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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KAS VYKSTA LIETUVOJ
Stebuklas ar tik miražas?

Vytautas Meškauskas

Dar nebuvo tokio gy
venimo, kad pratrūktų 
gyvybė visa be instruk
cijų, be pagraudenimų, 
be prisakymų, kokia 
tiesa vadovautis šį mė
nesį, pusmetį, pamoks
lauti per pietus, per 
pusryčius, jog geriau
sia, kai dirbi pusvel
čiui — už 'Raudonojo 
Spalio’ pusbačius.

Vladas Braziūnas
Jei tokias eilutes perskai- 

tytumėm tarybinėje Lietu
voje, kurią palikome, paim
tų baimė dėl autoriaus liki
mo, šiandien jas spausdina 
Kultūros ministerijos orga
nas! Tokį stiprų įspūdį pa
liko 'pritvinkusios minios 
Vingio parke ar Gedimino 
aikštėje’, kurios be valdžios 
paraginimo susirinko ir pa
čios tvarkingai išsiskirstė. 
Iki šiandien tai laikytumėm 
stebuklu, bet k'ai jis vis 
dėlto Įvyko, bandome jį iš
aiškinti natūralia priežas
tim. Ar ne taip būna su vi
sais stebuklais ? Mūsų atve
ju galime aiškinti, kad jau 
seniai žinojome, kad viskas 
keičiasi ir tuo pačiu turi pa
sikeisti sovietų režimas. 
Sunkiau buvo patikėti, kad 
jis pasikeis savo galybės 
zenite tik vidujinės logikos 
verčiamas, o nesugrius ga
vęs smūgį iš šalies.

Kaip ten buvo — stebuk
las ar greitai praeinantis 
miražas — pats režimas 
jaučia reikalą keistis. Lon- 
doniškis THE ECONOMIST 
neseniai pastebėjo, kad da
bar Maskvoje, kaip Londo

"Komjaunimo tiesa" atspausdino šią Antano Gylio nuotrauką su parašu” "Seniai Vingio parkas 
matė tiek žmonių ..."

ne, iš laikraščio gali spręsti 
apie skaitytojo pažiūras. 
Šiandien ISVESTIJA, pav., 
yra laikoma daugiau libe
ralia už PRĄVDĄ. Valdžią, 
o ypač praeitį, kritikuojan
tieji laikraščiai smarkiai 
padidino savo tiražą. Sa
vaitraštis OGONEK jau ne
toli dviejų milijonų. Lietu
voje panašiai KOMJAUNI
MO TIESA siekia netoli 
700.000 skaitytojų, o dar vi
sai neseniai buvo gaudomas 
GIMTASIS KRAŠTAS dėl 
to, kad ten kartais buvo at- 
viriaus pasisakoma. Reikia 
atsiminti, kad Sovietijoje ir 
laikraščiai negali gauti tiek 
popieriaus, kiek norėtų — 
iki šiol viskas, įskaitant ir 
pažiūras, būdavo iš anksto 
užplanuotos.

Grįžtant į pilką kasdie
nybę, norisi paklausti kas 
bus toliau? Už demonstra
cijas nesuimama, bet ir val
džia neatsistatydina! Ar 
viskas tik pasibaigs keliais 
eilėraščiais? Pažiūrėkim, 
kaip prasidėjo.

Visų pirma reikia atsi
minti, kad apie perestroikos 
reikalą kalbama jau seno
kai. Tai nėra pavojinga ir 
visados galima pasiteisinti 
paties Gorbačiovo pavy
džiu ir net įsakymu. Dau
giau sujaudino Lietuvos de
legatų 'išrinkimas' į XIX 
partijos konferenciją. Fak- 
tinai jie buvo kažkieno iš 
aukščiau paskirti. Tuo rei
kalu pasirodė protestų ir 
jie buvo ... atspausdinti. 
Prie LTSR Mokslų Akade
mijos yra sudaryta komisi

Rūpintojėlis. Skulpt. Jurgis Daugvila

ja tiekti pasiūlymus LTSR 
konstitucijai pakeisti persi
tvarkymo, demokratijos ir 
viešumo tiesoje. Jai pirmi
ninkauja akad. prof. E. Vil
kas. Tačiau, kaip visados 

(Nukelta į 3 psl.)

