
T, Blinst rūbas 
22^3 S. Albany Ava, 

Chicago, III. 6C629

J* <«J
/ r>/

/// t USPS 157-580
■r > W— the lithuanian national NEWSPAPER ------

L ' k 6116 ST CLAIR AVENUE • PO 80X 03206 ■ CLEVELAND OHIO 44103

Vol. LXX1I lapkritis - November 5, 1987 Nr.41>■ TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BLOGIAUSIA SAVAITĖ’
Reaganui ar Amerikai?

Prieš paskutinę saplio 
mėn. savaitę, spaudos ir TV 
komentatoriai laikė labai ne
laiminga, ar net pačia blo
giausia Reagano prezidenta
vime - kalbant su vienu iš 
jų, R.W. Apple, jr. iš N.Y. 
Times - nes

"Kaltinami nesugebėji
mu vadovauti kraštui, prezi
dentas ir jo padėjėjai buvo la
bai nuliūdinti M.S. Gorba
čiovo atsisakymu atvykti (i 
Washingtoną), kas galėtų ati
traukti dėmesį nuo konvulsijų 
biržoje, nepatvirtinimo teisėjo 
R.H Bork ir pavojingos situa
cijos Persijos įlankoje."

Faktinai jau seniai buvo 
kalbama ir rašoma, kad Gor
bačiovo atvykimas labai pa
keltų nusmukusį prezidento 
prestižą , ko gero jam dar lai 
mėtų - pusiau su tuo sovietų 
- Nobelio taikos premiją ir 
taip įamžintų jo vardą isto
rijoje.

Tai labai paviršutiniška 
ir net nelogiška pažiūra, iš
plaukusi iš per didelio dėme
sio kreipimo į prezidentą, ku- 
rio galia tačiau yra Kongreso 
labai apribota. Ji verčia pre
zidentą griebtis visokių prie
monių savo populiarumui 
padidinti, kurios kartais ne
sutampa su krašto interesais. 
Siekimas 'viršūnių konferen
cijos' su sovietais - geriau
sias to pavyzdys! Santykiai 
su svetimom valstybėm turi 
išplaukti iš krašto interesų, o 
ne reikalo pakelti trumpam 
laikui prezidento populiaru
mą. Kartu reikia atsiminti, 
kad 'kita pusė' - Kremlius, 
bent iki šiol, nėra taip suvar
žytas. Jis pats padiktuoja 
kuo džiaugtis ir dėl ko liūdė
ti turi jo pavaldiniai.

-Vertėtų atsiminti, kad 
jau po Pirmojo pasaulio karo 
JAV-bėse buvo kilęs labai 
stiprus taikos sąjūdis, kuris 
privertė ir valdžią tuo rūpin
tis. Rezultate beveik visos 
valstybės pasirašė JAV 
Valst. Sekr. Kellog ir Pran
cūzijos užs. reik. min. 
Briand iniciatyva sudarytą 
karo pasmerkimo paktą ir 
JAV susitarė su D. Britania 
bei Japonija išlaikyti 5:5:3 
didžiųjų, kurie buvo nustoję 
praktiškos reikšmės, kovos 
laivų proporciją, kas padėjo 
pastūmėti JAV į izoliaciją ir 
galų gale pasaulio neišgel
bėjo nuo Antrojo karo. Ly
giai ir dabar, susitarimas dėl 

Vytautas Meškauskas 

tam tikros rūšies raketų pa
naikinimo dar nereiškia viso 
priešiškumo tarp JAV ir So
vietijos interesų panaikini
mo.

Istorijos nenorima pri
siminti ir kalbant apie tos sa
vaitės biržos paniką. Aiški
nama, kad dėl to kaltas nuo
latinis biudžeto deficitas. 
Bijoma 1929 m. biržos 'kra
cho', kuris pradėjo pasaulinę 
ūkinę depresiją, pasikartoji
mo. Toji tačiau nebūtų ki
lusi, jei Hooverio adminis
tracija nebūtų po to 'kracho' 
padidinusi mokesčių, kurie 
prislėgė ekonomiją. Defici
tai, jei nėra iššaukti depre
sijos, pagyvina ūkinį gyve
nimą. Jei jie nebūtų naudin
gi, kaip galėjo atsitikti, kad 
biržoje staiga kilo panika, 
kai deficitas 1986 m. buvo

(Nukelta į 2 psl.)

Kada bus grąžintas Į Vilnių vysk. Julijonas Steponavičius?
Dvidešimt penki senato

riai spalio 22 d. laiške krei
pėsi į Sovietų Sąjungos Re
liginių reikalų tarybos pir
mininką Konstantiną Kar- 
čevą dėl vyskupo Julijono 
Steponavičiaus jau daugiau 
kaip 26 metus užsitęsusią 
tremtį. Atkreipdami K. 
Karčevo dėmesį į tai, kad 
spalio 18 vyskupui Stepona
vičiui sukako 76 metai, se
natoriai prašo Karčevo pa
sirūpinti vyskupo sugrąži
nimu į Vilnių, kad jisai vėl 
galėtų eiti Vilniaus arkivys
kupijos apaštalinio adminis
tratoriaus pareigas.

Laiško pradžioj senato-

JAV Baltų tarybos darbuotojai Ginta Damušytė ir Viktoras 
Nakas su šen. Donald Riegle, kuris drauge su kitais senatoriais 
pasiuntė laišką sovietams, prašant grąžinti vysk. J. Steponavi
čių Į Vilnių.

Vliko pirm. dr. K. Bobelis, sveikina ALT suvažiavimą. Dešinėje prezidiumo nariai: dr. J. 
Valaitis, V. Naudžius ir A. Chaplikas. C. Genučio nuotr.suvažiavimas Mečys ValiukėnasALTo 47-sis

Amerikos Lietuvių Tary
bos 47-sis metinis suvažia
vimas įvyko Chicagoje, Lie
tuvių tautiniuose namuose. 
1987 m. spalio 17 d. dalyva- 

riai išdėsto priežastis dėl 
kurių vyskupas Steponavi
čius buvo ištremtas, būtent 
kad atsisakė kunigams įsa
kyti, kad nekatechizuotų 
jaunimo, neleistų jam daly
vauti religinėse eisenuose, 
uždraustų vaikams būti 
klapčiukais. Be to, sako se
natoriai, vyskupas priešino
si valdžios pastangoms kiš
tis į seminaristų parinki
mą kunigystei bei į semina
rijos fakulteto paskyrimus.

Senatoriai pažymi, kad 
vyskupas Steponavičius jau 
daugiau kaip 26 metus 
vargsta tremtyje nors jis 
niekad nebuvo nei formaliai

vo per 120 asmenų. Suvažia
vimas buvo darnus ir ra
miai praėjo, tartina, šian
dienines "naujoves”, kaip 
išgarsintąją keturių išeivių 

apkaltintas kokiu nors pra
sižengimu prieš valstybę 
nei valdžios teisiamas, šio
se aplinkybėse, vyskupo il
gametis baudimas senato
riams atrodo "neįtikimas”.

šio laiško iniciatoriai bu
vo senatoriai Donald Riegle 
(demokratas iš Michigano) 
ir David Durenberger (res
publikonas iš Minnesota), 
kurie sutiko pirmininkauti 
naujai įsteigtai Senato Lie
tuvos Katalikų Religinės 
Laisvės Grupei, šis laiškas 
yra pirmasis tos grupės 
veiklos projektas. Senato 
grupė, kaip ir panaši grupė 
Atstovų rūmuose, glaudžiai 
bendradarbiauja su Lietu
vių Informacijos Centro 
skyriumi Washingtone.

Neįskaitant senatorių 
Riegle ir Durenberger, šie 
senatoriai taipogi pasirašė 
spalio 22 d. laišką: Alfonse 
D’Amato, Joseph R. Biden, 
Jr., Jeff Bingamn, Rudy 
Boschwitz, Quentin N. Bur- 
dick, John H. Chafee, Kent 
Conrad, John C. Danforth, 
Christopher J. Dodd, Pete 
V. Domenici, John F. Ker- 
ry, Frank R. Lautenberg, 
Patrick J. Leahy, Carl Le
vin, Spark M. Matsunaga, 
Howard M. Metzenbaum, 
Daniel Patrick Moynihan, 
Frank H. Murkowski, Don 
Nickles, Claiborne Pell, Lar- 
rv Pressler, Paul Simon, ir 
Timothy E. Wirth. (LIC) 

konferenciją Vilniuje arba 
politinę konferenciją Wa- 
shingtone. Beje, rezoliucijo
je dėl santykiavimo su oku
puotos Lietuvos lietuviais 
pakartotas ankstesnis nuta
rimas, bet nerasta reikalo 
plačiau analizuoti nekuriu 
išeivijos organizacijų posū
kius ...

Suvažiavimą pradėjo, dr. 
Jonas Valaitis, ALT valdy
bos pirmininkas. Į suvažia
vimo prezidiumą vicepirmi
ninkais pakviesti ir patvir
tinti: A. Chaplikas, dr. L. 
Kriaučeliūnas, G. Lazaus
kas, R. Mažeika, V. Nau
džius, A. Pautienius. Se
kretoriavo: M. Pranevičius, 
dr. P. V. Dargis ir A. Pleš- 
tys. Mandatų komisija: P. 
Buchas, N. Gierštikienė ir
M. Barienė. Rezoliucijų ko
misija: S. Dubauskas, O. 
Jokūbaitienė ir J. Jurkus. 
Suvažiavimą savo atsilan
kymu bei sveikinimais pa
gerbė gen. konsulas V. Klei
za, VLIKo pirmininkas dr.
K. Bobelis ir kt. organizaci
jų pirmininkai. .Laiškais 
sveikino: vysk. V. Brizgys, 
vysk. P. Baltakis, diploma
tijos šefas dr. S. Bačkis ir 
kt.

Dr. J. Valaitis apžvelgė 
valdybos atliktus bei atlie
kamus ėjimus, Daina Dum- 
brienė, ALT valdybos iždi
ninkė, iždo globėjų (dr. K. 
Burba, T. Kuzienė ir V. Ab
raitis) vardu — V. Abrai
tis, sekretoriato vardu G. 
Lazauskas, inf. direktorius 
— prel. dr. J. Prunskis, 
ALT atstovas Washingtone 
dr. J. Genys. Visi praneši
mai suvažiavimo priimti,

(Nukelta į 4 psl.)
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O vis dėlto - Gorbačiovas ruošiasi į Washingtona. - Kodėl 
jis pakeitė nuomonę? - Kaip pasipriešinti depresijai?

Prieš pora dienų atrodė, 
kad Gorbačiovas atsisakė 
atvykti pasimatymui su pre
zidentu Reaganu, jei tas ne
padarys nuolaidų apsigyni
mo nuo raketų srityje, ku
rioje Reaganas nenori jokių 
suvaržymų. Taip Gorbačio
vas pasakė Maskvoje viešė
jusiam Valstybės sekretoriui 
Shultzui.

JAV ir visame laisvaja
me pasaulyje tai buvo aiški
nama kaip smūgis preziden
tui. Dėl visokių paskutinio
jo laiko nepasisekimų prezi
dento prestižas taip kritęs, 
kad Gorbačiovas norėjo tuo 
pasinaudoti, pakeldamas sa-

'Blogiausia savaitė’
(Atkelta iš 1 psl.)

221 bilijonas dolerių, o 1987 
m. 148 bilijonai dolerių, t.y. 
sumažėjo net 33%? 1982-86 
metais deficitas nepakėlė 
nuošimčius už valstybės ir 
kitas paskolas, bet sumaži
no. Taip pat krito ir infliaci
ja. Tik kai paskutinioji šiais 
metais pakėlė savo galvą ir 
Federal Rezerve bankai pra
dėjo kelti savo nuošimčius 
už paskolas bankams, bir
žoje kilo panika, nes visi 
jautė, kad akcijų vertė buvo 
per didelė ir turėjo kristi. 
Reikia taip pat atsiminti, kad 
daugumas, kurie pardavė sa
vo akcijas, ant jų vistick jau 
buvo daug uždirbę, kas savo 
keliu išeis valstybės iždui į 
naudą, nes mokesčius turės 
sumokėti nuo to pelno (capi- 
tal gain), kurio neturėtų mo
kėti, jei nebūtų pardavę. Ži
noma, deficitas turėtų būti 
sumažintas išmintingai apri
bojant išlaidas, net ir krašto 
gynimo reikalams. JAV, 
pvz., turi per daug kariuo
menės bazių savo krašte dėl 
to, kad jų - ūkiniais sumeti
mais - nori kiekviena valsti
ja.

Tokiu būdu - 'blogiausia 
savaitė’ Reaganui - dar gali 
išeiti kraštui į naudą. Panika 
biržoje gali padėti Kongre
sui rimčiau pagalvoti apie 
biudžeto tvarkymo ateitį. 
Dabar - praktiškai septyni 
metai - gyvename be iš anks
to nustatyto biudžeto, vietoj 
jo priimant tik laikinas rezo
liucijas. Kraštui, ir net Rea
ganui asmeniškai, ilgainiui 
gali išeiti į naudą, jei jis pa
sipriešins Gorbačiovo šanta
žui atsisakyti nuo savo stra
teginės apsigynimo iniciaty
vos, kuri privertė sovietus 
derėtis. Atsisakymas nuo 
tos iniciatyvos ('žvaigždžių 
karo') būtų lygus pasitikė
jimo sovietams pareiškimui. 
Ar jie to verti?

vo kainą už lauktą pasima
tymą.

Pats prezidentas tačiau 
laikėsi visai ramiai, tarytum 
jam nebūtina susitikti su Gor
bačiovu. Netrukus ir komen
tatoriai sutiko, kad iš tikro 
Gorbačiovo neatvykimas ne 
tik nėra didelė bėda, bet gali 
būti net palengvinimas.

Gorbačiovas po to pakei
tė savo nuomonę. Kodėl? 
Vieni spėlioja, kad gal jis 
jautęs pasipriešinimą savo 
paties politbiure, kuris suma
žėjo paaiškėjus, kad Gorba
čiovo staigus atsisakymas ne 
tik nepadėjo jam pasaulio 
viešojoje opinijoje, bet pa
kenkė. Kiti mano, kad Gor
bačiovas suprato, kad tokiu 
būdu jis iš Reagano nieko 
neišpeš ir nutarė pakeisti 
savo taktiką. Susitikimas su 
Reaganu Gorbačiovui nema
žiau svarbus kaip amerikie
čiams ir jam, Gorbačiovui, 
asmeniškai gali tik padėti.

Kaip ten buvo - iš Mas
kvos netikėtai antradienį atė
jo žinia, kad Šcvemadzė va
žiuoja su laišku Reaganui į 
Washingtoną ir jų asmeniš
kas susitikimas yra galimy
bių ribose.

• ••
Prezidentas Reaganas 

trečiadienį, kalbėdamas karo 
akademijos West Point lai
dos išleistuvėse, dar kartą 
pabrėžė, kad prie JAV-ėms 
palankaus susitarimo dėl 
vid. distancijos raketų prive
dė ne kas kita, kaip JAV 
karinis sustiprėjimas jo ad
ministracijos metu. Po pen
kių metų priešinimosi sovie
tai sutiko sunaikinti klasę ra
ketų, kurių jie turėjo daug 
daugiau negu amerikiečiai, 
faktinai priimdami jo ’zero' 
pasiūlymą. Ateityje JAV 
sieksiančios transkontinenta- 
linių raketų sumažinimo bei 
konvencionalinių jėgų ba
lanso.

Daugiau už susitarimą 
su sovietais, laisvajam pa
sauliui šiuo metu rūpi ūkinė 
padėtis. Ar panika biržose 
liudija ateinančią recesiją? 
Jei taip - kaip galima būtų 
jos išvengti? Nėra abejonės, 
kad jeigu JAV staiga pasi
juto - nors tik 'ant popie
riaus'- trilijonu doleriu bied- 
nesnės, jos gyventojai auto
matiškai pradės daugiau tau
pyti. Jie mažiau pirks ar 
kitaip išlaidas mažins, o su
mažėjęs pareikalavimas vers 
susitraukti ir pasiūlą, su neiš
vengiamu įmonių užsidari- 
nėjimu ir bedarbių padidė ~ 
j imu.

