos, mo
kymosi priemonės, suveny
rai, papuošalai — puikūs 
gintariniai ir kitokie, me
džio drožiniai, išdegintos 
lėkštės, audiniai, juostos, 
Šiaudinukai, margučiai ir 
kt.

Buvo ir "parodymų": su 
audimo staklėmis, su juos
tų audimu, gintaro šlifavi
mo (V. Ruzgys), kanklių 
demonstravimo (M. Kindu- 
rienė) ir kt.

Maistas! Svečiai ir daly
viai buvo vaišinami origina
liais valgiais ir gėrimais: 
juoda duona, ragaišiais-py- 
ragais, buvo dešrų, skilan
džių ir kt.

Knygos . . . Rūta Kuli
kauskienė, dvi dienas kant
riai sėdėjusi prie knygų 
prasitarė: "Dabar žinau, 
kad žmonės' knygų neper
ka .. ."

Bet ji — optimistė ir tuoj 
pateisino: "Suprantu — ko
dėl: vieni nieko nebeskaito, 
tai liūdna. O kiti — viską 
skaito ir viską jau turi, ką 
jie begalėtų čia pirkti?" 
Taip ir yra! Bet tie, kurie 
nieko nebeskaito, gal Litu- 
vių Dienų proga atsigai
vins, pradės skaityti? Ti
kėkimės !

Vis tik, buvo gal penki 
knygų stalai; prie visų bu
vo sustojama ir po truputį 
perkama, gal daugiausiai 
nuo platintojo P. Domkaus 
stalo.

Rūpestingi rengėjai pro
gramos antroj pusėj at
spausdino ir paraginimą 
(su LB adresu) — remti fi

nansiškai ir darbu palaiky
ti šios organizacijos gyvas
tingumą ir kūrybiškumą 
tęstinumv. Taip pat, jie la
bai mandagiai, maloniai 
tvarkingai per abi dienas 
priėmė gausiai atsilankiu
sius svečius. Visi patenkin
ti. Prisižiūrėjo, apsipirko, 
valgė ir gėrė, susitiko pa
žįstamų, susidraugavo (šeš
tadienio vakare buvo jau
nimo šokiai — Taut. na
muose). Lietuvių Dienos 
liks ilgai nepamirštamos. 
Ačiū E. Kulikauskui, ačiū 
būriui jo jadėjėjų! Jaunųjų 
pasisekimu ne tik džiaugia
mės, bet visi kaliforniečiai 
lietuviai jaučiamės net lyg 
atjaunėję ..

O Pranas Lubinas, iški
lusis sportininkas, išgarsi
nęs lietuvių vardą, buvo 
šios šventės žvaigždė. Atsi
lankęs su žmona, jis buvo 
gražiai pagerbtas, apdova
notas lietuviška juosta. Al
girdas Gustaitis pasakė jo 
garbei įdomią kalbą. Kalbė
jo — jautriai ir gražiai pats 
Pr. Lubinas, paskui jis iš
kvietė tarti žodį ir čia esan
tį žymų sportininką A. Cen- 
feldą. Buvo atsilankiusios 
ir buvusios Lietuvoje žy
mios sportininkės — Ličkū- 

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Della t., Williom J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakvbs Schaiidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, CleveM, Ohio 44119 
Tel. |216| 531 7770

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

liams pastatyti.

naitės. Paulius Jasiukonis 
parodė įdomų ir gerai pada
rytą filmą iš 1938 m., spor
to įvykių Kaune ir kitur 
(suderino ir papildė P. Lu
bino filmą).

Pr. Lubinas įteikė žyme
nis sportininkams, laimėto
jams rungtynių šių Lietu
vių Dienų metu.

Po filmo apie sporto įvy
kius buvo parodytas ir A. 
Kezio filmas — dabartinės 
Lietuvos vaizdai, su komen
tarais, iš jo ten kelionės.

Jaunųjų programa, at
jauninusi ir pagyvinusi jau
nus ir senus ... A. R.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
N*t>oowide is on yowr

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.

FOOD SERVICE
Full time position available. Mature 
reliable person to assist in kitchen 
for large private residence. Own 
transportation a mušt. Please call 
between 9-4 for appt.

215-459-4125
(37-43)
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SAVAITINĖ RADIJO PROGRAMA, 
GIRDIMA SEKMADIENIAIS 
6.00 — 7:00 VAL. VAKARO.