Chicagos Lietuviu Tautiniams 
Namams 20 metų

Lietuvių Tautinių Namų 
(LTN) idėja gimė ir plėto
josi kelių ar keliolikos či- 
kagiečių veikėjų galvose. 
Pirmūnų tarpe buvo dr. 
Juozas Bartkus ir dr. Juo
zas Dauparas, abu jau iške
liavę į amžinybę, inžinieriai 
Jonas Jurkūnas ir Eugeni
jus Bartkus tebėra aktyvūs 
LTN veikloje ir vadovybė
je. Jie ir daugelis kitų lie
tuvių, kurie pritarė ir įsi
jungė į paskelbtos idėjos 
įgyvendinimą, gali džiaug
tis 20 metų veikla.

1967 metais iniciatoriai 
norėjo surinkti bent 100.000 
dol. ir tikėjosi surasti tūks
tantį šimtininkų. Tada ne
pavyko įtikinti tūkstančio 
lietuvių, kad jie įsijungtų 
į namų pirkimą, o įsijungė 
tik trečdalis, žodžiu ano 
meto iniciatoriai surinko 
tik trečdalį numatyto kapi

talo ir nupirko namus.
Reikia pasidžiaugti, kad 

iniciatorių pastangos atne
šė gerus vaisius ir Namai 
pilnai patarnavo ir tebetar
nauja lietuviškų organiza
cijų veiklai, čia rado ir ran
da pastogę visi, kas tik krei
piasi ir dirba visuomeninį 
bei kultūrinį darbą. Čia mi
nimos valstybinės, organi
zacijų ar asmenų sukak
tys, šaukiami susirinkimai, 
ruošiami pokyliai, vakarie
nės, vestuvės, krikštynos, 
laidotuvės. Salė erdvi, vir
tuvė gera ir valgiai skonin
gai gaminami, o kainos la
bai prieinamos.

Iniciatoriai veiklą pradė
jo nuomojamoje patalpoje 
iš kurios išaugo savo na
mai. Ne taip lengvai sekėsi 
telkti kapitalą ir surasti

(Nukelta į 3 psl.)
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SAVfliTinĖ politiu^^

Sudužo viena iliuzija Artimuose Rytuose. - Irano-lrako paliaubos. 
- P. Afrikos, Angolos, Kubos susitarimas. - Pagalba contrams.

Iki šiol taika Art. Rytuo
se buvo įsivaizduojama 
taip: dalis Izraelio okupuo
to vakarinio Jordano pa
kraščio sujungiamas su Jor
danu, kurio 2/3 gyventojų 
jau ir dabar sudaro palesti
niečiai ir tik trečdalis yra, 
kaip ir jo karalius Hussei- 
nas, beduinai. Toks scena
rijus tačiau nebuvo priimti
nas palestiniečiams, nes jis 
paliktų rytinę Jeruzalę ir 
Gazos? juostą Izraeliui, o 
svarbiausia jie nori savos 
valstybės be Husseino.

Izraelis užėmė vakarinį 
pakraštį per 1968 m. ’6 die
nų’ karą ir paliko jame dalį 
Jordano adm inistracijos, 
kaip dažnai pasitaiko oku
puotuose kraštuose. Jorda
nas ir toliau mokėjo moky
tojų ir likusių mažesnių pa
reigūnų algas, aprūpindavo 
pasais, per metus tam išleis
damas apie 40-50 mil. do
lerių.

Liepos 31 d. Husseinas 
atsisakė nuo bet kokių pre
tenzijų į vakarinį pakraštį, 
pareikšdamas, kad Jorda
nas nėra Palestina ir kad 
Izraelio okupuotoje srityje 
turėtų būti įkurta nepri
klausoma Palestinos vals
tybė. Kitaip sakant Palesti

J Palangę ir J Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžj ir į Druskininkus.

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
14 dieny — Lietuva, Suomija
Kelionė 103 — lapkričio 3 - 16 — $1,349
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629 
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1

13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
Kelionė 915 — rugsėjo 15-27'— $1,969 
Vilniuje 11 naktų

10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
Kelionė 999 — rugsėjo 15 - 24 — $1,729
Vilniuje 8 naktys.