Jei recesija neišvengia
ma, kam Kongresas su pre
zidentu nori sumažinti defi- 

eitą 23 bilijonais dolerių? 
Dabar ne laikas mažinti 
valstybės išlaidas, bet reikia 
jas didinti, kad pagyvinti 
ūkinį gyvenimą. Tiesa, di
delis deficitas yra pavojing
as, nes jis padengiamas pas
kolomis. Jei valdžia skoli
nasi, mažiau pinigų lieka ki
tiems reikalams, kas veda 
prie kredito pabrangimo, au
tomatiškai dėl to padidėję 
nuošimčiai už paskolas var
žo ūkinę plėtotę.

Antra vertus - jei JAV 
federalinė valdžia šiuo metu 
išleidžia per visas savo įstai
gas 24% visų tautos pajamų, 
o jų mokesčiais surenka tik 
19% - taip tęstis negali.
Vienu ar kitu būdu reikia pra
dėti arba sumažinti išlaidas, 
ar padidinti pajamas.

Kaip sunku tai padaryti 
demokratinėje santvarkoje 
parodo sekantis pavyzdys. 
Kadangi 1987 biudžetiniais 
metais, pasibaigusiais rugsė
jo 30 d., infliacija siekė 
4.1%, nuo ateinančių metų 
sausio pirmos dienos tiek pat 
padidinamos 'sočiai sccurity’ 
pensijos. Kadangi 'sočiai se- 
eurity' čekius gauna apie 36 
milijonai žmonių, kurie dau
gumoje balsuoja, preziden
tas pareiškė, kad tos sumos 
yra neliečiamos. Žinia, tarp 
jų yra vargstančių, bet kaip 
tam tikra gyventojų grupė - 
65 metų amžiaus ir aukščiau 
- senieji kontroliuoja dau
giau JAV turto negu kuri 
nors kita gyventojų amžiaus 
klasė.

Pradėję dar N. Lietuvo
je dirbti tur būt atsimena, 
kaip pas mus - sunkiems lai
kams užėjus - buvo pradėta 
išskaitinėti iš algų 'biudžeto 
subalansavimui'. Ar negali
ma to paties padaryti ir čia? 
Ir ne tik iš pensininkų, bet ir 
kitų. Žinoma, tik ne prieš 
rinkimus !

Valstybės pajamoms 
padidinti vis dar kalbama 
apie iš užsienio įvežamos 
naftos apdėjimą 10 dol. mui
tu už statinę, kurių atgabe
nama apie 6 milijonai per 
dieną. Tai pakeltų naftos 
kainą nuo 18 iki 28 dol., 
tačiau duotų ne tik daugiau 
pajamų, bet ir turėtų kitą’ 
naudingą efektą. Nafta ir

Viešėdami Chicagoje aplankykite D AD AM A
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ — * llIl/lillĄ

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 temos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ Iš kitos pusės
Pasikeitimai Lietuvoje ... Vietos gyventojams skir

toje spaudoje skaičiau apie aukštųjų pareigūnų susirin
kimą išklausyti kompartijos CK sekretoriaus L. šepečio 
pranešimą: "Ateistinį auklėjimą — į persitvarkymo rei
kalavimų lygį.” Pats pavadinimas išduoda reikalą ’sumo- 
derninti’ kovą su religiją. Daugiau užsieniui skirtam 
GIMTAJAM KRAŠTE pasakojama apie to paties prele
gento susitikimą su aukom — dvasininkais. Pirmininka
vęs tam susitikimui Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 
pirmininkas R. Songaila kalbėjo apie Lietuvos ekonomi
ką, švietimo laimėjimus, duodamas kreditą net Bažny
čiai. Girdi, 'paminklų apsaugoje katalikų bažnyčia atliko 
ir atlieka didelį, svarbų darbą’. Drg. šepetys padarė prie
kaištų. Pvz.:

"Nors kiekvienam aišku, kad bažnyčia neturi 
būti panaudota politiniams tikslams, tačiau dar 
galiipa sutikti kunigų, kurie griebiasi antivisuo
meninių, o kartais net antikomunistinių, antitary
binių išpuolių. Viena iš dažniau pasitaikančių baž
nyčios ne pagal paskirtį naudojimų formų yra po
litikavimas pamokslų metu ... Dar pasitaiko pa
mokslų, kuriuose visai nekalbama apie religiją ar 
vykstančią religinę šventę, o plūstami valdžios or
ganai, pareigūnai, už visas pasitaikančias blogybes 
kaltinama santvarka.”

"Nėra pasaulyje valstybės, kuri abejingai žiū
rėtų į įstatymų ir visuotinai pripažintų taisyklių 
pažeidinėjimus, daromus dangstantis religija. Tai 
neleistina ir socialistinėje santvarkoje.”

Tarp tokių nusikaltėlių paminėti kai kurie kunigai 
jų aplinkos asmenys nuolat užsiimą šmeižikiška, de-

(raštu):
"Kaip Ministrų Taryba galvoja dėl rajonų 

bažnyčių pastatų apšildymo?”
Atsakymas:

"Klausimas vertas rimto dėmesio, ir ten kur 
jis pribrendęs, o realios galimybės leidžia, turi būti 
sprendžiamas teigiamai.”

Po tokio padrąsinančio atsakymo nenuostabu, kad 
anot G. k.:

"Įeinant j salę respublikos valdžios atstovams 
ir jiems išeinant,dvasininkai atsistojo. (Jų buvo 
58 — vm). Pranešimai buvo palydėti plojimais.”

Kaip matome visi klausimai, kurie pribrendo, o rea
lios aplinkybės leidžia, sprendžiami teigiamai. Įdomi ir 
paskutinė laikraščio pastaba, kad susitikimas truko be
veik dvi valandas be pertraukų ir už tat pasakytas min
tis teko kondensuoti: Prieš 'persitvarkymą’ sakytumėm: 
’cenzūruoti’.

(vm)

ar jų aplinkos asmenys nuolat uzsHmą šmeižikiška, de- 
zinformacine veikla, skirta ’eksportui’.

Užsieniui skirtose informacijose pastebima, kad vys
kupams duotos paskyros automobiliams ’Volga’. Vienas iš 
būdingesnių klausimų buvo Anykščių dekano Z. Navic
ko

jos produktai būtų daugiau 
taupomi, o taip pat būtų pa
skatinta jos gamyba mūsų 
krašte.

Dabar atsirando dar vie
nas argumentas už tokį mui
tą. Naftos importo į JAV 
sumažėjimas atpigintų naftą 
užsieniuose, kas atneštų 
palengvėjimą vad. 'trečiojo 
pasaulio' kraštams ir ... pa
sunkintų vesti karą Ajatolai, 
nes jis nebeturėtų tiek daug 
pinigų ginklams.

Pagaliau vis daugiau po
puliarumo įgyja ir valstybės 
išlaidų 'užšaldymo' idėja. 
Pagal ją, visi federaliniai 
mokėjimai būtų užšaldyti 

pereitų metų lygyje. Tuo bū
du galima būtų sutaupyti net 
70 bilijonų dolerių

***
Sovietų javų derlius šiais 

metais sieks 210 milijonų 
tonų, t.y. panašiai kaip perei
tais metais. Derliaus tikėtasi 
geresnio prieš smarkias liūtis 
jo nuėmimo metu. Tai reiš
kia, kad apie 10-15 milijonų 
tonų teks importuoti.

COOK/MGR.
Water view 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 L 
weekends per month.

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

(39-45)
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Bendravimo su pavergtąja Lietuva kaita
Dr. Broniaus Nemicko pareikštos mintys politinėje 

konferencijoje Washingtone š.m. spalio 24 d.

SPORTO SĄMOKSLININKAI
Dar neužgijo 1967 m. 

skaldymo žaizdos, kai ŠAL- 
FASS narių grupelė, pasiva
dinusi save American Lithu
anian Sports and Culture Ac 
tivities Committee, suruošė 
išvyką į okuopuotą Lietuvą 
ir ten sužaidė keletą nesėk 
mingų rungtynių.Tai 'tiltų sta 
tytojai', po okupanto priežiū
ra ir kontrole. Jiems buvo 
duotas duobkasių vardas.

Spaudoje bandė teisintis 
nepriklausomos Lietuvos sie
kimu, bet pati kelionė įrodė, 
kad toki veiksmai skaudžiai 
pažeidė išeivijos, o ypač 
ŠALFASS-gos vieningumą 
ir iššaukė pagrįstą nesan
taiką ir skilimą sporto klubų 
tarpe. Ruošos darbai ėjo ga
na užmaskuotai, nes išeivijo
je apie tai buvo sužinota iš 
Vilniuje leidžiamo sporto 
laikraščio.

Šią vasarą, vadovau
jant Zigmui Žiupsniui, Ne
ries sporto klubo tinklinin- 
kių komanda išvyko rung
tynėms į Lietuvą ir grįžo - 
bet mūsų spaudoje ligi šios 
dienos nesigirdi nei garso 
apie tą išvyką. Ir vėl tenka 
naudotis 'Gimtajame Krašte 
tilpusiomis informacijomis. 
Sužaista šešios rungtynės, 
kurių 5 pralaimėtos ir vie
nas laimėjo (mačiusių prie
laida, tai tik prieš sąmonin
gai pastatytą silpnesnę ko
mandą, kad neliktų 'sausa' 
kelionė...).

1968 m. suirutę išgelbė
jo naujai sukurta Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fede
racija, kuri pabrėžė būtinu
mą organizacinės drausmės 
ir sportuojantį jaunimą vesti 
laisvės savo kraštui siekian
čiu keliu, vengiant skaldan
čių veiksmų.

Pagrindiniame komuni
kate taip kalbama: "iš esmės 
pasmerkti buvusią išvyką ... 
kad ateityje bet koks 
kišimasis į Sporto Sąjungos 
reikalus nebus toleruojamas 
... be Sąjungos įgaliojimų 
niekas neturi teisės organi
zuoti bet kokią reprezenta
ciją už Š. Amerikos ribų ar 
joje dalyvauti ... kad spor
tinėje veikloje laikytis mūsų 

veiksnių nustatytų gairių 
santykiuose su okupuota 
Lietuva ... kad, pašalinus 
visas kliūtis, reikia jungtis į 
vieną ŠALFASS-gą".

Tai aiškūs, įsakmūs ir 
tautinę bei sportinę drausmę 
palaikantys pagrindiniai 
dėsniai. Nejaugi organiza
toriai, pritariantieji ir pačios 
dalyvės yra tiek nejautrūs, 
kad nejuto to tautinės dva
sios nuosmukio, principų pa
mynimo, kada atsidavė oku
panto vilionei?

Sporto idėjinis pradas 
negali būti panaudotas to
kiam politiniam tikslui, kuris 
paneigia dalyvių esminius 
žmoniškumo jausmus ir įsi
tikinimus. Tautybė, religija, 
savarankiškumas ir sporto 
organizacinė linkmė yra lai
duojančios sąlygos sporti
niam išsiauklėjimui. Šiuo 
metu mes neturime nei vie
noje sporto šakoje pajėges
nių, kurie galėtų varžytis 
nors ir su antraeiliais ok. 
Lietuvos sportininkais.

Negalėtume būti tiek 
naivūs kad nematytume, ko
kias tautines ir sporto 
idėjines skriaudas pergyvena 
ten esantieji. Privalomos 
'šventės' - kaip kario diena, 
Lenino gimtadienis, revoliu
cinė sukaktis ir apdovanoji
mai raudonomis vėliavomis 
rusams esant vyriausiais 
pareigūnais - gniuždo lie
tuviškas apraiškas ir skan
dina sporto šaltinius į komu
nistinio sąjūdžio gelmes. 
Nėra reta ir laimėtojų išbrau
kimas iš pergalės sąrašų, ar 
pakliuvimas' į 'nesėkmingus' 
pajėgų suporavimus-išdėsty- 
mus. Ir turime pripažinti, 
kad ten gyvenančiųjų atsie- 
kimai - tarptautiniai, pasau
liniai ar olimpinių žaidynių - 
yra gražiausias vainikas Tė
vynei Lietuvai, kurį kasmet, 
nors ir sunkiausiomis są
lygomis, įvairių sporto šakų 
sūnūs ir dukros pina. Tai tu
rėtų būti gražiausias pavyz
dys išeivijos sprotininkams.

Užsieninė sporto litera
tūra ar paskirų sporto šakų 
metodiniai ir moksliniai žur
nalai apie naujus trenira-

Kaip nukirsta medžio 
šaka turi sudžiūti, nes jos ne
bemaitina medžio šaknys, 
taip ir išeivijai, netekusiai 
jungės su savo kraštu, yra 
lemta sunykti, išmirti, nes jos 
gaja, negaivinama iš krašto 
tautinės kultūros syvų, nuolat 
mažta, silpsta ir pagaliau su
nyksta. Todėl kiekvienai išei 
vijai yra labai svarbu glaudūs 
ryšiai su savo kraštu, kad tas 
gajumas ilgiau tvertu. Tai 
dar svarbiau yra mūsų dabar
tinei išeivijai, nes ji, be savo 
gyvybės išlaikymo, turi dar ir 
specialų uždavinį, būtent: 
padėti tautai išsivaduoti iš 
pavergties ir atstatyti savo 
valstybinę nepriklausomy
bę.

Deja, mūsų išeiviją at
skyrė nuo paliktos tėvynės 
geležinė uždanga ir iš pra
džių, galima sakyti, jokie ry
šiai, joks bendravimas nebu
vo įmanomas, išskyrus vieną 
kitą labai atsargiai ir su dide
le baime laiške pasakytą žo- 

vimo atsiekimus lietuviams 
neprieinama. Viskas yra ru
sų kalba. Vienintelis lietu
vių kalba sporto laikraštis 
užpildytas varžybų ir 'parti
jos nutarimų į gyvenimą' ap
rašymais. Žodžiai 'tautinis' 
ar 'tėvynė' ten neegzistuoja. 
Juos pakeičia nacionalinis ir 
gimtasis kraštas.

Ironiška, kad - vietoje 
visai sąjungai su sporto 
klubais prisidėjus prie 600 
metų krikščionybės Lietuvo
je minėjimo, ar 50-čio nuo 
Europos krepšinio pirmeny
bių pergalės atžymėjimo - 
čikagiškiai patylomis atliko 
šią išvyką, tuo lyg prisi
dėdami prie iki užkimimo 
liaupsinamos 70-čio 'spalio 
revoliucijos iškilmių', kai 
lietuvių tautos kančios ir 
nuolatinis engimas niekur 
neužsimenamas, nes tai 
buvo 'istorinės aplinkybės', 
kaip 'Literatūra ir Menas' 
pažymi...

Ar nebūtų tiksliau, kad 
pasirinkę tokį kelią išstotų iš 
Sąjungos ir tada būtų jų as
meninė privilegija tvarkytis 
pagal Gimtojo Krašto ir oku
panto nurodymus. Galiau
siai, kaip berods prof. A. Ma
ceina yra išsireiškęs, susidė- 
kite savo krepšelius ir ke
liaukite tenai...

Sporto Sąjunga ir klubai 
buvo steigiami siekiant tuo- 
mi padėti užtikrinti tautos 
gyvybingumo išlaikymą. 
Mes naudojamės visos Lie
tuvių Bendruomenės pasiti
kėjimu, parama ir neturime 
teisės jų nuvilti. Nenorintys 
tam paklusti turėtų turėti tiek 
pilietinio garbingumo ir rink
tis kitus kelius.

(sd) 

dį. Betgi tolydžio toji gele
žinė uždanga ėmė kiauroti ir 
radosi labai ribota galimybė 
bendrauti su savo krašto žmo 
nėmis. Tačiau Lietuvos paver 
gėjas, praverdamas geležinę 
uždangą, siekia savo tikslų - 
prijaukinti ir pavergtąjį ir 
laisvąjį lietuvį prie dabarti
nės padėties, įtikinti, kad 
šiandieninė būklė yra ne- 
beliečiama, amžina, ir pa - 
laidoti bet kokią išsilaisvi
nimo iš pavergties viltį, 
sužlugdyti vadavimo pas
tangas.