RADIJO STOTIS

wcpn
*9O3M

Programos vedėjas Juozas Stempužis 
4249 Lambert Road, Cleveland, Oh. 44121 

Tel. (216) 382-9268

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS
□□
□□
□□

$370.00 
$ 35.00

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai .......
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas

Anksčiau užsisakiusiems-$33.50
ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai ...........  $150.00
VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai.......... ..................... $ 35.00
Signataro PETRO KLIMO ”Iš mano atsiminimų”..... $ 13.00
Prez. A. SMETONOS raštai "Pasakyta parašyta”..... $ 11.00

Žemiau išvardintiems leidiniams duodama nuolaida 50%
Amerikos lietuvių istorija — A. Kučas $10.00, Rubajatai — E. 
SaSntvaras $7.50, Atspindžiai ūkanose — V. Alantas — $6.00, 
Dialogas su lietuviais — B. Raila $6.00, Palikimas — F. Kirša 
$4.00, Gluosnių daina — A. Vaičiulaitis $3.00, Lietuvių kalbos 
veiksmažodžių aspektai — L. Dambriūnas $4.00, Pulgio Andriušio 

raštai, 1 tomas $5.00.
šį skelbimą iškirpti ir pageidaujamas knygas pažymėti. 

Kaina U S dol.

I. KAPOČIUS, P.O.Boi 752, CATUIT, Mass. 02635 
Tel. (617) 428-6991

Vardas, Pavardė
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CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• SPALIO 25 D. Skautinin- 
kių Draugovė pristato Aureli
jos Balašaitienės romaną SKE
VELDROS.

• SPALIO 31 -D. Neringos 
tunto tradicinis balius.

• Lapkričio 7-8 D. D. Lietu
vių Dienos.

• LAPKRIČIO 14 D. P.L.
J. S. Clevelando skyrius ruošia 
koncertą paremti Jaunimo 
kongresą Australijoje.

• LAPKRIČIO 21 D. L.K. 
V.S. Ramovės kariuomenės 
šventės minėjimas.

• LAPKRIČIO 28 D. Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
metinis suvažiavimas ir balius.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo- 
me kreiptis j ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St.. 
Wi1lowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

Vinco Gelgoto plaukų kir
pyklos kainos: pensinin
kams ir vaikams $4.00, vy
rams $8.00 už reguliarų 
plaukų nukirpimą. 687 East 
185 Street.

CABINET MAKER
For custom cabinet shop in Warren 
area. 5 years proffessional experi- 
ence, Layout, cut up assemble, in- 
stall. Good reference. Wage based on 
demonstrated skili. 313-754-4270.

(38-44)

n
- Lithuanian Credit Union
- Lietuvių kredito kooperatyvas

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE
767 East 185th Street 
Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito kooperatyve Ohio 

valstijoje.
DARBO VALANDOS: antradieniais, trečiadie

niais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo 
9:00-3:00 p. p., penktadieniais nuo 9:00-6:00 v. v. 
SEKMADIENIAIS: nuo 11:00 iki 12:00 vai. die
nos, Dievo Motinos parapijos patalpose — 18022 

Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119.

MOKAME 
AUKŠTESNIUS 

NUOŠIMČIUS UŽ:

SKOLINAME GERIAU
SIOMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS:
Asmeniniams reikalams 
Automobilių pirkimui 
Namų remontui 
(Home eųuity) 
Namų pirkimui 
(Mortgages)

Taupymo sąskaitas
Certifikatus
IRA
Čekių sąskaitą 
Pensijų čekių sąskaitą 
(Direct Deposit acct.)

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
Parduodame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheųues, priimame telefono, elektros, šildymo ir vandens 

sąskaitas.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS 

VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas 
patarnavimas.

jĮĮ /uperior Avino/
ASSOCIATION

Adresas MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

Supažindinkit savo bičiulius
su DIRVA

C
Atsiųskit jų adresus, 
lie gaus keletą numerių VELTUI!

ATKIRPTI

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siuntinėti Dirvą susipažinimui šiems asmenims:

SANTAUPŲ INDĖLIUS
Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki

$ 100,000.00
PASKOLOS TEIKIAMOS:

■ namams pirkti,
■ rezidenciniams ir komerciniams

pastatams statyti,
■ namu remontams,

■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

Pavardė ir vardas

I

Adresas ..................................................................................