Baltic Tour patarnauja sudarant jūsų arti
miesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsie
nio valiutos pardotuvėse Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant 
paminklus jūsų įnirusiems giminaičiams Lietuvoj.
Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
SUITE 4

77 OAK STREET
NEVVTON, MA 02164

617 965 - 8080

nos išlaisvinimo organizaci
ja turėtų pasiskelbti egzili- 
nė vyriausybė. Faktinai ji 
taip ir norėjo palaryti jau 
1983 m., bet dėl vienybės 
stokos savo tarpe to nepa
skelbė. Izraelis iki šiol at
sisakydavo su PLO kalbėtis, 
laikydamas ją teroristų or
ganizacija, kuri nepripažįs
ta Izraelio teisės iš viso eg
zistuoti. Tokia formulė lei
do Izraeliui tvarkytis oku
puotoje teritorijoje kaip 
nori, tikintis ją ilgainiui įsi
savinti, apgyvendinti visas 
jos strategines vietas savo 
naujakuriais, kartu visą lai
ką kartojant savo pasiryži-j 
ma derėtis su arabais, ku
riais jis laiko ir palestinie
čius, dėl pastovios taikos.

Husseino atsisakymas nuo 
pretenzijų į vakarinį pa
kraštį davė geroką smūgį 
aukščiau nurodytai iliuzi
jai, palikdamas tik vieną 
būdą derėtis su palestinie
čiais — tik per PLO. Toji 
egzilinė organizacija viena 
pati negali tikėtis ko nors 
išpešti iš Izraelio. Už tat ji 
nori tarptautinės konferen
cijos sovietams dalyvau
jant. Ji galėtų sulaukti di
desnių simpatijų pasaulio 
opinijoje, jei be jokių rezer

vų aiškiai pripažintų Izrae
lio teisę egzistuoti, tačiau 
kol kas ji to daryti nesiry
žo, nesitikėdama ko nors 
gauti už tai mainais.

★
Susitarimas dėl paliaubų 

Irano-lrako kare kiek užsi
tęsė dėl Irako reikalavimo 
kartu su paliaubom pradėti 
tartis ir dėl pastovios tai
kos. Irakas aiškino, kad Ira
nas dabar nori tik skubių 
paliaubų dėl savo karinės 
padėtis, tačiau atnaujins 
karo veiksmus kai tik kiek 
sustiprės. Pagaliau liepos 8 
d. abi šalys sutarė, kad JT 
gen. sekr. Javier Perez de 
Cueller savarankiškai pa
skelbs paliaubas praside
dančias rugpiūčio 20 d. 3 
vai. po pietų. Iranas jau se
kančią dieną įsakė savo ka
riuomenei nepradėti šaudy
ti, jei ji nebus užpulta Ira
ko. Formalių paliaubų pra
džia buvo nutęsta todėl, nes 
pirmiau į strategines vietas 
norima pasiųsti 350 JT ste
bėtojus.

Rugpiūčio 25 d. Ženevoje 
prasidės Irano-lrako taikos 
konferencija. Jai praside
dant JT gen. sekretorius pa
skirs specialę komisiją karo 
kaltininkui nustatyti. Karą 
faktinai pradėjo Irakas, 
skųsdamasis Irano provo
kacijom, tačiau kai Trakas 
pasisiūlė kalbėtis dėl taikos, 
Iranas atsisakė ir dar be
veik septynerius metus tęsė 
karą per kurį žuvo milijo
nas žmonių, pusantro mili
jono buvo sužeista ir mili
jonas žmonių turėjo apleis
ti savo namus ir sodvbas. 
Trakas paliaubų paskelbimą 
sutiko kaip savo pergalę, 
Iranas aiškinasi, kad jis tu
rėjo pasiduoti viso pasaulio 
spaudimui.

★
Liepos 8 d. Pietų Afrika, 

Kuba ir Angola paskelbė, 
jog tarp jų ginkluotų pajė
gų prasidėjo paliaubos. Lap
kričio 1 d. Pietų Afrika tu
rėtų suteikti nepriklauso- 
bybę buv. Vokietijos Pietų 
Afrikos kolonijai, kurią ji 
perėmė po pirmojo didžiojo 
karo. Ji vadinsis Namibija. 
Kartu Kuba turėtų iš An
golos atšaukti savo 47-50 
tūkstančių karių, kurie jos 
mark sistinei vyriausybei 
padeda gintis nuo dešiniųjų 
sukilėlių, vadovaujamų Jo
nas Savimbi. Tas prie su
tarties neprisidėjo ir žada 
toliau kovoti, tačiau be Pie
tų Afrikos ir JAV pagalbos 
negalėtų ilgai išsilaikyti. 
Paliaubas nepasirašė ir Na- 
mibijos kairieji sukilėliai, 
kurie yra remiami Angolos. 
Namibijoje kitais metais 
turėtų įvykti rinkimai pri
žiūrint JT stebėtojams, ku-

■ Iš kitos pusės
Rašytojo R. Gudaičio straipsnis apie vad. ’Liaudies 

gynėjų’ — stribų veiklą pokario metais susilaukė nemažo 
aido. LITERATŪRA IR MENAS pakartinai paskelbė eilę 

* skaitytojų laiškų, kuriuose giriamas ir peikiamas tas au
torius.