Šitie pavergėjo kėslai ne 
paprastai sunkina pavergtųjų 
ir laisvųjų lietuvių bendra
vimą, kadangi jis tik tiek ga
limas, kiek pavergėjas lei
džia, nes pati bolševikinė sis
tema yra visiškai užgniaužu
si privatinę iniciatyvą. Kiek
vienas bendravimo veiksmas 
reikalauja leidimo. Pavergta
sis lietuvis savo iniciatyva, 
jei jam nėra leista, negali 
atlikti jokio bendravimo 
veiksmo, imtis jokios inicia
tyvos. Bent koks bendravi
mas iš anapus yra pavergėjo 
griežtai kontroliuojamas ir 
leidžiami tik tokie veiksmai, 
kuriuose pavergėjas mato sau 
naudos, kurie tarnauja jo kės
lams.

Tokiu būdu laisvasis lie
tuvis savo santykiuose su pa
vergtuoju lietuviu turi būti la
bai atsargus ir apdairus, kad 
bendraudamas netaptų paver
gėjo įnagiu ir nepatamautų 
okupanto kėslams. Taigi, ir 
laisvasis lietuvis netiesiogi
niai yra priverstas derintis 
prie okupanto leidžiamų ben
dradarbiavimo sąlygų ir ben
draudamas turi sugebėti at
rinkti tuos veiksmus, kurie 
stiprina jo ryšį su savaisiais, 
savo kraštu, bet saugotis, iš
vengti tokios veiklos, kuri tar 
nautų okupanto kėslams. Tai 
nepaprastai sunkus uždavi
nys, kurio turbūt negalima 
išspręsti viena bendra formu
le, bet kiekvienam atskiram 
atvejui reiktų specialios for
mulės. Todėl reikia ieškoti 

’ kokio nors bendresnio būdo, 
bendravimo metodo.

Jau prieš 21-rius metus, 
t.y. 1966 m. sausio 22 d., 
Clevelando konferencijoje 
mūsų veiksniai bandė rasti 
metodą šiai problemai iš
spręsti. Žiūrinti iš pavir
šiaus, sprendė labai papras
tai: bendrauti ar santykiauti 
laisviesiems lietuviams su 
pavergtaisiais lietuviais 
galima tik privačiu pagrindu, 
bet reikia susilaikyti nuo 
tokių veiksmų, į kuriuos kaip 
nors įsiterpia valdžia ar ko
munistų partija savo iniciaty
va ar turi tiesioginės įtakos, 
nes tatai būtų pripažinimas 
apsipratimo su bolševikų su

kurtąja būkle, ar - juridiškai 
tariant - inkorporacijos pripa
žinimas.

Clevelando konferenci
jos rezoliucija, teoriškai pasi
sakydama už bendravimą su 
kraštu, praktiškai jį - galėtu
mei sakyti - uždraudė, bū
tent: "Tautinė drausmė 
reikalauja, kad tol, kol so
vietų Rusija Lietuvą laikys 
okupuota ir pavergta So
vietų Sąjungos dalimi, 
laisvieji lietuviai ribotųsi 
privačiu bendravimu". Tą 
pačią formulę patvirtino ir 
Washingtono veiksnių kon
ferencija, buvusi 1967 m. 
spalio 21-22 dienomis.

Tuoj paaiškėjo, kad šis 
metodas, tokia formuluotė 
yra nepraktiška, nes bolševi
kinėje sistemoje visas gyve
nimas yra taip sureglamen- 
tuotas, privatusis jo sektorius 
taip susiaurintas, kad indivi
do privatinei veiklai maža 
kas bepalieka: kone viską 
taria, sprendžia partija ir val
džia, o individui telieka tik 
įvykdyti. Be valdžios ar par
tijos leidimo, pritarimo ar 
sprendimo nėra ir negali būti 
jokios privatinės veiklos.

Tokiu būdu net ir pa
prasčiausias laiško siuntimas 
draugui, tėvui, broliui - arba 
gavimas - yra valdžios ran
kose. Žinoma, laišką galima 
laisvai, sava iniciatyva para
šyti, bet valdžios cenzorius 
(ne siuntėjas) nuspręs, ar tą 
laišką skaitys adresatas. Tai
gi, griežtai laikantis Cleve
lando konferencijos nustatyto 
bendravimo būdo (tik priva
čiu pagrindu), neturėtų - ir 
praktiškai negalėtų - būti jo
kio bendravimo tarp laisvųjų 
ir pavergtųjų lietuvių. Ne
žiūrint šio 'draudimo', lais
vieji lietuviai bendravo su 
pavergtaisiais savo sveika 
nuovoka ir savo nuožiūra.

Toks, sakyčiau, bendra
vimo draudimas truko aštuo
nerius metus, t.y. ligi White 
Plains veiksnių konferencijos 
1974 m. spalio 26-27 dieno
mis, kuri nustatė daug prak
tiškesnį bendravimo būdą. 
Pripažinusi ryšių tarp 
laisvųjų ir pavergtųjų lie
tuvių reikalingumą išeivi

jos tautiniam tapatumui iš
laikyti, tarė, kad bendravi
mo būdas yra paliekamas 
bendraujančių lietuvių 
sveikai nuovokai, sąžinei 
ir tautiniam sąmonin
gumui, tik reikia laikytis 
dviejų sąlygų, būtent: a) 
nepakenkti Lietuvos vals
tybiniam tęstinumui ir b) 
nekliudyti lietuvių tautos 
pastangoms išlikti ir išsiva
duoti iš okupacijos. Prie šio 
bendravimo būdo ir šiandie
ną maža kas galima pridėti,

(Nukelta į 4 psl.)
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ALTo suvažiavime spalio 17 d. Chicagoje tarybos pirminin
kė Matilda Marcinkienė įteikia dovaną prel. dr. Juozui Pruns- 
kiui pagerbimo proga. C. Genučio nuotr.

ALTo 47 sis SUVAŽIAVIMAS
(Atkelta iš 1 psl.) 

pareiškiant padėką atlikė
jams.

Skyrių atstovų praneši
muose kiekviena vietovė iš
sakė savo rūpesčius ir ko
kiu būdu jų veikiama.

Suvažiavimui pritariant, 
į naują Amerikos Lietuvių 
Tarybą įėjo:

Iš Amer. Liet. R. Kat. 
Federacijos: Alg. Kazlaus
kas, V. Naudžius, A. Do- 
manskis, S. Kuprys, G. 
Meiluvienė, V. Šoliūnas, P. 
Vaičekauskas. Į valdybą: A. 
Domanskis ir V. Naudžius. 
Iždo globėjas — V. Jucius.

Iš Amer. Liet. Socialistų 
S-gos: M. Pranevičius, J. 
Rimavičienė, dr. J. Valai
tis, J. Vienužienė, K. Bur
ba, E. Jasiūnas, B. Skorubs- 
kienė. Į valdybą — M. Pra
nevičius, B. Skorubskienė.

Iš Amer. Liet. Tautinės 
Sąjungos: iždo globėjas V. 
Abraitis, vald. nariais: V. 
Jonušienė, P. Bučas, tary
bos nariai: Eug. Bartkus, 
T. Blinstrubas, Ant. Jonai
tis, dr. P. Švarcas.

Iš ALT Sandaros: Grož- 
vydas Lazauskas, A. Deve- 

Spaudos stalas ALT suvažiavime: M. Valiukėnas, A. Juodvalkis, J. Žemaitis, J. Andra- 
šiūnas, A. Pleštys ir prel. dr. J. Prunskis. C. Genučio nuotr.

nienė-Grigaitienė, J. Kuzas, 
T. Kuzienė, dr. Alg. Bud- 
reckis, dr. K. Šidlauskas. Į 
valdybą — Gr. Lazauskas 
ir dr. V. Dargis, iždo glo
bėjas Alg. Budreckis.

Iš Lietuvos Vyčių: dr. L. 
Kriaučeliūnas, dr. L. Šimu
tis, E. Oželienė. Į valdybą 
— L. Kriaučeliūnas.

Iš Vilniaus Krašto Liet. 
S-gos: P. Noreika, J. Pakal- 
ka. Į valdybą — V. Gaspa- 
rienė.

Iš Amer. Liet. Respubli
konų : K. Oksas, A. Milūnas, 
J. Saulaitis. Į valdybą: K. 
Oksas.

Iš Liet. Atgimimo Sąjū
džio: Vyt. Jokūbaitis, J. 
Šiaučiūnas ir M. Šimkus. Į 
valdybą — J. Šiaučiūnas.

Iš Amer. Liet. R. K. Mo
terų S-gos: Anelė Raštie- 
nė, O. šliterienė. Į valdy
bą — D. Dumbrienė.

Iš Liet. Krikšč. Dem. j 
tarybą: P. Razgaitis ir Alg. 
Pautienis. Į valdybą — St. 
Dubauskas.

Iš.SLA: A. Čaplikas, Chr. 
Austin, P. Dargis. Į valdy
bą — P. Dargis.

Garbės nariais vienbal-

Bendravimo su pavergtąja Lietuva kaita..
(Atkelta iš 3 psl.) 

nebent tik trečią sąlygą, kad 
laisvieji lietuviai bendrauda
mi savo veiksmais nekenktų 
pavergtiesiems lietuviams ir 
jų nepiktintų.

Ir šiandieną sunku būtų 
padaryti esmingesnių prie-: 
kaištų White Plains konfe
rencijos nustatytam bendra
vimo būdui. Tik bėda, kad 
šis būdas laisvųjų lietuvių 
yra užmirštas, o gal iš viso 
nebuvo išpopuliarintas ir įsi
sąmonintas.

Šiandieną gyvenimo tik
rovė yra kitoniška, negu kad 
ji buvo, sakysim, prieš 21 
metus (Clevelando konferen
cijos metu) ar prieš 13 metų 
(White Plain konferencijos 
metu). Geležinėje uždangoje 
radosi didesnių plyšių. Lais
vųjų ir pavergtųjų lietuvių 
bendravimas žymiai suin
tensyvėjo. Žymus skaičius 
pavergtųjų išleidžiami į lais
vąjį pasaulį savo artimų gi
minių aplankyti. Atvyksta 
grupėmis ir pavieniui įvai
riais kitais pagrindais. Atvy
kę kai kurie pasilieka ilges
niam metui. Kai kurių moks
lininkų (iš pavergties) raši
niai pasirodo laisvųjų lietu
vių periodikoje. Atvykę iš 
anapus išdrįsta pasirodyti ne 
tik laisvųjų pokyliuose, bet ir 
literatūros bei mokslo simpo
ziumuose.

Palyginti daug laisvųjų 
lietuvių grupėmis ir pavie
niui nuvyksta į Lietuvą savo 
artimųjų aplankyti. Kai ku
riems nuvykėliams leidžia
ma ir ilgiau pas savuosius 
pasilikti. Lietuvoje suren
giamos laisvojo pasaulio 
dailininkų parodos, spaus

siai išrinkti Teoloras BlinsJ Į 
JL-Vladas šimai-^-y 

............ kti^
Rezoliucijų komisijos pa

siūlytąsias rezoliucijas pa
svarsčius, nutarta jas per
duoti naujai išrinktajai 
ALT valdybai stilizuoti ir 
pagarsinti spaudoje.

Suvažiavimas baigtas 
Tautos himnu.

Mečys Valiukėnas 

dinama laisvųjų rašytojų kū
ryba pavergtųjų leidiniuose. 
Vienam kitam laisvųjų lietu
vių ir Lietuvos aukštosios 
mokyklos atidaro savo duris. 
Kone kas metai keliolika jau
nuolių iš laisvojo pasaulio gi
lina lietuvių kalbos žinias 
Vilniaus universitete. Eina 
girdas, kad Chicago lietuvių 
opera ketinanti kviestis dai
nininkų iš pavergtos Lietu
vos. Laisvieji bando susėsti 
prie apskrito stalo su paverg
taisiais kultūrinio bendradar
biavimo reikalais pasikalbėti. 
Yra ir kitoniškų bendravimo 
apraiškų. Tai vis naujos ap
raiškos, apie kurias anksčiau 
nebuvo galima ir sapnuoti.

Kadangi bendravimo są
lygas diktuoja Lietuvos oku
pantas siekdamas savo kėslų, 
tai kiekviena nauja bendra
vimo apraiška reikalauja iš 
laisvųjų lietuvių naujo atsar
gumo bei naujos apdairos, 
kad bendraudami netaptume 
jo įrankiais ir nepakenktume 
pavergtiesiems lietuviams 
Lietuvos vadovavimo bylai.

Čia mes susėjome ap
svarstyti dabartinių bendra
vimo sąlygų ir sutarti gairių, 
kuriomis turėtume vadovau
tis, sutikdami naująsias in- 
tensyvėjančio bendradarbia
vimo apraiškas.

LOS ANGELES
KRIKŠČIONYBĖS 

SUKAKTIES 
PAMINĖJIMAS

Lietuvos krikščionybės 
sukaktis Los Angeles mies
te bus paminėta lapkričio 
22 d. Tam reikalui yra su
darytas komitetas, kurio 
garbės pirmininku sutiko 
būti Los Angeles arkiv. R. 
Mahony, garbės komitete 
dalyvauja ir kiti aukšti 
'dvasiškiai ir civilinės vai- 
džios atstovai, lietuviai 
vyskupai V. Brizgys ir P. 
Baltakis, prel. J. A. Kučin
gis, Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone dr. S. Bačkis, 
Lietuvos Charge d’Affaires 
prie šv. Sosto S. Lozoraitis, 
jr., gen. konsulas V. Čeka
nauskas, kino ir televizijos 
aktorės Ann Jillian ir Rūta 
Lee. Darbo komitetui vado
vauja ir visą darbą koordi
nuoja A. Nelsienė, LB Va
karų apyg. valdybos pirmi
ninkė. Į komitetą Įeina Šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
jos klebonas kun. dr. A. Ol
šauskas ir kiti asmenys, ku
rie yra įsipareigoję atlikti 
kurios nors srities paruošia
muosius darbus.

Iškilmingos pamaldos bus 
lapkričio 22 d. 10 vai. 30 
min. šv. Vibianos katedro
je. Vyriausias koncelebran- 
tas bus vysk, aukziliaras J. 
Ward, kuris pasakys ir pa
mokslą. Lietuvių organiza
cijos dalyvauja su vėliavo
mis, kurių palyda unifor
muota. Moterys kviečiamos 

dalyvauti p a s i p uošusios 
tautiniais drabužiais. Laike 
mišių giedos šv. Kazimiero 
parapijos choras, vadovau
jamas komp. B. Budriūno; 
kai kurias giesmes giedos 
visi pamaldų dalyviai. Bus 
pagerbtas ir palaimintasis 
arkiv. Jurgis Matulaitis. 
Lietuviai kviečiami šiose 
i š ki 1 m ingose pamaldose 
dalyvauti, parodant šios 
sukakties svarbą mūsų tau
tai. Norinčius dalyvauti šia
me sukaktuviniam minėji
me nuo šv. Kazimiero para
pijos veš specialūs autobu
sai.

Po pamaldų New Otani 
viešbutyje, 120 South Los 
Angeles St., bus banketas, 
kuriame garbės svečiais da
lyvaus aukšti Bažnyčios ir 
civilinės valdžios atstovai 
ir draugiškų valstybių kon
sulai. Tikimasi, kad pagrin
dinę kalbą pasakys atvykęs 
iš Romos Stasys Lozoraitis, 
jr. Bus ir senų religinių 
knygų parodėlė. I. M.

• „Tėvynės Sargo” nau
jas numeris jau išėjo iš 
spaudos.

Jonas Virpša pateikia ko
vos prieš Bažnyčią Ameri
koje istorinę apžvalgą. A. 
Albušis rašo apie išeivijos 
prigijusius mitus, o Vincas 
Staugaitis tęsia savo ap
žvalgas apie krikščionišką
ją demokratiją Vakarų Eu
ropoje. Pateikiama ištrau
ka iš vysk. V. Brizgio kny
gos apie krikščioniškąją de
mokratiją, taip pat a. a. 
prof. dr. P rano Jucaičio 
straipsnis apie ”The Pheno- 
menon of Man”. B. Žukaus
kas prisimena kun. A. 
Šmulkštį.