Pavardė ir vardas ..... ...............................

Adresas ....................
x • ■ :

at-

/uperior Zciving/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

MEMBER

FSIJC
FMforol Sevmgt 8i Lo*n Inuuronc* Corp

Yout Šovinę* Insurod to 640.000
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CLEVELANDO LIETUVIU DIENOS
ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 7 D. 7 VAL. VAK

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE

i N
d

AURELIJA BALAŠAITIE- 
NĖ - ŽITKUVIENĖ "Skevel
drose” analizuoja 1939-1949 
metų lietuviškos šeimos išgy
venimus, kuriuose atsispindi 
netolimos praeities tragiška 
mūsų tautos gyvenimo epocha.

Autorė, dar gimnazijoje bū
dama, pasižymėjo literatūri
niais gabumais.

Atvykusi į JAV, periodinėje 
spaudoje, šalia straipsnių kul
tūrinėmis ir visuomeninėmis 
temomis, išspausdino keturis

romanus, eilę novelių ir felje
tonų.

1971 metais laimėjo Dirvos 
novelės konkursą už novelę 
"Raudonas Automobilis”. 1982 
metais išėjo iš spaudos jos pir
moji knyga — novelių rinki
nys ”Susitikimas pamary” ir 
tais pačiais metais "Dainavos” 
ansamblis pastatė komp. Alo
yzo Jurgučio "Vilniaus pilies 
legendą”, pagal jos parašytą 
libretą.

Autorė plačiai rašo laisvojo 
pasaulio lietuviškoje spaudoje.

"Skeveldras” rašiusi virš aš- 
tuonerių metų, įpynė nemažai 
autobiografinio elemento ir as
meniškų išgyvenimų, atpasako
tų fiktyvių veikėjų romanu. 
Rankraštyje autorė yra paruo
šusi "Skeveldrų” trilogijos tą
są, keliolikos novelių rinkinį 
ir pluoštą poezijos.

• Korp! Giedra Clevelan
de, kurios valdybą sudaro 
pirm. Violeta Leger, sekr. 
Aldona Zorskienė ir ižd. dr. 
Roma Degėsienė, Dirvai pa
remti atsiuntė 35 dol., atsi- 
dėkuodamos už Korp! pra
nešimų spausdinimą Dirvo
je. Ačiū.

CLEVELANDO VISUOMENĖ YRA 
MALONIAI KVIEČIAMA ATSILANKYTI 

Į RAŠYTOJOS 
AURELIJOS BALAŠAITIENĖS 

ROMANO 

“SKEVELDROS“ 
sutikimą, kuris įvyks š. m. 

spalio 25 dieną 4 vai. po pietų 
LIETUVIŲ NAMŲ DIDŽIOJOJE SALĖJE. 

Knygą aptars prof. Jolita Kavaliūnaitė.
Po programos vaišės. Įėjimas — auka.

Clevelando Ska utini rikiu Draugovė

V. MYKOLAIČIO-PUTINO 5 V. 6 P. DRAMAVALDOVAS
VAIDINA LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRIS

REŽ. P. MAŽELIS.
Bilietai į spektaklį ir vakarienę su svečiais platinami sekmadieniais abe

jų parapijų svetainėse, arba tel.: M. Aukštuolis 481-9928 ar Vyt. Brizgys— 
261-4077. (Kainos: 15, 12, 8 ir 5 dol.). Lituanistinės mokyklos mokiniams — 
veltui.

Visos vietos numeruotos..

TAUTODAILĖS PARODOS 
sekmadienį, lapkričio 8 d. nuo 11 vai. ryto 

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE.
ŠIAUDINUKŲ PAVEIKSLŲ IR KERAMIKOS VAZŲ KŪRĖJA A. JONYNIE- 
NĖ Iš DETROITO IR 100 TAUTINIŲ LĖLIŲ, TAUTINĖS JUOSTOS BEI 

MEDŽIO DROŽINIAI.

Įėjimas į parodas — auka.

PARAPIJOS SVETAINĖJE PIETŪS LITUANIST. MOKYKLAI PAREMTI. 

Visi Clevelando ir apylinkės lietuviai kviečiami Lietuvių Dienose dalyvauti.

LB CLEVELANDO APYLINKĖS VALDYBA

Parduodamos naujos kon
certinės kanklės. Teirautis 
telef.: (216) 486-2111.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

Aukštaičių vakaronė fragmentas "Trys kaimo muzikantai” 
iš lėlių parodos kolekcijos, kuri bus rodoma Lietuvių Dienose 
Clevelande.