Neigiamai atsiliepusieji, aišku, užstoja 'liaudies gy
nėjus’:

”... Gerai pamenu 'miškinių’ žiaurumą. Pa
menu, kiek nekaltų žmonių vien tik mūsų Gudžiū
nų valščiuje žuvo nuo jų rankų ... Autoriaus (Gu
daičio) teigimu, Tarybinės valdžios savavaliavi
mas, įstatymų nepaisymas pokario metais privertė 
daug lietuvių išeiti į mišką, į bunkerius. Deja, 
daugiausia išėjo tik 'lietuviai’, kurie karo metu 
tarnavo vokiškiesiems okupantams, kankino ir žu
dė žydus, kitus tarybinius piliečius, aktyvistus, 
laukė sugrįžtant 'anų laikų’... Atsakydami į jų 
žvėriškumą, darbininkai ir valstiečiai savanoriš-

■ kai stojo į liaudies gynėjų būrius ... R. Gudaitis 
gimė karo metais ir apie pokarį žino mažai. Gal 
prisimena, kad pradėjus siautėti buržuaziniams 

nacionalistams, jo tėvas su šeima paliko savo tro
belę Pielkavoš kaime ir persikėlė gyventi į Igniš- 
kėlių valsčiaus centrą. Gudaičio tėvas tada įstojo 
į liaudies gynėjų būrį... Po vieno susidūrimo li
ko invalidas visam gyvenimui...”

Teigiamai atsiliepusių yra persvara. Kažkodėl jų tar
pe daugiau moterų, gal jos drąsesnės? Jos rašo:

”... iš liaudies gynėjų buvo ir tokių, kurie ėmėsi 
ginklo, kai pamatė, kadgi labai gerai — išvežė 
žmones, liko turtas. Pasidalinai ir gyveni. Vėl ve
žimas, vėl pelnas . . . Nesiimsiu nagrinėti visos gy
nėjų veiklos, tačiau liaudyje jų elgesys sukėlė pa
sipiktinimą. Nebaudžiami, ginkluoti švaistėsi po 
kaimus neaplenkdami valstiečių sodybų. Reikalau
dami vaišių, degtinės, kratydavo spintas, stalų stal
čius, ieškodami ten 'besislapstančių banditų’.” 

Kaip dažnai pasitaiko — savo buvo blogesni už sve
timus. Viena skaitytoja rašo:

.. ."Kai 'liaudies gynėjai’ degino, niokojo nie
kuo nekaltų žmonių sodybas, dažnai kareivis 'nema
tydavo', kaip dingsta šeimininkas su vaikais, pa
lydėdavo žodžiu: 'Ja ničevo nesnaju, koziAin.” Kiek 
buvo tokių liaudies gynėjų, kurie plėšė, vogė iš 
kažkokio įniršio, pykčio, kad patys nieko nedirbo, 

x nieko nenorėjo turėti? Jiems ant stalo valstiečio
troboj turėjo būti ’samagono’ ir užkanda, gerdavo 
iki vaikščiojimo keturiomis ir laikė atkišę šautu
vo vamzdį į motiną, vaikus, o šie nežinojo, kada 
nuspaus gaiduką ... o vėliau, jei negaudavo ge
resnės vietos, vėl skurdo ir gėrė iš nuoskaudos.”

Ir kam visa tai? Įvedimui tokios santvarkos, kuri 
ir laimėjusiai pusei pasidarė per karti! (vm)

rių turėtų būti apie 7.500. 
Rinkimų pravedimas ir lai
kina administracija JT-om 
kaštuos apie bilijoną dole
rių. Dėl Kubos kariuome
nės pasitraukimo bus pra
dėta tartis rugpiūčio 22 d.