• „Mūsų Vaikas” Nr. 7, 
laikraštėlis, skiriamas šei
mom su mažamečiais vai
kais, jau atspausdintas ir 
išsiuntinėtas. Laikraštėlyje 
yra straipsniai apie vaikų 
auklėjimą, lietuvių kalbos 
pas isavinimą, užsiėmimus 
vaikams, dainos, eilėraščiai, 
sąrašai knygų, kur jos gau
namos.

Kas norėtų gauti šį laik
raštėlį, rašyti administraci
jai : M. V. 3704 W. 68 St., 
Chicago, III. 60629, atsiųsti 
žinias apie save, vaikų am
žių, arba priežastį kodėl 
norite jį gauti.

Laikraštėlį finansuoja 
Lietuvių Fondas, Am. Lie
tuvių Montessori draugija 
ir skaitytojų aukos.

BOB’S BIG BOY 
RESTAURANT

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

CASHIER - HOST - HOSTESS 
WAITER / WA1TRESS 

SALAD BAR ATTENDANT 
UT1L1TY PERSON

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

M/F/H
(39-41)

DRESS OPERA TOKS
WANTED experienced working on 
complete garments '’after 5 & party 
dress”, some "semi section” work 
available. Apply: l.C. Contracting Co., 
7224 1 6th Avė., Brooklyn, N. Y. 1 1204 

Tel. (718) 234-0286
(38.-44)
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Pagarba Alpui Gilvydžiui

Nepriklausomos Lietuvos Seimo 
vicepirmininkui mirus

š. m. spalio mėn. 22 d. 
Provide n c e 1 i g o ninėje, 
Southfield, Michigan amži
nybėn iškeliavo Alpas Gil- 
vydis, buvęs Lietūkio di

A. t A.
ALFONSAS (ALPAS) GILVYDIS 

AGRONOMAS

Mirė 1987 metų spalio 22 d., sulaukęs 92 metų amžiaus.
Gimė 1895 m. balandžio 1 d. Lietuvoje, Panevėžio 

apskrityje, Kupiškio valsčiuje, Kikokinų kaime.
Gyveno Detroite nuo 1949 metų.
Pasiliko didėliame nuliūdime sūnus Algimantas; 

duktė Aldona Bodiya su vyru Naser, anūkai Dalius, 
Aida, Henrikas ir Paulius su šeimomis; sūnus Mindau
gas su žmona Regina, anūkai Linas, Lidyja, Paulius ir 
Darius; sūnus Jaunutis su žmona Dalia, anūkai Dana su 
šeima ir Rimas; duktė Marija Williams su vyru Peter, 
anūkai Elena ir Albertas; sūnus Antanas su žmona Vi
da, anūkai Gitą ir Dalius; devyni proanūkai bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo vyras A. t A. Elenos.
Amerikoje priklausė Detroito Lietuvių Kultūros 

Klubui, Detroito Lietuvių Organizacijų Centrui, Ame
rikos Lietuvių Tautinei Sąjungai, bei kitom organiza
cijom.

Lietuvoje dėstė Panevėžio mokytojų seminarijoje, 
buvo apskrities agronomas, Lietūkio direktorius, pa
skutiniojo seimo vicepirmininkas. Vokietijoje Hanau 
stovykloje buvo lietuvių komiteto pirmininkas.

Kūnas buvo pašarvotas spalio 23 d. Harris koply
čioje, Livonia, Mich. Laidotuves tvarkė laidotuvių di
rektorė Yolanda Zaparackienė.

Laidotuvės įvyko šeštadienį, spalio 24 d. Gedulingos 
pamaldos už velionio sielą buvo atlaikytos 10 vai. ryto 
Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje. Po pamaldų buvo 
nulydėtas į Holy Sepulchure kapines, Southfield, Mich.

Nuoširdžiai kviečiame visas gimines, draugus ir pa
žįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdę
SŪNŪS, DUKTERYS, MARČIOS, 

ŽENTAI, ANŪKAI IR PROANŪKAI

Agronomui ALPUI GILVYDŽIUI, 

ūkinio, švietimo, socialinio ir politinio gyve

nimo uoliam darbuotojui (1918-1940 m.), gi

liam tautininkui, mirus

Pasilikusiai nuliūdime Velionio šeimai, 

gilią užuojautą reiškia.

Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos

Valdyba

Lietuvos paskutiniojo Seimo vicepirmi

ninkui
A. A.

ALPUI GILVYDŽIUI
mirus, jo dukras ALDONĄ ir MARIJĄ ir sū

nus ALGIMANTĄ, MINDAUGĄ, JAUNIŲ 

ir ANTANĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjau

čiame.

S. S. šimoliūno šeima

rektorius Kaune bei preky
binės žemės ūkio koopera
cijos kursų vadovas ir pa
skutiniojo Lietuvos seimo 
vicepirmininkas.

Alpas Gilvydis su dukrele Aldona 1935 m. Panevėžyje.

Išeivijoje jis buvo Lietu
vos tautos pagrindinis at
stovas. Nuo 1950 mėtų jis 
gyveno Detroite, kur išva
rė svarbią ir pagrindinę vi
suomeninio gyvenimo vagą, 
vadovaudamas ALTS sky
riui ir Kultūros klubui.

Detroito lietuvių visuo
menė atsisveikino su Alpu 

Stasys Šimoliūnas atsisveikina ALT S-gos vardu su a. a. 
Alpu Gilvydžiu spalio 23 d. Livonia, Mich.

Tauriam lietuviui, buvusiam prezidenti

nės Lietuvos seimo vicepirmininkui,

A. A.

agr. ALFONSUI GILVYDŽIUI
mirus, jo dukras ALDONĄ ir MARIJĄ bei 

jų šeimas, sūnus JAUNUTĮ ir ANTANĄ bei 

jų šeimas ir sūnų ALGIMANTĄ ir kitas gi

mines bei draugus nuoširdžiai užjaučiame ir 

jų netekimo skausmu dalinamės.

AL Tautinės Sąjungos
Detroito Skyriaus

Valdyba

Gilvydžiu (g. 1895. IV. 1, 
Kikonių kaime, Kupiškio 
vals., Panevėžio aps.) spalio 
mėn. 23 d. Harris laidotu
vių namuose Livonijoje.

Pagrindinės organizaci
jos atsiuntė savo atsisvei
kinimus raštu, žodžiu kal
bėjo Stasys šimoliūnas san- 
dariečių vardu.

Sekančią dieną, vadovau
jant Dievo Apvaizdos lietu
vių parapijos klebonui Vik
torui Kriščiūnevičiui, Įvyko 
pamaldos bažnyčioje, iš kur 
a. a. Gilvydžio kūnas buvo 
nulydėtas Į šv. Kapo kapi
nes Southfielde.

Tą pačią dieną prof. R. 
"Pilaitis pravedė atsisveiki
nimą Wayne Statė Univer- 
sity su garbingu lietuviu, o 
Detroit Free Press ir De
troit News, pagrindiniai šio 
miesto laikraščiai, bei radi
jo ir televizijos stotys pra
nešė apie žymaus lietuvio 
mirtį.

Alpas Gilvydis buvo Lie
tuvos žmonių rinktas svar
bus asmuo. Ir daug kur sei
mininkai buvo kviečiami Į 
šeimyniškas viešnages ir 
privatinius susitikimus. Jie 
vis stengėsi surasti kontak
tus su visų srovių lietuviais, 
neišskiriant net komunis
tuojančius.

Koks apmaudas turėjo 
apimti Alpą Gilvydį, kai 
prie jo akių buvo sunaikin
ta žmonių atstovybė. Ir ne
užilgo ir Lietuvos žemės 
ūkis.

Nuo Hanau lietuvių sto
vyklos pirminkystės iki De
troito visuomeninio gyveni
mo, Alpas Gilvydis buvo 
didžiu mokytoju ir kelro
džiu.

Nuliūdime paliko dvi 
dukterys Aldona ir Marija, 
keturi sūnūs — Algiman
tas, Jaunutis, Mindaugas ir 
Antanas su 14 anūkų ir 9 
proanūkais.

Saulius šimoliūnas

• Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus apžvalginis lei
dinys bus albuminio pobū
džio, tad jame reikalinga 
sutelkti didesnį skaičių ge
rų nuotraukų, vaizduojan
čių centrines iškilmes ir 
įvairiose visų kraštų vieto
vėse vykusius Jubiliejaus 
minėjimus bei renginius. 
Aprašymai ir paaiškinimai 
prie nuotraukų bus labai 
trumpi.

Leidinyje bus taip pat 
dedama ar tik paminima ir 
dokumentinė medžiaga: įžy
miųjų asmenų raštai, svei
kinimai, Jubiliejaus proga 
išleistos knygos, leidiniai, 
programos, giesmynai, lank
stinukai ir kt. Norima su
pažindinti ir su atskirose 
vietovėse vykdyta religine 
programa.

Visą tą su Jubiliejumi ir 
jo minėjimais susijusią me
džiagą (ypač pageidautinos 
geros nuotraukos su trum
pais paaiškinimais) prašo
me siųsti iki 1987 gruodžio 
pabaigos leidinio redakto
riui šiuo adresu: Juozas 
Baužys, 9124 Sandpiper Ct., 
Orland Park, III. 60462, 
USA.

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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Laiškas iš Washingtono

Akimirkos iš Bendruomenės politinės konferencijos
Bendruomenės,' Jaunimo 

sąjungos ir Lietuvos Lais
vės komiteto rengta politi
nė konferencija įvyko spa
lio 25-27 d. d. Washingtono 
priemiestyje Arlingtone ir 
joje dalyvavo per šimtas 
žmonių, jų tarpe apie 15 
p a s k aitininkų, daugumas 
atstovaujančių vidurinę ir 
vyresniąją kartą. Jaunimo 
atstovai sudarė apie ketvir
tadalį konferencijos daly
vių ir ši žinia yra imponuo
janti, nes ji liudija, kad to
li gražu ne visas išeivijos 
jaunimas lietuvybei ir Lie
tuvai yra nurašytas.

Pasak JAV LB Krašto 
valdybos pirmininko V. Vo- 
lerto atidaromojo žodžio, 
šiai konferencijai ypač di
delį akstiną davė pasikeiti
mai Sovietų Sąjungoj, Gor
bačiovui paskelbus vadina
mą viešumo politiką. Ta te
ma spalio 25 d. konferenci
joje kalbėjo buvusi Mask
vos Helsinkio komisijos na
rė Liudmila Aleksejava. Ji 
aptarė dabartinę Sovietų 
Sąjungos politiką, teigda
ma, kad tautų klausimas 
turės lemiamos reikšmės 
Gorbačiovo skelbiamai vie
šumo ir persitvarkymo po
litikai, nes suteikiant dau
giau laisvės, savaime skati
nami tautiniai lūkesčiai. 
Tačiau, kaip pastebėjo 
Aleksejava, sovietų vado
vybė bus priversta ilgainiui 
nuslopinti tautinius judėji
mus, nes ji nėra pasiruošu
si atsisakyti savo valdomos 
imperijos.

šeštadienio posėdyje, ša
lia kitų, naujosios sovietų 
politikos tema kalbėjo PLB 
vicepirmininkas dr. Tomas 
Remeikis. Jis pastebėjo, 
kad kai kurių politinių ka
linių paleidimas, kultūrinio 
g y v e nimo palengvėjimas, 
nors ir nepakankami, tačiau 
yra teigiami įvykiai. Todėl 
dr. Remeikis sakė, kad išei
vija, gindama savo tautos 
interesus, turi išnaudoti vi
sas palengvėjimo galimy
bes užmegzti ryšius su tau
tiečiais Lietuvoje, siekdama 
palaikyti gyvą nepriklauso
mybės idėją. Kartu tomis 
priemonėmis turi būti spau
džiama Sovietų Sąjunga, 
kad ji gerbtų žmogaus tei
ses.

Mykolas Drunga savo žo
dyje taip pat pabrėžė, kad 

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.

išeivija turi išvystyti akty
vios politikos planą, sie
kiant išnaudoti visus ryšius 
su tautiečiais Lietuvoje sa
vo politiniams tikslams. O 
svarbiausias politinis tiks
las ir yra Lietuvos laisvė ir 
nepriklausomybė.

Dr. T. Remeikis pastebė
jo, kad didžiųjų galybių — 
JAV ir Sovietų Sąjungos — 
lyginamasis svoris tarptau
tiniuose reikaluose palygi
nus su Vakarų Europos 
kraštais mažėja. Todėl atsi
žvelgiant į tai, kad auga 
Vakarų Europos šalių įta
ka, būtina išeivijai kreipti 
daugiau dėmesio į politinę 
padėtį Europoje. Dr. Re
meikis pabrėžė, kad Pabal
tijo klausimas yra ir Euro
pos sąrangos klausimas.

Dr. Broniaus Nemicko 
tuo klausimu pareikštos 
konferencijoj mintys spaus
dinamos atskiru straipsniu.

Įodmu, kad sekmadienio 
posėdyje savo pagrindinėje 
kalboje buv. Lietuvos Hel
sinkio ir Lietuvos tikinčių
jų teisėms ginti komitetų 
narys, vėliau sovietų kali
nys Vytautas Skuodis, kal
bėdamas apie platesnius 
kontaktus tarp lietuvių gy
venančių Lietuvoje ir už
sienyje, pasakė, kad DAU
GELIO DISIDENTŲ NUO
MONE, kultūriniai ryšiai 
yra būtini, naudingi abiem 
pusėm. Tačiau kartu pabrė
žė, kad tokie ryšiai turėtų 
duoti kuo mažiau naudos 
režimui.

Tačiau pagrinde V. Skuo
džio kalba buvo skirta Baž
nyčios ir tikinčiųjų padė
čiai Lietuvoje nušviesti. 
Jis sakė, kad nepaisant so
vietų vadovybės skelbiamo 
laisvėjimo, katalikų Bažny
čia Lietuvoje dabar išgy
vena sunkiausius laikus, 
nurodydamas, kad Gorba
čiovas nekartą yra skatinęs 
sustiprinti vadinamąjį na
cionalinį ir ateistinį auklė
jimą. Pasak Skuodžio, re
žimas Lietuvoje ėmęsis itin 
klastingų priemonių prieš 
katalikų Bažnyčią, bandy
damas pakirsti ją iš vidaus.

Išvadoje V. Skuodis sakė, 
nors katalikų Bažnyčia sto
vi tautinio pasipriešinimo 
avangarde, Lietuvoje tauti
nis judėjimas yra kur kas 
labiau įsišaknijęs. Kaip pa

vyzdį jis nurodė kartu teis
tą Gintautą Iešmantą, ku
ris buvo „Komjaunimo tie
sos” redakcijos komparti
jos sekretorius.

Kalbėdamas apie pogrin
džio spaudą, Skuodis sakė, 
kad Lietuvos pogrindyje 
yra išleista apie 2,000 įvai
rių leidinių ir prieš 10 metų 
jo paties užbaigtas moksli
nis veikalas „Dvasinis ge
nocidas Lietuvoje”, kuria
me dokumentuojamos pa
stangos suateistinti lietuvių 
tautą.

Tai tokie įspūdžiai apie 
kelias svarbesnes politinės 
konferencijos paskaitas.

Kor.

ST. PETERSBURG
PASISEKUSI GEGUŽINĖ

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos St. Peters
burg skyriaus rugsėjo 30 d. 
suruoštoji gegužinė praėjo 
pasisekimo ženkle, nežiū
rint, kad oras buvo labai 
nepalankus. Gegužinės die
nos ryte, patekėjusi saulu
tė sarmatlyvai švietė, o jau 
10 vai. ryto dangus apte
mo ir pravirko stambiomis 
ašaromis, beveik pravirko 
ir rengėjai.

Atsilankiusieji į geguži
nę mėgino slėptis paviljono 
pastogėje, bet smarkiam 
vėjui pučiant ir pastogė 
buvo nepajėgi apsaugoti 
svečius nuo smarkaus lie
taus. Yra sakoma: nėra to 
blogo, kas neišeitų į gerą. 
Ir čia iš nemalonios padė
ties išgelbsti Lietuvių klu
bo vicepirmininkas, mielas 
ir aktyvus tautinėje veiklo
je Vaičaitis Kostas, plačiai 
atidarydamas Lietuvių klu
bo duris gegužinei.