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.

PASAULIO LIETUVIU
® JAUNIMO SĄJUNGOS

CLEVELANDO SKYRIUS

visus kviečia į KONCERTĄ

NERINGOS SKAUČIŲ TUNTAS
RUOŠIA TRADICINĮ VASARAI PALYDINT

KAUKIŲ BALIŲ
ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 31 D.

LIETUVIŲ NAMŲ VIRŠUTINĖJE SALĖJE.

7 vai. vak. bus kokteiliai.
Po to bus programa, skani vakarienė ir šokiai. Gros ”SLOGAR ENSEMBLE'*

Veiks baras. Kaukių nešioti neprivaloma.

Dėl bilietų prašome kreiptis į M. Puškorienę — 481-8613.

AŠ ČIA GYVA
Gros DARIUS POLIKAITIS ir jo orkestras

šeštadienį, lapkričio 14 d. 
7:30 valandų vakaro 
Dievo Motinos parapijos 

salėje

Bilietų kainos:

— $6 ir $8

Studentai — $5

Programoje ištraukos iš 
plokšteles ir neišleisti 
nauji kūriniai.
Susitikimas su muzikantais ir 
vaišės po koncerto.
Pelnas padės padengti išlaidas 
atstovams iš Clevelando ir iš 
P. Amerikos nuvykti į jaunimo 
kongresą Australijoje.



DIRVA
• Uršulė Civinskienė, 

Chicago, III., atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, prisi
minimui savo vyro a. a. 
Vlado Civinsko, Dirvos ben
dradarbio, laikraščiui pa
remti atsiuntė 100 dol. 
Ačiū.

• Vytauto Beliajaus 80 
metų amžiaus sukaktį pla
čiai paminėjo dienraštis 
Denver Post, užvardinda
mas ”Mr. Folk Dance 

Pranešame, kad 1987 rugsėjo 26, Chesterlande, Ohio 
valstijoje, mirė mūsų mylima motina, senelė ir sesuo 

A. t A.
DR. KATRINA 

ČIURLIONYTĖ-MARTUVIENĖ.
Palaidota spalio 1 Visų Sielų kapinėse, Chardon, Ohio.

Reiškiame gilią padėką kun. Gediminui Kijauskui 
už šermenų maldas ir už velionės sielą aukotas šv. mi
šias Dievo Motinos ševntovėje bei velionės palydėjimą į 
Visų Sielų kapines.

Nuoširdžiai dėkojame solistui Broniui Kazėnui ir 
vargoninkei Reginai Brazaitienei už giesmes, Juozui 
Stempužiui už šermenyse papasakotus velionės gyve
nimo bruožus.

Mūsų širdyse rusena giminaičių, draugų ir pažįs
tamų nuoširdžios užuojautos ir paguodos žodžiai.

Dėkojame visiems už gėlių puokštes, mišių aukas 
ir už velionės palydėjimą į kapines.

Liekame su giliu liūdesiu,
DUKTĖ DALIA SU ŠEIMA 

IR SESUO ALDONA SU ŠEIMA

PADĖKA

A. A.
MARTA TIJŪNeLIENė

mirė š. m. liepos 19 d. Clevelande.
Širdingai dėkojame visiems draugams ir pa

žįstamiems dalyvavusiems atsisveikinime bei lai
dotuvėse, pareiškusiems užuojautą asmeniškai, 
laiškais ar spaudoje, atsiuntusiems gėles ir auko
jusiems velionės atminčiai šv. Mišioms ir lietu
viškoms organizacijoms.

Ypatingai dėkojame Rev. Thomas Donnelly 
už atlaikytas šv. Mišias, maldas, jautrius paguo
dos žodžius bei palydėjimą į amžiną poilsio vietą.

Širdingai dėkojame grabnešiams ir J. Bud
rienei už jautrų atsisveikinimo žodį Jakubs kop
lyčioje šaulių vardu.

Nuliūdime likę vyras
Kajetonas Tijūnėlis 
ir Juozas Lenderskis

A. A.

DR. ALEKSANDRAI KLIMIENEI

mirus, jos sūnų EDI su žmona VILIJA, vi

sus gimines ir artimuosius liūdesio valandoje 

giliai užjaučiame ir dalinamės jų skausmu.