★
Tuo tarpu Washingtone 

respublikonų ir demokratų 
senatoriai siekia susitarimo 
dėl pagalbos Nikaragvos 
contrams pratęsimo. For- 
malės paliaubos tame ne
laimingame krašte pasibai
gė, tačiau platesnių karo 
veiksmų negirdėti. Kongre
sas, kaip žinia, nutraukė pa
galbą laisvės kovotojams, 
nors Nikaragvos vyriausy
bė nesilaiko plano demokra
tijai grąžinti. Demokratų 
senatoriai, bijodami rinki
kų reakcijos, sutinka su
teikti contrams pagalbos 
maistu, rūbais bei medici
nos reikmenimis už 27 mi- 
lonus dolerių, tačiau jie rei
kalauja, kad tą pagalbą pri
statytų ne ČIA ar kokia ki
ta Washingtono žinyba, bet 
kokia 'neutrali’. Su tuo ne

sutinka Baltieji Rūmai ir 
r e s p u blikonų senatoriai. 
Dar yra 16.3 milijonų dole
rių, skirtų ginklams ir šaud
menims, bet Kongresui pa
galbą nutraukus, neišnau- 
dototų. Jiems dabar panau
doti prezidentas turėtų gau
ti naują Senato ir Atstovų 
rūmų sutikimą.

JOURNEYMAN 
DIEMAKERS

With job shop experience only. Mušt 
have experience with Progressive 
Draw and Single Point Tooling. Ex- 
cellent wage and benefit package.

Please call or write for intervie: 
BETTCHER MANUFACTURING 

CORP.
16000 Commerce Park Drive 

Brook Park, Ohio 44142 
216-267-0850

Equal Opportunity Employer
32-38)

★ ★ ★
3-11 RN SUPERVISOR

3-11 RN CHARGE NURSE
Salary $550.00 for 12 hour 

weekend shift.
Major long term health care corpora
tion with new progressive manage
ment team now hiring for Fulltime 
— Partime. Salary adjustments with 
or without benefits. $500 sign up 
bonus. New administration welcome. 
The opportunity to meet with you. 
For confidential interview call: Di- 
rector of Nursing, Reading Nursing 
Center, 4th & Prūse St. West Read
ing, Pa. 19611. 215-374-5175.

★ ★ ★
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Mes žemiau pasirašę Lietuvos 
Laisvės Lygos atstovybės lais
vajame pasaulyje nariai šiuo pa
reiškimu primename visų Jung
tinių Tautų organizacijos 
valstybių vadovams, valstybių
— Europos parlamento narių 
vadovams, Helsinkio Baigia
mąjį aktą pasirašiusiųjų vals
tybių prezidentams ir viso 
pasaulio taikos trokštančiai 
žmonijai, kad slapto suokalbio 
tarp didžiausių II pasaulinio 
karo nusikaltėlių Stalino ir 
Hitlerio pasekmėje 1939 m. 
rugpjūčio 23 dieną Maskvoje 
Sovietų ir Vokietijos užsienio 
reikalų ministeriai Molotovas ir 
Ribbentropas pasirašė slaptą 
papildomą protokolą dėl savų 
valstybių interesų Rytų Europo
je sferų pasidalinimo. Šito 
nusikalstamo susitarimo pasek
mėje suvereni Lietuvos vals
tybė, lygiateisė Tautų Sąjungos 
narė, buvo Sovietų Sąjungos 
1940 m. birželio 15 dieną 
okupuota ir savavališkai pri
jungta prie Sovietų Sąjungos.

Nors toji Lietuvos okupacija 
jau tęsiasi 48 metus, tačiau pa
vergtoje lietuvių tautoje sieki
mas vėl atgauti laisvę nesusilp
nėjo. Tai įrodė daugiau negu 
30,000 Lietuvos partizanų auka, 
kritusių nelygioje kovoje su 
okupantu 1944-1954 metų par
tizaninio karo metu. Lietuvių 
tautos laisvės siekimus parodo 
visa pokarinė rezistencija ir 
1987-1988 metų beveik revo
liuciniai įvykiai Lietuvoje, 
kuriuos daugiau ar mažiau 
komentuoja pasaulio masinės 
informacijos priemonės.

1978 m. 
pažymint 
okupacijos 
pogrindyje 
partinė, demokratiniais prin
cipais veikianti organizacija — 
Lietuvos Laisvės Lyga, kurios 
taryba tą pačią dieną paskelbė 
Lietuvos Lasivės Lygos dekla
raciją.