Valdybos veiduose susi
rūpinimą pakeitė didelis pa
sitenkinimas, kai į klubą at
silankė virš 160 svečių. 
Tautinės Sąjungos narės 
turėjo gerokai pasitempti, 
kad atsilankiusius svečius 
pavalgydinus skaniais ir 
dar karštais valgiais. Val
dybos pirmininkas Alfa Šū
kis išreiškė joms didelę pa
dėką už įdėtą darbą ir širdį 
pagaminant ir patiekiant 
svečiams karštus valgius.

Svečiai, sočiai pasivaiši
nę, gausingai dalyvavo lo
terijoje bandydami savo

laimę, kurią jie gausiai pa
rėmė vertingais laimėji
mais. Loterijos laimėjimus 
pasigėrėtinai tvarkė, nie
kad nepailstanti tautinės 
minties puoselėtoja, rūpes
tingai pareigas atliekančio- 
ji, Tautinės Sąjungos Tary
bos narė ir skyriaus valdy
bos sekretorė Bronė Mik- 
lienė. Loteriją puikiai pra

A. A.

DR. ALEKSANDRAI 
PACEVIČIŪTEI-KLIMIENEI 

mirus, vyrui BRONIUI, sūnums Dr. ALGIUI, 
EDVARDUI su šeimomis ir RAIMONDUI, 

broliui Dr. ANTANUI su šeima Kanadoje, 
seserims Dr. JUZEI, JADZEI su šeimomis 
Lietuvoje, bei kitiems giminėms ir artimie

siems reiškiam mūsų nuoširdžiausią užuo

jautą ir liūdime kartu su Jumis.

Albina ir Pranas 
Kašiubai

A. A.

LORAI DUČMANIENEI 

mirus, jos vyrą skautininką ZENONĄ DUČ- 

MANĄ, dukteris ir sūnus su šeimomis ir vi

sus. artimuosius nuoširdžiai užjaučia.

Clevelando Skautininkų
Draugovė

Buvusiam ilgamečiui Dainavos Ansam

blio valdybos pirmininkui, nariui, dainos my
lėtojui ir daugelio kitų kultūrinių darbų puo

selėtojui mielam
A. A.

JONUI PAŠTUKUI 
mirus, Dainavos Ansamblį, jo draugus ir ar

timuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Čiurlionio ansamblis

A. A.

VYTAUTUI ŽUKAUSKUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame, mūsų bran

giai korporantei, GRAŽINAI ŽUKAUSKIE

NEI, seseriai HALINAI TRAPIKIENEI su 

šeima, kitiems giminėms ir draugams.

LST Korp ! Neo-Lithuania 
Chicagos padalinys

vedė skyriaus pirmininkas 
inž. Alfa šūkis. Laimėjusie
ji buvo patenkinti vertin
gais laimėjimais. Nenusi
minė ir nelaimėjusieji. Sve
čiai geroje nuotaikoje pra
leidę keletą valandų besi
dalindami vasaros atostogų 
įspūdžiais, skirstėsi paten
kinti gražiai praleidę dieną.

(j. z-)
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Darbinga ir dalyviais gausi lietuvių 
politinė konferencija

Chicaga ruošiasi paminėti Lietuvos krikšto
600 m. jubiliejų Antanas Juodvalkis

Š. m. spalio 23-25 dieno
mis Washingtone, Sheraton 
viešbutyje, vykusi Lietuvių 
politinė konferencija praėjo 
dėmesio Lietuvos valstybin
gumo išlaikymui ir paverg
tai tautai ženkle. Konferen
cijoje pirmininkai atstova
vo keturius iš esamų šešių 
laisvinimo veiksnių (PLB, 
Lietuvos Laisvės komitetas, 
JAV LB ir Kanados LB). 
Taip pat atstovauta kelios 
lietuvių politinės partijos ir 
eilė gyvų politinės akcijos 
vienetų (Amerikos Baltų 
Laisvės Lyga, CCJS, BATU- 
Nas). Registruotų dalyvių 
skaičius siekė 130 asmenų. 
Konferencijos dalyvių tar
pe būta Lietuvos laikinosios 
vyriausybės ministerio dr. 
Adolfo Damušio ir vieno iš 
VLIKo kūrėjų dr. Broniaus 
Kaslo. Dar apie 70 asmenų 
įvairiu laiku konferencijos 
eigą sttbėjo. Dalyvių su
laukta iš keturių laisvojo 
pasaulio kraštų — Austra
lijos, JAV-ių, Kanados ir 
Venezuelos. Iš Lietuvos at
vykęs rezistentas, buvęs 
politinis kalinys doc. Vy
tautas Skuodis buvo konfe
rencijos garbės svečiu ir 
prelegentu.

Konferenciją atidarė JAV 
LB Krašto valdybos pirm, 
inž. V. Volertas. Sekė Lie
tuvos Diplomatijos šefo dr. 
St. Bačkio, Washingtono 
LB apylinkės pirm. pulk. D 
Skučo, PLB pirm. inž. V. 
Kamanto, Kanados LB 
Krašto valdybos pirm. adv. 
Alg. Pacevičiaus, ir Pas. 
Liet. Jaunimo S-gos pirm.
G. Grušo sveikinimai. Kon
ferencijai pakaitomis pir
mininkavo inž. Alg. Gečys, 
adv. J. Kuraitė-Lasienė, A. 
Pacevičius, Alg. Raulinaitis 
ir G. Grušas. Išvadų komi
siją sudarė dr. K. Ambro
zaitis, A. Gureckas (pirm.) 
ir inž. J. Danys. Konferen- 
jos eigą sekė Amerikos Bal
so ir lietuvių spaudos atsto
vai.

Pirmąją konferencijos 
dieną buvo išklausyta Ken- 
nan Instituto mokslininkės 
ir Helsinki Watch konsul
tantės Liudmilo Alexeevos 
pranešimas apie Sov. Sąjun
gos dabartinę tautybių po
litiką. ši su Lietuvos po
grindžiu artimai dirbusi 
Maskvos Helsinkio grupės 
narė konstatavo, kad Gor
bačiovas ir didžioji daugu
ma rusų tautos siekia išlai
kyti sovietinę imperiją esa
mose sienose. Demokratinio 
nusiteikimo rusai, kaip ji, 
pasisako už tautų apsi
sprendimo principo pritai
kymą Sov. Sąjungos pri
klausomybėje e s a n čioms 
tautoms. Popiečio metu 
konferencijos dalyvių vyk
ta į Baltuosius Rūmus. Ten 
aktualius i n f o r macinius 
pranešimus JAV-Sov. Są
jungos santykių klausimu 

pateikė Tautinio Saugumo 
Tarybos direktorė politinio 
nusistatymo (policy) reika
lams Lisa Jameson, nacių 
paieškos klausimu — Tei
singumo departamente val
stybės prokuroro pavaduo
tojas viešiesiems reikalams 
Joseph Morris, ir Amerikos 
prezidento JAV-Sov. Sąjun
gos pasikeitimų iniciatyvai 
koordinatorius dr. Gregory 
Guroff. Pranešimuose buvo 
paliesti Gorbačiovo "atviru- 
mo” politikos, žmogaus tei
sių, Specialių investigaci
jų įstaigos (OSI), kultūri
nių mainų ir miestų supo- 
ravimo (”sister cities”) 
klausimai. Pranešimų Bal
tuose Rūmuose pateikimą 
koordinavo spec. prezidento 
asistentas viešiesiems rei
kalams Linas Kojelis.

Antroji konferencijos die
na buvo skirta lietuviams 
specifiniai rūpimų klausi
mų svarstybai. Lietuvos 
laisvinimo veiklos apžval
gą, veiklos įvertinimą ir 
kas išeivijos darytina poli
tinės srities veikloje atei
tyje svarstė J. Danys, Gin
tė Damušytė, Alg. Gurec
kas ir prof. dr. Tomas Re
meikis. Simpoziumo rėmuo
se, jautrią ryšių su paverg
ta tauta temą nagrinėjo dr-. 
Bronius Nemickas, Vikto
ras Nakas, Juozas Kojelis, 
Mykolas Drunga ir simpo
ziumą moderavęs prof. dr. 
Romualdas Misiūnas. Taria
mų nacių karo nusikaltėlių 
paieškos klausimą analiza
vo ir gaires ateities veiklai 
pateikė prof. dr. Romas 
Vaštokas, dr. Saulius Su
žiedėlis ir adv. Povilas žum- 
bakis. Konferencijos daly
viai su dideliu dėmesio se
kė visų trijų simpoziumų 
eigą. Salė buvo sklidinai 
užpildyta, daug kam teko 
stovėti. Vakare vykusio po
būvio — pietų metu kalbėjo 
Lietuvių Teisėms Ginti Ak
cijos komisijos koordinato
rius ir "Koalicijos ...” pir
mininkas A. Mažeika. Jis 
supažindino su vykdomais 
pasiruošimais papildyti da
bartinį nacių paieškos įsta
tymą ir teismo keliu paša
linti šio įstatymo prieš bal
tus ir ukrainiečius vykdo
mą diskriminaciją. PLB 
reikalų vedėjai Danutei 
Korzonienei su gautais svei
kinimais supažindinus vai
šių dalyvius, JAV LB Kul
tūros tarybos pirm. Ingrida 
Bublienė ir programai va
dovavęs A. Gečys pristatė 
konferencijos svečius.

Sekmadienį viešbučio pa
talpose Lietuvių Informaci
jos Centro direktorius kun.
K. Pugevičius atlaikė šv. 
mišias. Pamoksle iškėlė ar
timo meilę ir svarbą ja gris
ti mūsų veiklą. Doc. Vyt. 
Skuodis paskaitoje "Lietu
vos dvasinis genocidas" lie
tė okupanto vykdomą lietu-

Lietuvos krikščionybės 
atnaujinimo 600 metų su
kaktis plačiai buvo paminė
ta Vilniuje, Romoje, Wa- 
shingtone ir visame plačia
jame pasaulyje, kur tik yra 
mažesnis ar didesnis lietu
vių būrelis, ši sukaktis įga
vo ypatingą pobūdį ir Lie
tuvos vardas plačiai nu
skambėjo visame pasaulyje. 
Tai buvo ne tik religinis, 
bet ir politinis laimėjimas, 

šiam jubiliejui rengti ir 
jį įgyvendinti, buvo suda
ryti plačios apimties komi
tetai Amerikoje ir Romoje, 
neminint ok. Lietuvoje su
ruoštų platesnių ar siaures
nių minėjimų. Apie jau 
įvykusius minėjimus buvo 
plačiai rašyta ir teberašo
ma, bet čia pakalbėsime 
apie komiteto ruošiamą 600 
m. krikščionybės atnaujini
mo minėjimą Chicagoje, 
laisvųjų išeivijos lietuvių 
sostinėje.

Kaip komiteto pirminin
kas Jonas Kavaliūnas in
formuoja, minėjimas įvyks 
lapkričio 26-29 dienomis, il
gajame Padėkos savaitga
lyje, Chicagoje.

Pradedama lapkričio 26 
d. (ketvirtadienį), Padėkos 
dieną, 10 vai. mišiomis šv. 
Antano liet, parapijos baž
nyčioje, Chicagos artimiau
siame priemiestyje, Cicero, 
III. Palikus pakankamai lai
ko tradiciniams amerikie
čių kalakutienos pietums, 
18 vai. vak. renkamės į Jau
nimo centro Čiurlionio ga
leriją, dalyvauti vaizdinės- 
dokumentinės parodos ati
daryme. Parodą organizuo
ja Lietuvos bažnyčių auto
rius Bronius Kviklys, pade
damas J. Kairio ir kitų tal
kininkų. Taip pat vyks ir 
Lietuvos K. B. Kronikos pa- 

vių tautos prievartavimą. 
Baigminėje paskaitoje "Iš
eivijos gyvenimo prielaidos 
ir tikrovė", V. Volertas ap
žvelgė iš mūsų pažiūrų ky
lančias kai kurias veiklos 
problemas. Akcentavo dar
nos svarbą mūsų veiksnių 
ir tarpusavio santykiuose. 
Konferencijos dalyvio dr. 
Juozo Kazicko žodžiais tai 
būta vienos iš pozityviau
sių, konferencijos nuotai
kas visapusiškai perduodan
čių kalbų.

Visais konferencijoje 
svarstytais klausimais bu
vo priimtos konferencijos 
išvados. Jos bus atskirai 
skelbiamos spaudoje. Kon
ferencija baigta PLB pir
mininko Vyt. Kamanto il
gesniu padėkos žodžiu. Lie
tuvos himną sugiedojus po 
doc. Vyt. Skuodžio kalbos, 
konferencija baigta sugie- 
dant Maironio "Lietuva 
brangi". A. G. (Inf.) 

rodą, organizuojama kun.
K. Kuzminsko.

Po* parodos atidarymo ir 
apžiūrėjimo, sudaromos są
lygos pabendrauti ir pasi
linksminti. šokiai vyks didž. 
salėje, pokalbiai kavinėje, 
be muzikos triukšmo.

Antrą iškilmių dieną 
(penktadienį). Vakare Ma
rijos aukšt. mokyklos audi
torijoje įvyks jubiliejinės 
šventės atidarymas, kun. 
dr. Antano Paškaus paskai
ta ir literatūros vakaras, 
dalyvaujant šių metų lite
ratūros laureatams, čia bus 
įteiktos jubiliejinio komite
to paskelbtų konkursų lai
mėtojams premijos.

(P. S. Penktadienio rytą 
prasidės Lithuanian Roman 
Catholic Federation of 
America kongresas su savo 
programa).

Trečioji iškilmių diena — 
šeštadienis skirtas maldai 
ir muzikai. Mišias lietuviš
kai atnašaus lietuviai vys
kupai ir kunigai Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje (Marąuette Par
ke), giedant parapijos cho
rui.

Vakare, Morton auditori
joje, Cicero, III. įvyks Lie
tuvių operos choro su sim
foniniu orkestru koncertas.

Ketvirtąją iškilmių dieną 
— sekmadienį, įvyks kulmi
nacinės jubiliejaus iškil

V/J INTERNATIONAL
------ ' 10401 Roberte Road, Palo* Hills, IL 60465

Rūta Pauperienė, Įstaigos vedėja

G. T. International dėkoja visiems klientams, kurie | 
prisidėjo 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 į Lietuvą 
(15 dienų Lietuvoje) išvyks gegužės 16 d.

G. T. International tvarko visus kelionių reikalus oro, 
vandens ir sausumos keliais. Turizmui ar biznio kelionei 
kreipkitės pas mus.

G. T. International padeda sudaryti iškvietimo 
dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

Nori pasaulio pamatyti? Kreipkis į G.T.

G. T. International, Ine.
10401 S. Roberts Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-7272

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

mės. Iš ryto bus dvasinio 
susitelkimo valanda Jauni
mo centre, o po pietų — iš
kilmingos mišios Chicagos 
ark ivyskupijos katedroje. 
Vyriausias celebrantas bus 
kardinolas J. Bernardinas, 
giedos lietuvių choras.

Vakare — pabendravimas 
Jaunimo centre ir parodų 
uždarymas.

Tai maždaug tokią pro
gramą yra suplanavęs jubi
liejinis komitetas ir kviečia 
visus lietuvius gausiai da
lyvauti.

Tame pačiame posėdyje 
pranešimą padarė ir iždi
ninkas Bronius Polikaitis, 
pateikęs smulkia apyskaitą 
apie iždo stovį. Iki to meto 
turėjo pajamų 315,000 dol., 
o išlaidų — 271,000 dol. Ka
soje yra 44,000 dol. Likutis 
nemažas, bet dar nėra atsi
lyginta už daugelį dalykų ir 
esamo likučio neužteks, jei 
nepadidės įplaukos. įplaukų 
laukiama už jubiliejinius 
medalius ir leidinius, išda
lintus platintojams.

Po Vilniaus ir Romos mi
nėjimų, Chicagoje ruošia
ma jubiliejaus programa 
yra plati ir reikšminga.