Izabelė Jonaitienė

Mega Barniškaitė

Audra ir Arūnas Bieliniai

Rūta ir Douglas McFadden

Rimutė ir Donatas Nasvyčiai

USA”. Pažymėtina, kad V. 
Beliajus jau ilgus metus 
leidžia anglų kalboje tauti
nių sekėjų žurnalą "Viltis”, 
kuriame randa vietos įvai
rių tautų šokėjai.

• Ieškom pirkti Dabarti- 
tinės lietuvių kalbos žody
ną, išleistą Terros Chicago
je ar Vilniuje. Prašom siū
lyti Dirvai tel. (216) 431- 
6344.

BALTIMORE
TAUTININKŲ VEIKLA

Po vasaros pertraukos 
pirmutinis Tautinės Sąjun
gos Baltimorės skyriaus su
sirinkimas įvyko spalio 4 d. 
Lietuvių Namų herbų kam
baryje. Pirmininkavo VI. 
Bačanskas. Pradėdamas po
sėdį, narių vardu pareiškė 
St. Vitkauskui užuojautą 
dėl jo sūnaus Leono tragiš
kos mirties.

Perskaityta 1987 m. ge
gužės 24 d. protokolas ir 
Taut. S-gos valdybos ben- 
draraštis Nr. 4 Į Chicagoje 
šaukiamą Sąjungos tarybos 
ir skyrių pirmininkų suva
žiavimą Sąjungos reikalams 
aptarti, skyriaus pirminin
kui negaluojant, jį pavaduo
ti įgaliotas skyriaus rašti
ninkas B. Medelis.

Naujasis skyriaus iždi
ninkas J. Auštra pranešė 
apie skyriaus iždo dabarti
nę būklę. Valdybos nutari
mu čikagiečiui Liudui Kai
riui pagelbėti gintis nuo 
OSI persekiojimo paskirta 
50 dol. auka.

Perskaitytas kasmetinei 
Baltimorės lietuvių šventi
nei (festivaliui rengti ko
miteto raštas: vietinių or
ganizacijų pirmininkai ra
ginami susirūpinti šventi
nių ateitimi, šių metų komi
teto dviem narėms atsisa
kius toliau šventinėms va
dovauti, o kitiems pakalbin
tiems nesutinkant imtis jų 
pareigų, esąs pavojus jau 
15 metų ištesėtai šiai svar
biai tradicijai pasibaigti.

Mūsų skyrius visą tą lai
kotarpį šventinėse daly
vaudavo. Tik šiais metais 
neturėjome įprastinių mū
sų paruoštų tautodailės ir 
užkandžių būdelių. Jų vieto
je antrą kartą parodytas J. 
Gužausko sutvarkytas liet, 
pašto ženklų rinkinys ir B. 
Medelio liet, laikraštijos 
parodėlė, čia buvo išdėliota 
d r a u d ž iamojo laikmečio 
svarbiausieji 1 a i k raščiai 
(Aušra, Varpas, ūkininkas, 
Tėvynės Sargas), nepri
klausomybės meto visų ide
ologinių pakraipų laikraš
čiai ir žurnalai ir pagaliau 
šiame krašte anuomet ėju
sieji laikraščiai.

Neseniai skyriun įstojęs 
čiagimis K. Laukaitis, su
sirinkusiems priminė/ kad 
Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties proga, norėdamas 
pagarsinti Lietuvos vardą 
Baltimorės kitataučių kata
likų tarpe, eilėje jų bažny
čių užprašęs 120 mišių 
Kiekvieną kartą, kai jos at
našaujamos, a t i tinkamos 
parapijos žiniaraštyje (biu
letenyje) ir tos dienos pa
moksle skelbiama jų inten
cija — paminima Lietuva. 
Visa tai K. Laukaičiui kaš
tavę apie 1000 dol. Jis pik
tinosi, kad kiti liet kilmės 
čiagimiai, net dirbantieji 
vietinio anglų laikraščio 
”Sun” redakcijoj, nieko Lie
tuvos naudai nėra padarę.