Lietuvos Laisvės Lygos dekla
racijoje buvo skelbiama, kad 
Lietuvos Laisvės Lygos tikslas
— Nepriklausomos Lietuvos at
kūrimas. Lietuvos Laisvės 
Lygos uždaviniai: pavergtojoje 
lietuvių tautoje religinės, tau
tinės ir politinės sąmonės 
ugdymas; Lietuvos suverenumo 
klausimo kėlimas tarptauti
niuose forumuose.

1988 metais Lietuvoje vyks
tant ypatingai stipriam 
tautiniam judėjimui, Lietuvos 
Laisvės Lyga 1988 m. liepos 3 

birželio 15 dieną, 
38-sias Lietuvos 
metines, Lietuvos 
buvo įkurta ne-

dieną paskelbė, jog ji išeina į 
atvirą veikimą. Ji sudarė 
laikiną Lietuvos Laisvės Lygos 
tarybą ir paskelbė savo tolimes
nės veiklos programą, kurioje 
iškelta visa eilė reikalavimų 
sovietiniam okupaciniam 
režimui, siekiant Lietuvos 
visiško savarankiškumo kultū
ros, švietimo, humanitarinių 
mokslų, ekonomikos, ekologijos, 
žmogaus teisių ir kitose srityse.

Lietuvos Laisvės Lyga numa
to, kad „įgyvendinus visas šias 
sąlygas, bus sudarytos prie
laidos Lietuvos suverenumui ir 
nepriklausomybei atstatyti. Lie
tuvos Laisvės Lyga akcentuoja, 
kad galutinis jos idealas — 
laisva Lietuva Europos tautų 
konfederacijoje. Pagrindinis Ly
gos ginklas — viešas, atviras 
žodis. Savo veikloje Lyga vado
vausis suvienytų tautų įstatais, 
Jungtinių Tautų organizacijos 
generalinės asamblėjos rezo
liucijomis dekolonizacijos 
klausimu, Visuotine Žmogaus 
teisių dekleracija, Helsinkio 
Baigiamojo akto nutarimais. 
Lietuvos Laisvės Lyga nuolat 
apeliuos į pasaulio tautų sąžinę 
Lietuvos laisvės reikalu”.

Lietuvos Laisvės Lygos 
pavedimu, vienas iš tos Lygos 
Lietuvoje steigėjų, dabar gy
venantis Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse Algirdas Statkevi- 
čius sudarė Lietuvos Laisvės Ly
gos atstovybę laisvajame pasau
lyje. Šią atstovybę sudaro šie 
asmenys: dr. Kazimieras Ėrin- 
gis, dr. Vytautas Skuodis, med. 
dr. Algirdas Statkevičius.

Lietuvos Laisvės Lygos atsto
vybė laisvajame pasaulyje 
veikia savarankiškai. Ji nepri
klauso jokiai lietuvių išeivijos 
politinei institucijai ar orga
nizacijai.

K. Ėringis, V. Skuodis, 
A. Statkevičius

Chicago IL,
1988 m. rugpjūčio mėn. 3 d.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

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

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

Kainos i t m o b - Pasirinkimas didelia
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Kas vyksta Lietuvoje...
(Atkelta iš 1 psl.) 

panašiais atvejais, visuome
nė pradėjo nekantrauti. 
Daug ką žavėjo Estijos pa
vyzdys, kur buvo sukurtas 
Liaudies Frontas, apimąs 
partinius ir nepartinius 
persitvarkymo entuziastus. 
Buvo atsimintas ir Gorba
čiovo posakis, kad persi
tvarkymas — tai socia
linė revoliucija. Atseit ir 
mums, reikia kelti bent ką 
nors panašaus į revoliuciją. 
Birželio 3 d. buvo sušauk
tas susirinkimas Mokslo 
Akademijos rūmuose, kur 
buvo sudaryta Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio, 
iniciatorių grupė. Vakari
nėse Naujienose pasirodė 
I. Tiškutės straipsnis, kur 
iniciatoriams prikišimas ne
turėjimas ryšio ... su par
tija. Iš tikro sąjūdyje da
lyvauja ir daug partiečių, 
kuriems tačiau norisi išlai
kyti sąjūdžio nepriklauso
mumo pobūdį. Jo veiklos 
principai buvo paskelbti ne 
spaustuvėje spausdinamose 
SĄJŪDŽIO ŽINIOSE.