Į literatūros vakarą, kon
certą ir kitus renginius bi
lietai gaunami Gifts Inter- 
national Vaznelių prekybo
je, 2501 W. 71st St., Chica
go, III. 60629, tel. 471-1424.
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CHICAGOS LIETUVIAI

Socialiniai reikalai
LB socialinių reikalų ta

rybos pirmininkė Danguolė 
Valentinaitė pasišventusiai 
rūpinasi vyresnio amžiaus 
lietuvių socialiniais reika
lais. Pradėjusi darbą Mar
gučio studijos prieglobsty
je, patarnavimus išplėtė ir 
jsigijo pastogę. Daug dar
bo ir rūpesčio turėjo tvar
kydama ir soc. reikalų pa
skirčiai pritaikydama nu
pirktus namus. Nebuvo nei 
pinigų, nei kontraktoriško 
patyrimo, čia atsirado žmo
nių, kurie atėjo j talką au
kodami savo patirtį, pini
gus ir darbą. Betvarkant 
namus, sumažėjo soc. reika
lams parama iš miesto ir 
valstijos fondų, o pastaruo
ju metu ir visai nutrūko. 
Remonto darbams baigti 
buvo užsitraukta privačių 
paskolų, kurias reikėjo, o 
dar ir reikia grąžinti.

Nutrūkus valdžios ir ki
toms pašalpoms, namus iš
laikyti ir socialinius patar
navimus tęsti reikėjo pa
tiems. Antrame aukšte gy
venantieji vyresnio amžiaus 
lietuviai, nepajėgė dengti 
visų išlaidų ir teko ieškoti 
nuolatinio pajamų šaltinio. 
Įsigijus virtuvės reikmenis 
ir Seklyčios minimalinį in
ventorių, buvo atidaryta 
valgykla, pavadinta SEK
LYČIA, kuri ir šiandien 
sėkmingai veikia.

Savoje pastogėje dviejų 
metų įsikūrimo sukaktį 
suruošė viso šio projekto 
sumanytoja ir vykdytoja, 
LB socialinių reikalų tary
bos pirm. Danguolė Valen
tinaitė ir renginių vadovė 
Vida Gleveckienė, talkina
mos viso būrio nepavargs
tančių talkininkių. Seklyčia 
talpina šimtinę lankytojų, 
o susispaudus ir daugiau. Į 
šį pobūvį prigužėjo pilnutė
lė Seklyčia vyr. amžiaus lie
tuvių, daugiausia nuolati
nių lankytojų. Grojant F. 
Strolios muzikai, pasisoti
nus paruošta gera vakarie
ne, pirm. D. Valentinaitė 
pasveikino susirinkusius ir 
papasakojo buvusius ir esa
mus rūpesčius. Kol pasto
gė buvo remontuojama, aki
vaizdžiai matomi vykdomi 
darbai, tai ir aukų dar atei
davo ir šiaip taip darbai 
stūmėsi, bet užbaigus re
montus ir pradėjus norma
lesnį gyvenimą, aukos su
mažėjo, nors skolos ir išlai
kymo rūpesčiai tebespaudė 
ir spaudžia. Įvykdytas pini
ginis vajus — dovanų pa
skirstymas davė šiek tiek 
pelno ir skubieji reikalai ap
gesinti, bet neišnyko. Pir
mininkė džiaugėsi, kad pa
stoge naudojasi visi vyr. 
amžiaus lietuviai. Buvo 
skleidžiamos kalbos, kad 
soc. patarnavimai teikiami 
tik LB nariams, o kitaip

Antanas Juodvalkis

g a 1 v ojantieji atstumiami. 
Netiesa. Soc. ir kiti patar
navimai teikiami visiems 
vienodai ir niekas neklausia 
kokiai organizacijai ar ben
druomenei priklausai.

Visad būdavo ir dabar 
nėra išimtis, kad visi vieno
dai būtų patenkinti vienu 
ar kitu patarnavimu ar vei
kla. Manau, kad atėjo lai
kas užmiršti buvusius nuo
monių skirtumus ir jungtis 
į visiems naudingą darbą, 
nes atsiranda pranašų, skel
biančių naujas idėjas ir 
ieškančių suartėjimo su 
okupanto statitiniais. Mū
sų plati ir naudinga 40 m. 
veikla lietuvybės išlaikymo 
ir Lietuvai laisvės atgavi
mo baruose, norima nuver
tinti ir pradėti tiesioginius 
ryšius su komunistiniais 
pareigūnais.

žodį tarė ir „Pensininko” 
redaktorius Karolis Milko
vaitis, išvedęs iš siauro biu
letenio į rimtą ir daug nau
dingų sveikatos patarimų, 
teikiantį žurnalą. Savo kū
rybos paskaitėBronė Varia- 
kojienė ir Juozas Paliulis. 
Popietė užsklęsta dovanų 
paskirstymu. Tai talkinin
kų pastangos palengvinti 
namus išlaikyti ir patarna
vimus plėsti.

Kurie tik retkarčiais už
sukame i populiarėjančią 
Seklyčią papietauti ar su 
draugais-ėmis paplepėti, ne
žinome kiek pastangų ir rū
pesčio įdedama į jos išlai
kymą ir vyr. lietuvių patar
navimą ar jų užėmimą, čia 
vyksta paskaitos, pramogi
nių ir tautinių šokių pamo
kos, kursai ir kitokie užsi
ėmimai. Organizuoj a m o s 
įvairaus pobūdžio ekskursi
jos ir muziejų lankymai. 
Daug rūpesčio ir darbo įde
da judrioji renginių vadovė 
Vida Gleveckienė.

Dalyvaukime, naudoki
mės ir remkime soc. reika
lų vadovių teikiamais pa
tarnavimais.

KONCERTAVO SOLISTĖ 
M. BIZINKAUSKAITĖ

Vasario 16 gimnazijai 
remti veiklusis komitetas, 
vadovaujamas žinomo vi
suomenininko Karolio Mil- 
kovaičio, suruošė š. m. spa
lio 18 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje, Toronto operos 
solistės Marytės Bizinkaus- 
kaitės koncertą. Komitetas 
tikėjosi padaryti pelno ir 
juo paremti Vasario 16 
gimnazijos veiklą. Deja, ko
miteto pastangos nepasi
tvirtino, nes atsilankė ma
žokai žmonių ir vos galėjo 
išlįsti be nuostolių.

Operos solistė Marytė Bi- 
zinkauskaitė yra jauna ir 
pajėgi dainininkė, garsėjan
ti ne tik lietuvių, bet ir ope
rų lankytojų tarpe, šiuo 
metu yra angažuota Toron-

Po koncerto K. Milkovaitis, M. Remienė, sol. M. Bizinkaus- 
kaitė, pianistas R. Mockus ir B. Jasaitienė.

to operose, bet dėl šeimos 
padėties, laikinai negali dai
nuoti.

Chicagoje įvykęs solistės 
Marytės koncertas pasižy
mėjo geru atlikimu ir pui
kia laikysena, tik lietuviš
kų žodžių tarimas buvo ne
aiškus, nors ji puikiai kalba 
lietuviškai. Solistei akom
panavo čikagietis pianistas 
Robertas Mockus, taip pat 
lietuvių kilmės muzikas.

Koncertą pradėjo lietu
viškai K. V. Banaičio 4 dai
nomis, tęsė vokiškai R. 
Strausso ir R. Schumanno 
ir vėl grįžo prie lietuvių 
kompozitorių — J. Kačins
ko, J. Siniaus ir J. Žilevi
čiaus.

Antroje dalyje išgirdome 
operų arijas: G. Puccini — 
iš Madame Butterfly, J. Ži
levičiaus — iš Raseinių 
Magdės, K. V. Banaičio — 
iš Jūratės ir Kastyčio ir 
Fr.. Lehar — iš Linksmo
sios našlės.

Publikai plojant, bisui 
padainavo porą linksmų lie
tuviškų dainų. Rengėjai so
listei įteikė gėlių puokštę, 
o susirinkusieji nuoširdžiai 
paplojo, išreikšdami padė
ką už puikų koncertą. Pirm.
K. Milkovaitis padėkojo so
listei, akompaniatoriui ir 
atsilankiusiems į šį koncer
tą. Apgailestavo, kad nepa
vyko jų pastangos paremti 
vienintelę išeivijos lietuvių 
gimnaziją ir padėkojo už šio 
koncerto proga, gautas au
kas. Po 100 dol. aukojo 
Kriaučeliūnai ir Vasiukevi- 
čiai, 50 dol. St. Baras, kiti 
po mažiau.

Užsklandai

Chicagoje rudens metu 
renginių yra perteklius. Vi
sos gyvosios organizacijos 
ar klubai stengiasi suruošti 
po renginį ir pasiskardenti 
visuomenei. Didžiosios lie
tuvių salės savaitgaliais 
yra užimtos ir įvyksta 4-5 
renginiai, į kuriuos lankosi 
dar pajėgūs lietuviai. Pen
sininkams ir finansiniai iš
tekliai neleidžia kiekvieną 
savaitgalį dalyvauti dvie
juose renginiuose. Dabar 
jau į pokylius reikia mo
kėti po 20-30 dol., dviems 
dvigubai. Tad, kiek ilgai ga
lima ištęsėti?

Lietuviškoji veikla taip 
išsiplėtė, kad jai finansuo

ti neužtenka fondų, bet dar 
vykdomos nuolatinės aukų 
rinkliavos ir ruošiamos lo
terijos. Mažėjant vyresnio 
amžiaus žmonėms, kurie fi
nansavo visą lietuvišką vei
klą, normaliai šią pareigą 
turėtų perimti vidurinioji 
karta, kuri yra lietuviškai 
ir finansiniai pajėgi. Jie jau 
yra gerai įsikūrę, išauginę 
ir išmokslinę savo vaikus, 
gerai supranta ir žino pini
gų reikšmę visuomeninėje 
veikloje. Deja, jų skaičius 
nėra didelis, nes dalis yra 
abejinga lietuviškai veik
lai. Chorų ir net tolimesnių 
solistų koncertus suruošti 
jau darosi pavojinga, nes 
galima įklimpti į nuostolius. 
Kultūros taryba galėtų kul
tūrinius renginius planuoti 
ir paremti iš gaunamų fon
dų.

DETROIT
ATŠVĘSTAS 

KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJUS

Lietuvos Krikščionybės 
600 metų jubiliejus Michi- 
gane buvo atšvęstas Dievo 
Apvaizdos parapijos bažny
čioje ir Kultūros Centre 
spalio 17-18 d. d.

Spalio 17 d. įvyko liau
dies ir religinio meno paro
da, kuri buvo turtinga eks
ponatais. Parodoje buvo 
Daugvilos medžio skulptū
ros rinkinys ir A. Kezio pa
veikslų galerija.

Po apžiūrėjimo parodos 
pasivaišinus kokteiliais 8 
vai. vak. buvo pradėtas To
ronto lietuvių ansamblio 

JAKUBS AND SON
Laidojimo (staiga

Delio E., William J. Sr.,
Willi<M J. Jakobo Jr. ir

Barbara Jokobs Scbmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

"Volungė” koncertas. Diri
gavo Dalia Skrinskaitė-Vis- 
kontienė, akompanavo Jo
nas Govėdas.

Prieš kiekvieną dainą Ja
nina Litvinienė paskaityda
vo tai dainai skirtą atitin
kamą poeziją, o Vytas Čup- 
rinskas ir Linas Daukša tą 
poeziją papildė skaidrėmis. 
Pertraukos metu Edis Nor
kus, Vaidotas Vaičiūnas ir 
Ramūnas Underys pritar
dami gitaromis ir akordeo
nu padainavo keletą dainų.

Spalio 18 d., sekmadienį, 
į vėliavų pakėlimą atvyko 
organizacijos su 10 vėliavų.

Bažnyčioje šv. Mišias 
koncelebravo arkivyskupas 
Edmund C. Szoka, vysku
pas Paulius Baltakis, Lietu
vių Jėzuitų provincijolas 
kun. Antanas Saulaitis, Lie
tuvių parapijų klebonai ir 
pakviesti kunigai. Mišios 
buvo aukojamos anglų kal
ba, o skaitymai ir bendros 
maldos lietuvių kalba. Skai
tė Jonas Mikulionis. Pa
mokslą pasakė J. E. vysku
pas Baltakis ir pabaigoje 
mišių arkivyskupas E. Szo
ka. Po Mišių sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Po pamaldų visi susirin
ko pietums į Kultūros Cent
ro salę. Arkivyskupas E. 
Szoka ir vyskupas Paulius 
Baltakis įeinant į salę buvo 
suptikti ir perrišti lietuviš
komis juostomis.

Maldą prieš pietus sukal
bėjo arkivyskupas E. Szo
ka. Komiteto pirm. Liuda 
Rugienienė pasveikino vys
kupą P. Baltakį, dvasiškius 
ir visus gausiai į šią šven
tę atvykusius ir pakvietė 
vyskupą P. Baltakį tarti žo
dį. Vyskupas savo žodyje 
didesnę dalį skyrė Lenkijos 
lietuviams, kuriuos jis ap
lankė.

Asta Jurgutytė, akompa
nuojant Vidui Neverauskui, 
padainavo keturias dainas, 
Tautinių šokių vienetas, va
dovaujamas Rusnės Kaspu- 
tienės pašoko 3 tautinius 
šokius.

Visiems giedant Lietuva 
brangi... buvo užbaigta ši 
šventė, prie kurios daug 
prisidėjo gausus tam reika
lui sudaryta komitetas. Iš
kilmėse dalyvavo 450 žmo
nių. (ag)
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Dievo ir Tėvynės tarnyboje

Prel.dr. P. Gaidos ir kun.J. Stoškaus 
sukaktys

Lietuviai išeivijoje labai 
vertina savo kunigus, juos 
mini su gilia pagarba, remia 
jų darbus ir pagerbia jų 
veiklą. Ypatingai tokios di
džios pagarbos užsitarnavo 
Toronto lietuvių kolonijos 
du katalikų kunigai: kun. 
dr. Pr. Gaida — 50 ir kun. 
J. Staškus — 25 metus. Jų 
kunigystės auksinė ir si
dabrinė sukaktys buvo iš
kilmingai paminėtos Anapi
lio sodyboje 1987 m. rugsė
jo 27 d. Pagerbimą paren
gė KLK kultūros draugija 
"Žiburiai" ir Lietuvos kan
kinių parapijos taryba, va
dovaujama J. Andriulio. Iš
kilmėse dalyvavo apie 800 
tautiečių.

Kun. dr. Pranas Gaida- 
Gaidamavičius gimė 1914 
m. sausio 26 d., Bajorų km., 
želvos vals., Ukmergės aps. 
Mokėsi Širvintų progimna
zijoje, vėliau Kėdainių gim
nazijoje.

Baigęs gimnaziją, įstojo į 
Kauno kunigų seminariją ir 
V. D. universiteto Teologi
jos - filosofijos fakultetą. 
1937 m. jis buvo įšventin
tas kunigu 1938 m. vasarą 

ĮM Zuperio! Aiving/
. ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėb taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

Superior Aving/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

išvyko į Prancūziją, kur 
Nancy universitete mokėsi 
prancūzų kalbos.

1940 m. gilino savo teolo
gines žinias Muensterio uni
versitete. Drėgnas šios vie
tovės klimatas pakenkė jo 
sveikatai ir persikėlė į Frei- 
burgo universitetą, kuria
me sėkmingai baigė studi
jas, gavęs teologijos dakta
ro laipsnį. 1945 m. atvykęs 
į Belgiją, Louvaino univer
sitete gilino savo žinias fi
losofijos studijose. 1950-52 
m. jis jau Kanados Quebec- 
ko provincijoje, Mount — 
Laurier kunigų seminarijo
je dėstė filosofiją. Pasto
viai apsigyveno Toronte 
1954 m. ir čia jau įsijungė 
į lietuvių kolonijos veiklą.

Kun. dr. Pr. Gaida studi
juodamas bendradarbiavo 
katalikų spaudoje: Ryte, N. 
Romuvoje, XX Amžiuje ir 
kituose laikraščiuose bei 
žurnaluose.

Kun. dr. Pr. Gaida yra 
gilus mąstytojas, filosofas, 
daug skaitė, studijavo ir 
pats rašė.

Šiuo metu kun. dr. Pr. 
Gaida yra Kanados lietuvių

savaitraščio "Tėviškės ži
buriai" redaktorius nuo 
1961 m. Taigi, savaitraštį 
redaguoja jau 26 metus.