Susirinkime smulkiau 
tartasi apie seniai ketina-

(

Parama Dirvai
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:

J. Kancevičius,
Lawrence ................ 1,000.00

Rev. prof. dr. P. Ragažinskas,
Centrai ........................ 25.00

P. Gaižutis,
Rochester Hills.............10.00

A. Vakselis,
Richmond Hill .............25.00

D. Liepienė, Michiana .. 20.00 
G. Špakauskas, Dearborn 10.00
T. Palionis, Middleton .. 20.00
D. Petrutytė, Chicago .. 5.00
L. E. Oksas, Los Angeles 25.00
J. Krištolaitis, Cleveland 20.00
M. Barniškaitė, Euclid .. 10.00 
M. Valiukėnas, Chicago . .25.00
E. A. Trečiokas,

Singer Is.and ............. 20.00
Br. Paliulionis, Cicero .. 15.00
K. Čėsna, Worcester ....25.00 
Br. Juodelis, Willowbrook 10.00 
J. Kregždė, Cincinnati .. 10.00 
P. Dargis. Pittsburgh .... 25.00 
P. Molis, Shrewsbury .... 25.00
J. Radas, Livonia .........10.00
A. Devenis-Grigaitis,

Santa Monica ............ 25.00
V. Trumpa, Santa Monica 25.00 
E. Steponavičienė. Euclid 10.00 
J. Račylienė, Cleveland 10.00
P. Kaspariūnas, Largo .. 10.00 
J. Stelmokas, Lansdovvne 25.00
A. Liutkus, Euclid......... 5.00
K. Naudžius. Los Angeles 25.00
J. Palukaitis, Harbert .... 20.00
J.'Kizlauskas, Jamaica ..50.00 
P. Griganavičius,

Downers Grove ..........25.00
M. Slabokienė, Cleveland 5.00
L. Krajauskas,

St. Petersburg ............10.00
S. Paulius, Chicago.........10.00
V. Mažeika, Park Ridge 30.00 
S. Baras, Palos Park ....20.00
G. Viskanta, Chicago ... .20.00 
A. Simutis,

East Rockaway............. 25.00
Dr. E. Stanat, Chicago .. 10.00 
P. Zigmantas, Cleveland 5.00
VI. Petrauskas, Chicago 15.00
A. Koncė, Woodhaven ..10.00
U. Civinskienė, Chicago 100.00
B. Steponis, Seven Hills 10.00 
R. Zorska, University Hts. 10.00 
R. Guzulaitis, Speedway 10.00 
D. Svirskis, Brockton .... 20.00 
J. Vaineikis, Chicago ... .15.00 
G. Musteikienė, Chicago 10.00
J. Pilmonas.

Hickory Hills .............10.00
A. Mažeika,

Marina dėl Ray ......... 30.00
L. Sagys, Lyndhurst .... 10.00 
Dr. R. Sidrys, Streator 25.00 
E Gibisas, Chicago......... 5.00
V. Beliajus, Denver ....25.00 
St. Virpša, Chicago......... 10.00
A. Juodvalkis, Chicago ..30.00
V. Varneckas, Waterbury 20.00
Dr. J. Stukas, Watchung 25-00
V. Urbonas,

St. Petersburg ............ .25.00
D. Mikoliūnienė, Cleve. 15.00
V. Vaškys, Crovvnsville 22.00
J. Gumbelevičius,

Winston ........................ 50.00
Ed- Arbas, Santa Monica 15.00 
Dr. J. Jurgilas,

Rancho Santa Fe ...... 50.00
K. Žukauskas,

Sunny Hills .................20.00

ma suruošti numirusių sky
riaus narių viešą prisimini- 
mą-pagerbimą. Perskaity
tas lig šiol į Anapus iške
liavusių sąrašas, jame jau 
20 pavardžių, tarp jų 4-ių 
buv. skyriaus pirmininkų.

Renginio data dar nenu
statyta, nes nežinia, kada 
mūsų užprašomoms miru
siųjų intencija pamaldoms 
atsiras neužimtas sekma
dienio rytas.

Aptarus reikalus, kaip 
jau dabar įprasta, prie ka
vos ir užkandžių ilgokai pa
bendrauta. S. M.

Br. Užemenis.
Hot Springs ................. 20.00

V. Šeštokas, Los Angeles 25-00 
A. Dikinis,

Fairfield Glade............. 5.00
E. Smilgys, Michigan City 10.00
J. Dumbrys,

Fairview Park ............. 5.00
V. Vaičaitis, Seven Hills 10.00
K. Vaičaitis,

St. Petersburg ............. 20.00
S. Šimoliūnas, Detroit .. 20.00 
A. Raulinaitienė, Euclid 10.00 
Pr. Michelevičius,

St. Petersburg ............. 20.00
J. Strazdas, Sunny Hills 25.00 
J. Tūbelienė, Putnam ... .15.00
N. Mockienė, Yucaipa ..25.00 
R. Teisman, St. Charles 10.00
A. M. Ridikai, Afton ....25.00
Br. Miklius.