Tam leidiniui ir buvo 
skirtas aukščiau pacituotas 
eilėraštis, pasirodęs LITE
RATŪROJE IR MENE. ŽI
NIOSE rašoma, kad Sąjū
dis siekia didesnio Lietuvos 
s a v a r ankiškumo, spren
džiant ekonomines, politi
nes, nacionalines, kultūri
nes, socialines, ekologines ir 
kitas problemas:

„Galutinis Sąjūdžio tiks
las — teisinė Tarybų Lietu
vos valstybė, lygiateisišku
mo pagrindais įeinanti į 
TSRS sudėtį, kurioje liau
dies valia turi būti realiai 
atstovaujama visuose įsta
tymų leidimo, vykdomosios 
ir teisminės valdžios orga
nuose.”

Tikru stebuklu vis dar 
verčia kiek abejoti faktas, 
kad toks palyginti visai ne
kaltas galutinis tikslas dar

nerado vietos ... oficialioje 
spaudoje, nors šiaip daug, 
drąsių, ir tos pačios pažiū
ros straipsnių, paskutiniuo
ju laiku tikrai netrūksta.

Reikia kartu atsiminti, 
kad ne viena, bet jau dvi 
generacijos buvo visą laiką 
mokomos, instruktuojamos 
ir graudenamos, ano poeto 
žodžiais, kaip ir ką daryti, 
ir už tat su staiga atėjusia 
laisve ar tik jos miražu, ne
žino kaip elgtis. Pavyzdžiui, 
atėjo paraginimas steigti 
kooperatyvus ir pasigamin
ti tai, kuo valdžia neaprū
pina. Teoriškai labai gražu, 
bet kaip padaryti praktiš
kai, kai visos žaliavos ir 
gamybos priemonės priklau
so valdžiai.

Šiuo metu Lietuvoje jau 
yra 1,3 tūkst. kooperatyvų 
su 8 tūkstan. juose besidar
buojančių. 30 tūkst. žmonių 
verčiasi ’individualia darbi
ne veikla’, šioje srityje Lie
tuva, kuri yra pagal gyven
tojų skaičių 11-ta respubli
ka, pasiekė antrą vietą, ta
čiau apyvarta labai maža — 
per pirmąjį š. m. ketvirtį 
tik 14 mil. rublių t. y. po 
3,80 rub. vienam gyvento
jui.

Gal daugiau bus pajudė
ta kai bus įgyvendintas pa
grindinis Gorbačiovo persi
tvarkymo tikslas — žemės 
ūkio suprivatinimas. šiuo 
metu sovietų žemės ūkyje 
dirba 22 milijonai žmonių 
t. y. daugiau negu Vakarų 
Europoje, JAV, Kanadoje ir 
Japonijoje kartu, tačiau jie 
pagamina tik 22% to, kas 
gaunama Vakaruose. Fak
tinai Gorbačiovas nori to, 
kas iki šiol buvo uždraus
ta — žemės išnuomavimo 
ją dirbantiems iki 50 metų 
ir ūkininkų telkimo į koope
ratyvus. Ar tai negrįžimas 
prie jau buvusios Lietuvo
je santvarkos, sunaikintos 

Kalba TSKP sąjunginės konferecijos delegatas
Martinkus ir Sąjūdžio atstovas rašytojas V. Petkevičius

su tiek daug aukų (žiūr. Iš 
Kitos Pusės) ?

LTN 20 metų
(Atkelta iš 1 psl.) 

tinkamą pastogę. Pirmuo
sius surastus tinkamus na
mus, nunešė kiti, kol buvo 
svarstomas tinkamumo ir 
vertės klausimas. Antram 
surastam objektui buvo 
skubiau ir slapčiau pasi
ruošta užpirkimui. Nupirki
mui. Nupirktų namų pritai
kymas buvo vykdomas pu
siau ūkišku ir talkos būdu. 
Kai kurie asmenys įdėjo šim
tus darbo valandų, atitrauk
tų nuo poilsio ir šeimos rei
kalų. Kaip taisyklė, už dar
bą neėmė atlyginimo, o da
lis ir medžiagų išlaidas den
gė iš savo kišenių. Buvo pa
rodyta daug ryžto, entuziaz
mo ir pasiaukojimo. Tik to
kiu būdu įsigyti ir pritai
kyti savo poreikiams na
mai, buvo mieli ir savi.