MEMBER

FSLIC
Suvmgu fc Loan Insucanca Corp

Yotir Savings Intured to 340 000

Kun. J. Staškus ir prel. dr. Pr. Gaida pagerbime.
St. Dabkaus nuotr.

Kun. Jonas Staškus-Staš-
kevičius gimė 1936. XI. 26

•**-

Anykščių miestelyje. Pir
mąsias mokslo žinias įsisa
vino Anykščiuose pas šir- 
dietes seseles. Artėjant ka
ro audrai iš Rytų, 1944 m. 
šeimos globoje išvyko į Vo
kietiją, kur priglaudą rado 
Flensbergo pabėgėlių sto
vykloje. 1948 m. — jau 
Anglijoje West Wells šei
mų stovykloje. 1950-51 m. 
mokėsi Bath miesto gimna
zijoje. Į Kanadą atvyko 
1951 m. ir Toronte 1954 m. 
baigė gimnaziją.

Pasirinkti kunigo pašau
kimo kelią ir 1955 m. įsto
jo į St. Francis Serapihc se
minariją, kurioje studijavo 
lotynų, graikų ir italų kal
bas. 1956 m. rudenį pradėjo 
studijas šv. Augustino ku
nigų seminarijoje Toronte. 
1959 m. baigęs filisofijos 
kursą, atvyko į šv. Kazi
miero lietuvių kolegiją Ro
moje, kur Gregoriniame 
universitete studijavo teo
logiją. 1962 m. gruodžio 22 
d. įšventintas kunigu.

Kun. J. Staškus pastora
cinį darbą pradėjo šv. Jono 
Kr. lietuvių parapijoje, pa
dėdamas klebonui P. Ažu
baliui. Tuojau įsijungė į 
Toronto lietuvių kolonijos 
visuomeninę, kultūrinę vei
klą, dirbdamas su jaunimu 
ir bendruomenės organiza
cijose. Keletą metų buvo 
Londono i r Delhi lietuvių 
parapijų klebonu. Mirus 
kun. J. Ažubaliui, 1980 m. 
kun. J. Staškus buvo pa
skirtas Lietuvos kankinių 
parapijos klebonu, kuriuo ir 
dabar yra.

Sukaktuvininkų 
pagerbimas

Iškilmės sukaktuvinin

kams pagerbti įvyko š. m. 
rugsėjo 27 d., Lietuvos kan
kinių šventovėje. Jos pra
dėtos religinės muzikos 
koncertu, kurį atliko solis
tai: M. Bizinkauskaitė, S. 
žiemelytė, R. Strimaitis, V. 
Verikaitis, fleitistas T. Re
gina, kuriems vargonais 
akompanavo J. Govėdas. Po 
koncerto, giedant parapijos 
chorui, į šventovę įžengė iš
kilminga 15 kunigų procesi
ja, kurie išsirikiavo prie gė
lėmis išpuošto altoriaus. 
Padėkos Mišias koncelebra- 
vo sukaktuvininkai kun. dr. 
Pr. Gaida, kun. J. Staškus, 
jo bendrakursis draugas A. 
Babonas iš Detroito, kuris 
irgi šventė savo 25 metų 
kunigystės sukaktį, ir 12 
kunigų svečių, jų tarpe 
evangelikų kunigai — A. 
Dilys ir A. Žilinskas. Pras
mingą pamokslą pasakė 
kun. dr. V. Skilandžiūnas.

Pavėluotai atvykęs vysk. 
P .Baltakis įsijungė į Mišių 
maldas ir, pasveikinęs su
kaktuvininkus, atliko apei
gas kun. Pr. Gaidos pakėli
mo į garbės prelatą.

Po pamaldų Anapilio sa
lėje įvyko pokylis.

Sukaktuvininkų pagerbi
mą pradėjo pokylio vado
vas, Lietuvos kankinių pa
rapijos tarybos narys J. Ka- 
rasiejus, perskaitęs iš Va
tikano gautus šv. Tėvo 
sveikinimus. KLB kultūros 
komisija sekr. A. Sungai- 
lienė perskaitė šios komisi
jos nutarimą skirti 1987 m. 
kultūrininko-visuomeninin- 
ko premiją prel. dr. Pr. Gai
dai ir dr. S. Čepas įteikė 
1000 dol.. čekį — mecenato 
Prisikėlimo kredito koope
ratyvo dovaną, žodžiu svei
kino 15 organizacijų atsto
vai ir gauta daug sveikini
mų raštu.

Kun. J. Staškus ir prel. 
dr. Pr. Gaida kalbėjo pasku
tiniai, pareiškę padėką ren
gėjams, o r g a nizacijoms, 
svečiams kunigams ir daly
viams. Pokylis baigtas Lie
tuvos himnu.

J. Varčius

CABINETMAKERS
Massachusetts based leading manu- 
facturer of Custom Architectural 
Woodwork and Executive Furniture 
has openings in the following areas. 
JOURNEYMAN CABINET MAKERS 
— minimum of five years experiance 
required.
F1NISHING ROOM SUPERV1SOR — 
mušt have working knowledge of all 
finishes and colors. Minimum of eight 
years experience required.
PLANT SUPERINTENDENT — 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.
We offer top wages and benefits to 
the right people willing to re-locate 
to the New England area. Send re- 
sume to: WESTFIELD WOODWORK- 
1NG Co., INC.. P. O. BOX 864, \VEST- 
F1ELD. MASSACHUSF.TTS 01086.

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)

SEWING MACH OPRS.
Leading sportswear mfg. loc. in the 
Port Jersey Development, requires 
exp. sevving mach opers.
RECEIVE 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)
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BOSTONO LIETUVIAI

RETAS VAIDINIMAS

Tautinės Sąjungos Bosto
no skyriaus surengtas spa
lio 18 d. Thomas High 
School salėje So. Bostone 
vaidinimas nukėlė jo daly
vius į lietuviško teatro 
aukštumas išeivijoje. Petro 
Maželio vadovaujamas Los 
Angeles lietuvių dramos 
sambūris Vinco Mykolaičio- 
Putino istorinės dramos 
"Valdovas” pastatymu įro
dė savo entuziazmą, ryžtą 
ir pajėgumą. Vos uždangai 
prasisklaidus, žiūrovas pasi
juto, kaip tikrame teatre. 
Dekoracijos, kostiumai, ap
švietimas ir vaidyba primi
nė tuos gerus laikus, kai to
je salėje vykdavo Aleksan
dros Gustaitienės vadovau
jamo Bostono lietuvių dra
mos sambūrio surengti vai
dinimai. šį kartą vaidinime 
dalyvavo apie 300 Bostono 
ir apylinkės lietuvių. Jų ga
lėjo būti daug daugiau.

Vaidinimo surengimu 
Tautinės Sąjungos Bostono 
skyrius atliko reikšmingą 
darbą. Vietos lietuviams jis 
sudarė progą susipažinti su 
geriausia lietuviškojo teat
ro grupe, šiame krašte, o 
svečiams iš Los Angeles 
gražiai atstovavo Bostono 
ir apylinkės lietuviams, pa
sirūpindamas svečių tinka
mu priėmimu ir reikalingos 
jiems talkos suorganizavi
mu scenai sutvarkyti, de
koracijoms pakeisti ir t.t. 
Kai vienas iš talkininkų 
prieš vaidinimą šoko sceną 
šluoti, tai sambūrio vado
vas Petras Maželis sušuko: 
"Tu gi mano darbą atlieki”.

Po vaidinimo visuomenės 
susitikimas su svečiais įvy
ko So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos salėje, kur 
dalintasi įspūdžiais, reiš
kiant abipusį pasitenkini
mą: bostoniškiai žavėjosi

PADĖKA
A. A. •

ADA AUSIEJIENĖ 
( VELIČKAITĖ)

Mylima žmona, vaikų motina mirė 1987 m. rugsėjo 
mėn. 12 d.

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pažįs
tamiems dalyvavusiems šermenyse, pamaldose ir paly
dė] usiems į amžiną poilsio vietą. Dėkojame visiems pa- 
reiškusiems užuojautą žodžiu ar raštu, atsiuntusiems 
gėles, aukojusiems LB ir užprašiusiems šv. Mišias.

Didelė padėka parapijos klebonui kun. Perry už 
Šv. Mišias, gražų atsisveikinimo ir užuojautos pamoks
lą. Ačiū solistams, Benediktui Povilavičiui ir Susan 
Kruger, už solo giesmes šv. Mišių metu. Nuoširdi pa
dėka LB Cape Cod apylinkės pirmininkui V. Zidžiū- 
nui už atsisveikinimo tartą žodi ir visokeriopą pagalbą.

Didžiai dėkingi, LB narėms p. p. Zidžiūnienei, Straz
dienei, Adomavičiesnei, Jančiauskienei, Lendraitienei, 
Simanavičienei ir kitoms narėms, globojant Adą sunkios 
ligos metu. Nuoširdžiai dėkingi kaimynams Vieškal- 
niams, už nuoširdžią nuolatinę pagalbą ligos metu.

Liko liūdintys
VYRAS PETRAS, SŪNUS LINAS, 

DUKTĖ RITA SU ŠEIMOMIS,
IR LIETUVOJE ARTIMIEJI GIMINĖS

Petras Viščinis

vaidinimu, o svečiai gėrėjo
si šeimoininkų vaišingumu, 
rūpestingumu ir talka. Jei 
vaidinimo organizatoriams 
net nepavyktų suvesti galo 
su galu, tai vistiek jie tu
rėtų jausti didelį pasiten
kinimą, kad atliko tai, ko 
kiti neįstengia.

Vaidinimo dieną Laisvės 
Varpas savo laidoje daug 
vietos skyrė Los Angeles 
lietuvių dramos sambūriui, 
iškeldamas jo nenuilstamo 
darbo reikšmę, rodydamas 
jį pavyzdžiu kitiems, kokių 
gražių rezultatų dar galima 
pasiekti, jei negailima nei 
laiko, nei darbo. Ypač džiu
gus reiškinys, kad sambū
rio sudėtyje yra daug jau
nesniosios kartų atstovų, 
kurie visus labai maloniai 
nuteikė savo gražia, taisyk
linga lietuvių kalba, puikia 
tartimi.

ATSISVEIKINIMAS SU
J. CICĖNU

Spalio 21 d. Iowa valsti
joje mirus žurnalistui Jero
nimui Cicėnui, Petras Viš
činis, mirusiojo jaunystės 
kovų draugas Lenkijos cku- 
puotame Vilniuje, daug lai
ko skyrė Laisvės Varpo 25 
d. laidoje atsisveikinimui su 
mirų siuoju. Atitinkamos 
simfoninės muzikos fone 
jis ryškino mintį, kad mirš
ta kovotojai, bet nemiršta 
kova, skirta aukštesniems 
idealams. Tokia yra kova už 
Lietuvos laisvę jos etnogra
finėse srityse. Joje Jeroni
mas Cicėnas reiškėsi Lenki
jos okupacijoje nuo jaunys
tės dienų. Jo knyga "Vil
nius tarp audrų” atskleidžia 
tos kovos nuožmumą. Ryš
kesnėmis ištraukomis iš tos 
knygos iškeltas ne tik jos 
autorius, bet ir visi lietu
viai, ėję Golgotos keliu Len
kijos okupuotame Vilniaus 

krašte. Panaudojant garsų 
efektus, visa tai atsisveiki
nime pateikta gana šiurpu
lingai. Gedulingo maršo 
garsams aidint, pabrėžta, 
kad į šeimos atsisveikinimą 
su mirusiuoju jungiasi min
timis visi jo kovos draugai 
šiapus ir anapus tos sienos, 
kuri skiria laisvojo pasaulio 
lietuvius nuo pavergtos Lie
tuvos, kaip anuomet demar
kacinė linija skyrė laisvąją 
Lietuvą nuo jos pavergtos 
sostinės.

UŽSKLEISTA MINĖJIMO 
PROGRAMA

Spalio 25 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
salėje dr. inž. Jurgio Gim
buto iliustruota skaidrėmis 
paskaita "Lietuvos bažny
čių ir varpinių tipologija” 
užskleista Lietuvos krikšto 
sukakties minėjimo Bosto
ne plati ir įvairi programa, 
sudaryta to minėjimo komi
teto, vadovaujamo Viktoro 
Kubiliaus. Reikšminga, kad 
tos sukakties pagrindu ne
sitenkinta vien religiniu jos 
aspektu, kuris aukštai iš
keltas spalio 4 d. šv. Kry
žiaus katedroje, bet taip pat 
neužmirštas paryškinti kul
tūrinis momentas tokiais 
renginiais, kaip rugsėjo 27 
d. sol. Lili jos Šukytės ir pia
nisto Vytenio Vasyliūno iš
kilus koncertas, spalio 4 d. 
Lantano j e suruoštame ban
kete sol. Marytės Bizin- 
kauskaitės ir sol. Beneidk- 
to Povilavičiaus įjungimas 
meninti programai atlikti, 
spalio 11 d. Vytenio Vasy
liūno vargonų koncertas, o 
visos minėjimo programos 
užskleidimui minėtoji dr. 
inž. Jurgio Gimbuto paskai
ta.

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

• Lapkričio 21 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos trečio aukšto salėje 
rengiamas Bostono aukštes
niosios lituanistikos mokyk
los vakaras, kuriame pro
grama atliks jaunimo suor
ganizuotas lengvos muzi
kos vienetas "Serenada” iš 
Toronto.

• Lapkričio 22 d. Lietu
vos kariuomenės atkūrimo 
sukakties minėjimas.

• Lapkričio 28 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos salėje Bostono lietu
vių tautinių šokių sambūrio 
50 metų veiklos minėjimas.

FORELADY/FOREM AN
Flat knitting machine mechanic. 
Call Yury 201-484-0037.

(40-42)

~OPERATOR
EXPERIENCED S1NGER SEAVING 
MACHINE OPERATOR. UNION 
SHOP, ALL BENEFITS. BROOKLYN. 
N. Y. CALL: 7X8-768-7086. (39-42)

AIR CONDITIONING/HEATING
Jom a company with national chain 
store affiliation. We are looking for 
people to clean heating systems, etc. 
Employees also will receive training 
in installing heaters and air condi- 
tioners. Some knowl. of heaters is 
desirable. Benefits. 215-343-2445,

(41-43)

Clevelando skautininkių draugovė, vadovaujama I. Gedrie- 
nės, surengė spalio 25 d. Clevelando Lietuvių namuose Aurelijos 
Balašaitienės romano "Skeveldros” sutiktuves. Ta proga prof. J. 
Kavaliūnaitė aptarė romaną ir jo personažus. Nuotraukoje V. 
Klimienė, prof. J. Kavaliūnaitė, rašytoja A. Balašaitienė-Zitku- 
vienė ir I. Gedrienė.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• Lapkričio 7-8 D. D. Liėtu- 
viij 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.

• GRUODŽIO 6 D. Vytauto 
Skuodžio pristatymas Cleve
lando visuomenei Lietuvių Na
muose. Rengia ALT Clevelan
do skyriaus valdyba.

1988 M.
• VASARIO 28 D. Taupos 

kredito kooperatyvo narių me

v

■ 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.

a

MOKAME
AUKŠTESNIUS 

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

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

sąskaitas.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS 

VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

Mūsų tikslas — ne pelnas* bet sąžiningas 
patarnavimas.

tinis susirinkimas.

• BALANDŽIO 9 D. Kultū
rinių darželių draugijos kon
certas.

• BALANDŽIO 16-17 D. 
Ateitininkų šventė.

• BALANDŽIO 30 D., šeš
tadienį, Lietuviškos skautybės 
Fondo vakaras Lietuvių Na
muose.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Wil1owick, 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.

&

SKOLINAME GERIAU
SIOMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS:
Asmeniniams reikalams 
Automobilių pirkimui 
Namų remontui 
(Home eųuity) 
Namų pirkimui 
(Mortgages)
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CLEVELANDO LIETUVIŲ DIENOS
ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 7 D. 7 VAL. VAK.

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE
V. MYKOLAIČIO-PUTINO 5 V. 6 P. DRAMA

I.