St. Petersburg ............. 20.00
M. J. Švarcai. Wickliffe .. 20.00 
V. Paulionis, Chicago .... 25.00 
Br. Jacikevičienė,

Ridgewood.................... 8.00
S. Maurukas, Algonąuin 20.00 
B. Sidzikauskienė,

Pompano Beach ......... 5.00
Dr. Br. Mikonis, Mashpee 10.00
H. Gedgaudienė,

Santa Monica ............ 15.00
Dr. V. Skirgaila,

Rancho Palos ............ 25.00
M. Butkienė,

Mission Viejo ............ 10.00
Dr. J. Stankaitis,

Chesterland ................15.00
P. Banys, Juno Beach ..20.00 
A. Valiulis, Lo sAngeles 20.00
A. GarbaHauskas,

Melrose Park ............. 20.00
B. Petrošius, Chicago .. 5-00
G. Meilus, Chicago .... 5.00
D. Šukelis, New Buffalo 25.00
V. Rugienius, Livonia . .25.00
A. Šimkus, Santa Monica 20.00
S. Rudokienė,

Santa Monica ............. 50.00
V. Rėklys, Walnut Creek 5-00 
Dr. A. Pustelnikas,

Chicago ....................... 25.00
M. Tonkūnas. Chicago .. 10.00 
J. Širka, Chicago ......... 20.00
Br. Skardžiuvienė,

Washington ................  5.00
Pr. Damijonaitis,

Ormond Beach.............10.00
R. Dovydaitis, Dalton .. 50.00 
A. Varnelis, Dowagiac .. 50.00
Z. Pajaujis, Mt. Clemens 20.00
L. Čipkutė, Kalamazoo .. 5.00
J. Lepeška,

Port Orange ................. 10.00
A. Alantas, Bloomfield .. 50.00 
V. Valys, Cleveland .... 5-00 
M. Kleinaitis,

St. Petersburg ............. 20.00
P. Mikšys, Juno Beach .. 5.00 
Dr. I. Jasys, Columbus 25.00 
V. Gruzdys, Euclid......... 20.00
Dr. B. B. Kasakaičiai,

Chicago ....................... 30.00
Dr. J. K. Valiūnas,

S. Hampton ................ 50.00
Dr. K. Šimaitis.

Forest Hills ................ 25.00
VI. Garbenis, Chicago ... .25.00
St. Baltrukėnas, Dania .. 20.00
Pr. Mačernis, Chicago .. 30.00
A. Bartuškienė,

Willoughby .................20.00
J. Jurkūnas,

Beverly Shores ......... 30.00
Dr. P. Švarcas,

Mascoutah ....................25.00
R. Valodka, Juno Beach 10.00
W. Hoffman, Oak Lawn .. 20.00
B. V. Gedvilai, Willowick 10.00
R. Bublys,

Richmond Hts................ 13.00
J. Mekešo, Eastlake .... 8.00 
J. Juzaitis. Riverhead .... 3.00 
A. Mačionis,
St. Petesrburg ................  5.00
J. Raila, Chicago............. 13.00
Dr. J. Abraitis,

Highland Hts...................6.00
K. Bartys, Elizabeth .... 13.00
B. Bacevičius, Warren ..20.00 
M. M. Carroll, Vienna .. 10.00 
I. Budreckienė, Chicago 20.00 
Korp! Giedra, Cleveland 35.00 
A. Cenfeld, Santa Monica 15-00
A. Juozaitis, Lakewood .. 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.


	1987-10-22-DIRVA 0001
	1987-10-22-DIRVA 0002
	1987-10-22-DIRVA 0003
	1987-10-22-DIRVA 0004
	1987-10-22-DIRVA 0005
	1987-10-22-DIRVA 0006
	1987-10-22-DIRVA 0007
	1987-10-22-DIRVA 0008
	1987-10-22-DIRVA 0009
	1987-10-22-DIRVA 0010
	1987-10-22-DIRVA 0011
	1987-10-22-DIRVA 0012