Kalbėjo estų disidentas

I

v

Clevelando Baltiečių Ko
mitetas ir Estų Laisvės Fe
deracijos Ohio apygarda 
spalio 26 d. suruošė priėmi
mą ir pasikalbėjimą latvių 
salėje su Tiit Madisson, es
tų disidentu ištremtu iš Es
tijos šių metų rugsėjo mė- . 
nesį. Tiit Madisson, gimęs 
1950 m., su žmona ir tryli
kos metų sūnumi ištremtas, 
apsigyveno Švedijoje. Spa
lio 6 d. jis davė pranešimą 
Amerikos Kongreso komisi
jai, ir taipogi yra kalbėjęs 
Kanados parlamente. Pra- 
nešimas vyko estų kalba, 
čia pat verčiant j anglų.

1980 metais, Madisson 
buvo nuteistas keturiems 
metams darbo stovykloje 
Sibire už antisovietinę pro- 
pogandą, protesto laiškus 
sovietų valdžiai ir užsieniui, 
ir už draudžiamos spaudos 
platinimą. Net Sibire, už 
'disciplinos’ nes ilaikymą, 
buvo įmestas į nekūrenamą 
akmenine vienutę, kurioje 
išbuvo 180 dienų, maitina
mas tik kas antrą dieną.

Grįžęs į Estiją 1986 me
tais, prieš tai dar du metus 
išlaikytas egzilyje Sibire, 
jis vėl įsijungė į laisvinimo 
veiklą, palaikydamas ryšius 
su Lietuvos ir Latvijos disi
dentais. Artėjant keturias- 
dešimts astuonių metų su
kakčiai nuo Molotovo-Rib- 
bentropo sutarties pasira

PASAULIO LIETUVIU
$ JAUNIMO SĄJUNGOS

CLEVELANDO SKYRIUS

visus kviečia į KONCERTĄ

AŠ ČIA GYVA
Gros DARIUS POLIKAITIS ir jo orkestras

šeštadieni, lapkričio 14 d. 
7:30 valandą vakaro 
Dievo Motinos parapijos 

salėje
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 j jaunimo 
kongresu Australijoje.

šymo, jis kreipėsi į sovie
tus su reikalavimu tą su-e 
tartį pasmerkti ir spaudoje 
paskelbti pilną sutarties 
tekstą.

Jo reikalavimai buvo ig
noruoti. Jam pasiūlyta iš 
Estijos išvykti, kad išven
gus vėl būti pasiųstam į Si
birą. žinodamas, kad dvide- 
šimts-aštuoni Amerikos se
natoriai ir kongresmanai 
Gorbačiovui buvo parašę 
raginimą leisti demonstra-- 
cijoms įvykti, ir kad tą die
ną bus demonstracijos ke
liolikoje išeivijos miestų, 
jis atsisakė Estiją apleisti.

Demonstracija leista lai
kyti prie savivaldybės rūmų 
Talino miesto centre, bet 
kuomet demonstracijos die
ną, rugpiūčio 23, susirinko 
apie septyni tūkstančiai de
monstrantų, policija juos 
nuvarė į tuščią lauką toli 
už miesto. Sekančią dieną, 
estų komunisto partijos va
dovybė, papildyta delegatu 
iš Maskvos, sušaukė specia
lų pasitarimą dėl demons
tracijos pasekmių. Atrodo, 
jog posėdyje prieita išva
dos, kad praktiškiau nenuo
ramą Madissoną ištremti, 
negu pakartotomis bausmė
mis bandyti jį atitaisyti, 
ypač jei įvykius seka Ame
rikos valdžia. Rugsėjo 12 d. 
jam buvo įsakyta iš Estijos 
išvykti.

Bilietų kainos:

— $6 ir $8

VALDOVAS
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

Po pranešimo, publika 
kviesta statyti klausimus.. 
Vienas pirmųjų klausimų, 
kokia jo nuomonė apie iš
kvietimą meninių vienetų 
iš okupuotų kraštų. Jo nuo
mone, tokie vienšališki pa
sirodymai duoda naudos tik 
sovietams, ir kad jokie pa
sirodymai n e p ageidautini 
tol, kol nebus įsileidžiami 
išeivijoje gyveną meniniai 
vienetai.

Dėl laiškų kaliniams pa
reiškė, jog laiškai labai re
tai kada atiduodami adre
satams, bet jam atrodė, jog 
darbo stovyklų ir kalėjimų 
vadovybės laiškų skaičius 
registruoja ir kiek atsar
giau elgiasi su kaliniais, ku
rių likimas žinomas ir se
kamas užsienyje.

Kaslink siuntinių kali
niams, taipogi pasakė, kad 
retai kada atiduodami adre
satams. Jo nuomone, pini
gus, išleidžiamus siuntoms, 
verčiau paaukoti išeivijos 
laisvinimo organizacijoms, 
kad jos efektingiau galėtų 
dirbti kalinių ir krašto iš
laisvinimui.

Kalbėtojas papasakojo, 
kad tuojau po černobilio 
katastrofos, apie keturi 
tūkstančiai estų buvo išga
benti į černobilj apvalymo 
darbams.

★
Š. m. lapkričio 5 d., Rusi

jos revoliucijos 70 metų su
kakties dieną, rengiamos 
antikomunistinės demons
tracijos Chicagoje, Los An
geles, New Yorke, Wa- 
shingtone ir kituose mies
tuose.

Lapkričio 3 d., Latvių sa
lėje Clevelande, kalbės š. m. 

rugsėjo mėn. iš Latvijos iš
tremtas Rolands Silaraups.

Gruodžio 6 d. lietuvių na
muose kalbės Vytautas 
Skuodis, po ilgų pastangų, 
kaip Amerikos pilietis, ne
senai išleistas iš Lietuvos.

Anastazija Mackuvienė

t Bronius Kazėnas, mu
zikos daktaras stipriai reiš
kiasi, kaip chorų dirigentas, 

j dainavimo ir muzikos mo
kytojas ir dainininkas Cle- 
velande, Youngstowne, New 
Yorke ir kitur. Youngtown 
yra jo antri namai. Ten jis 
dirba su simfoninio orkes
tro, operos, universiteto ir 
metodistų chorais. Univer
sitete ir muzikos mokyklo
je dėsto dainavimą. Reika
lui esant gali sudaryti jung
tinį simf. orkestro chorą 
per 200 dainininkų.

Broniaus Kazėno veiklą 
pastebėjęs New Yorko fil
harmonijos simfoninio or
kestro direktorius, pakvietė 
jo veikloje dalyvauti ir jau . 
šių metų viduryje Carnegie 
salėje įvyko kelių rinktinių 
chorų koncertas su filhar
monijos orkestru diriguo
jant garsiam orkestro di
rektoriui Peter Tiboriui. 
Tai Broniaus chorui buvo 
didi išvyka. Atsiskiriant di
rektorius kvietė ji ir toliau 
bendradarbiauti.

Šių metų lapkričio mėn. 
28 dieną Br. Kazėnas diri
guos relig.. muz. veikalą 
Hendelio ”MESSIAH” su 
Youngstoyno simf. orkes
tru, choru ir solistais 
Youngtowne, gražioje Po- 
wers auditorijoje.

Būtų gražu kad mūsų 

tautiečiai bei Broniaus 
draugai jo pastangas pa
remtų atsilankydami į jo 
didį parengimą.

šių metų lapkričio mėn. 
mėn. 7 d. jis diriguos mūsų 
populiarų Čiurlionio an
samblį New Yorke, kurj 
jis liekamu laiku vadovau
ja Clevelande. (j)

• Vincas Benokraitis pra
šo draugus ir pažįstamus 
lapkričio 10 d. 7 vai. vak. 
dalyvauti šv. Mišiose Die
vo Motinos bažnyčioje, mi
nint jo žmonos Adelės 2 
metų mirties sukaktį.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
N«t*or>wide iŠ on you'’ »•<*•

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

• 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.

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)



DIRVA
LMKF SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos suvažiavimas 
įvyko š. m. spalio 17 dienų 
Kultūros židinyje, Brook
lyne, N. Y. Suvažiavimui 
pirmininkavo Chicagos LM 
KF klubo pirm. J. Kerelie- 
nė, sekretoriavo dr. M. Žu
kauskienė LMKF pirminin
kė Aldona Pintsch padarė 
pranešimų apie LMKF trijų 
metų veiklų ir LMKF klubų 
pirmininkės pranešė apie 
savo klubų nuveiktų darbų, 
iš ko paaiškėjo, kad mūsų 
moterys daug nuveikė: Kul
tūrinėje srityje laiškais re
agavo JAV aukštiems pa
reigūnams, kada iškildavo 
Lietuvos bylų paliečiantieji 
bei įžeidžiantieji reikalai. 
Rašė laiškus disidentams 
kalinamiems sovietų sun
kiųjų darbų stovyklose bei 
jų šeimoms vargstančioms 
Lietuvoje.

Šiame suvažiavime buvo 
išrinkta nauja LMKF val
dyba: A. Pintsch, S. Sko- 
beikienė, S. Valiukienė, J. 
Vytuvienė, D. Kavaliauskai
tė, V. čečetienė, dr. M. Žu
kauskienė, A. Donahue, M. 
Klivečkienė, A. Svalbonienė 
ir V. Sutkuvienė.

Suvažiavimas padarė vi
sų eilę nutarimų, būtent: 
Per Amerikos Balsų radijo 
bangomis į Lietuvų nusiųs
ti sveikinimų Nijolei Sadū- 
naitei heroiškai vadovavu
siai 1987 m. rugpiūčio 
23 d. Vilniuje demonstra
cijai prieš Stalino-Hitlerio 
smerktinų paktų.

LMKF pasisako už glau
dų bendradarbiavimų, ryšių 
palaikymų su išeivijos poli
tiniais veiksniais. LMKF 
yra už palaikymų ryšių su 
pavergta lietuvių tauta, bet 
ne su sovietų patikėtiniais.

LMKF remia ir skiria au
kas organizacijoms, kurios

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos suvažiavimo dalyvės. Pirmoj eilėj sėdi: D. Venclaus- 
kaitė, M. Samatienė, A. Noakienė-Pintch — Federacipos pirmininkė, J. Kerelienė, M. Norei- 
kienė, I. Banaitienė ir M. Ulėnienė. L. Tamošaičio nuotr.

rūpinasi gelbėjimu į OSI- 
KGB pinkles patekusiais 
lietuviais. Rūpinasi rašyti 
laiškus JAV valdžios parei
gūnams prašant pakeisti 
teismo procedūrų OSI ap
kaltintiems leidžiant jiems 
Jury ir sustabdyti pabaltie
čių deportacijas į Sovie
tų Sąjungų pabrėžiant, kad 
Amerika nepripažįsta Pa
baltijo prijungimo į Sovie
tų Sąjungų de jure, o de 
facto siunčia žmones į pa
vergėjo spųstus mirčiai.

Buvo ir daugiau nutari
mų liečiančių organizacinę 
veiklų. 6 vai. vakaro buvo 
vakarienė su svečiais. Po 
jautrios tėvo L. Andrie- 
kaus, OFM invokacijos 
LMKF vicepirmininkė S. 
Valiukienė patraukliai ir iš
samiai kalbėjo apie šios or
ganizacijos praeitį, kaip ji 
įkurta, kaip veikia klubai 
ir kt.

Sveikino Lietuvos gene
ralinis konsulas A. Simutis, 
LB New Yorko Apygardos 
pirm. A. Vakselis, PLMKS 
pirm. dr. A. Janačienė, Lie
tuvių Moterų Kultūros 
Draugijos vardu M. Lušie- 
nė. Pirmininkė A. Pintsch 
perskaitė sveikinimus raš
tu. (jb)

Parama
Dirvai

Atsiliepdami j mūsų pra
šymų, savo auka Dirvų pa
rėmė šie skaitytojai:
J. Vengris, Osterville ;.. .20.00 
A. Šimkus, Santa Monica 8.00 
Pr. Stankus, Hartford .. 10.00 
Gr. Žukauskienė, Chicago 5.00 
A. Degutis, E. Chicago .. 8.00 
V. Ripskis,

Eevergreen Park......... 13.00
J. J. Daunorai, Oak Lawn 25.00 
A. Vaičiulis, Chicago .... 3.00 
V. Senuta, Brockton .... 15.00 
E. Vodopalienė, Fairfax 20.00 
V. Garmienė, Palm Beach 10.00
E. Bartkus,

Beverly Shores............. 10.00
Dr. A. Koncė,

San Francisco ............. 30.00
K. Bartašius, Chicago . .30.00
V. Patašius, Australija .. 8.00
K. Mikolajūnas, Chicago 70.00
P. Pečenkis, Elizabeth .. 10.00
L. Lendraitis, Boston ... .25.00
A. Pesys, Dearborn.........10.00
K. Bačauskas,

Woodhaven .................10.00
J. Žvynys, St. Petersburg 25.00

A. Pleškys, Chicago ....20.00
J. Matusevičius, Chicago 20.00 
S. Jokubauskas,

Palos Hills.....................15.00
P. Vasiliauskas,

Woodhaven ................ 8.00
Ed. Stepas,

Willoughby Hills......... 20.00
Dr. A. Kisielius, Sidney .. 40.00
J. Petrauskas, Oak Park 30.00
S. Rudokienė, Chicago .. 20.00
S. Petrulis, Chicago .... 25.00 
Kun. V. Kriščiūnevičius,

Southfield ...................  3-00
L. Meilus, Warren .........10.00
A. Valaitis, Eastlake ... .10.00 
A. Hahn, Philadelphia .. 10.00 
A. Logucki, Sepulveda .. 6.00
L. Barmus, Chicago ....10.00 
J. S. Kavaliūnai,

N. Smyrna .....................20.00
V. Benokraitis, Cleveland 25.00
M. Marcinkevičienė,

University Hts...............10.00
A. Rastauskas,

Richmond Hts............... 5.00
G. Janušonis, Rochester 25.00
VI. Petukauskas,

Cleveland .....................10.00
M. Trumpjonas,

Naperville ....................20.00
J. Šulaitis, La Grange ... .15.00
A. Rimas, Chicago ......... 3.00
K. Rožanskas, Chicago . .20.00
K. Puskunigis, Chicago ..50.00 
A. Milūnas,

Downers Grove .........10.00
J. Mulokienė,

Santa Monica .............20.00
A. Augustinas, Chicago .. 3.00 
K. Laikūnas, Chicago .... 10.00 
J. Žebrauskas, Chicago .. 30.00 
Br. Tiškus, Collinsville ..25.00 
P. Ambraziejuj,

Falmouth .....................10.00

Vliko seime Montrealyje, Kanados Tautos Fondo pirm. A.
Patamsis Įteikė 60,000 dol. Vliko veiklai paremti. Iš kairės: Vliko 
pirm. dr. K. Bobelis, A. Patamsis ir TF pirm. J. Giedraitis.

L. Tamošaičio nuotr.

S. Liubartas, Sun City .. 8.00
V. O. Šilėnai, Euclid ....10.00
A. Liutkus, Shaker Hts. 13.00
J. Cinkus,

Downers Grove ..........20.00
J. Gaudušas, Chicago ... .10.00 
V. Stimburienė,

Willowick .................... 20.00
A. Dragašienė, Toronto . .13.00 
S. Čipkus, Willoughby .. 5.00 
P. Aušiūra, N. Buffalo .. 25.00 
A. Sukauskas, Dearborn 10.00 
A. Šatkauskas, Oakville 3.00 
J. Andrašūnas, Chicago 20.00 
V. Valukas, New Haven 10.00 
Dr. A. Kelertas,

Brookfield .................... 50.00
L. Keženius, Willowick .. 5.00 
V. J. Kokliai, Hacienda 20.00 
A. Tumas, Newbury Pk. 8.00 
A. Samušis,

Richmond Hill............. 20.00
D. Baker, Palos Verdes 25.00 
P. Račiukaitis, Baltimore 10.00 
V. Bačanskas, Baltimore 3.00 
O. Martinkus, Stickney ..15.00 
S. Mankus, Chicago .... 20.00
Ch. Bogushas,

Middlebury ................20.00
Br. Gediminas,

Garden Gr....................10.00
P. Maželis, Los Angeles 25.00
J. Grigaitis, Chicago ....30.00
K. Andruškevičius, Lavai 25.00
A. Andriušienė,

Dorchester................... 15.00
D. Januta, Berkeley ....25.00
E. Vilkas, Valencia......... 5.00
J. Cukuras, Chicago .... 20.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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