Vienas iš pačių pirmųjų 
iniciatorių ir ilgametis val
dybos pirmininkas, išrink
tas direktorių tarybos gar
bės pirmininku, o dabar ir 
vėl pirmininkaująs direk
torių tarybai inž. Jonas Jur
kūnas, papasakos apie dė
tas pastangas įsigyti lietu
vių reikalams pastogę ir rū
pestį ją išlaikyti.

Lietuvių Tautiniai Namai 
nėra tautininkų namai, bet 
visų lietuvių namai. Dažnai 
klaidingai kai kas apie tai 
pakalba. Yra tautinių orga
nizacijų, bet jos nėra tau
tininkų, o tik parodo tauti
nį lietuvišką nusiteikimą. 
Lietuvių tautiniai namai, 
kaip ir šaulių namai, Jau
nimo centras ar Balzeko lie
tuvių kultūros muziejus 
Chicagoje atlieka svarbų 
vaidmenį lietuvybės išlai
kymo ir lietuviškos kultū
ros ugdymo veikloje.

Jau antra kadenciją LTN 
valdybai vadovauja reikli 
visuomenininke Irena Kriau
čeliūnienė. Kiti valdybos 
nariai yra: Stasys Briedis, 
Oskaras Kremeris, Matilda 
Marcinkienė ir Eleonora 
Valiukėnienė.

LTN valdyba, pritariama 
tarybos, nors ir pavėluotai, 
ryžtasi paminėti Namų įsi
gijimą. įvykdytą prieš 20 
metų. Minėjimas su atitin
kama programa įvyks š. m. 
rugsėjo 17 d., šeštadienį, 
6:30 vai. vak. savo pasto
gėje (6422 So. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60629). Pro
gramą ruošia Zita Kevalai- 
tytė-Visockienė, buvusi sek
madienių kultūriniu popie
čių vadovė ir LT Namams 
atidavusi didelę dalį savo 
talento. Pokyliui vadovaus 
valdybos narė žinoma vi
suomenininke Matilda Mar
cinkienė.

Visi kviečiami pokylyje 
dalyvauti ir vietas rezer- 
vuotis šiais telefonais: E. 
Valiukėnienė, tel. 434-7270 
ar O. Kremeris, telef. 354- 
7374.

A. Juodvalkis
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■ laiškai Dirvai
SKYSTAS VLIKO 

PAREIŠKIMAS

Ryšium su dabartiniais 
įvykiais, ypač pavergtoje 
Lietuvoje, Vlikas, kaip jam 
ir pridera, pasiskardeno sa
vo 1988 m. liepos 14 d. pa
reiškimu. ("Dirva” Nr. 29, 
1988 m. liepos 28 d.).

Pareiškimas pakartoja 
žiupsnį "senų naujienų’”, 
būtent: dabar daugiau žmo 
nių atvykstą iš okupuotos 
Lietuvos ir ten nuvyksta 
(Argi kas to dar nežino?); 
kai kas manąs, kad Gorba
čiovo "perestroika" teikian
ti naujų vilčių sovietų oku
puotiems kraštams (O kągi 
mano Vlikas apie "peres- 
troiką”?); paskutinėse Vil
niaus demonstracijose šim
tas tūkstančių žmonių pasi
sakę už tautinės bei religi
nės laisvės ir suverenumo 
atstatymą (Svarbi žinia, bet 
nebe naujybė): prezidento 
Reagano žmogaus teisių po
litika sudariusi galimybę 
Nijolei Sadūnaitei ir Anta
nui Terleckui dalyvauti 
Maskvoje disidentams su
rengtajame priėmime. (Ar
gi prezidentas bent puse 
burnos prasižiojo Gorbačio
vui apie Pabaltjoi valstybių 
gėlą?); popiežius Jonas 
Paulius IT pakėlęs į kardi
nolus vyskupą Vincentą 
Sladkevičių. (Argi ir to Vli
kas ligi šiol dar nežinojo?) ; 
Europoje esą gyvai domi
masi Lietuvos (Nepag.vrū- 
niškai būtų sakytina — Pa
baltijo valstybių) byla: čia 
"sudabartinama” net 1983 
m. sausio 13 d. Europos par
lamento priimtoji Pabalti
jo valstybių dekolonizacijos 
rezoliucija.

Taigi Vlikas tik išvardi
ja kai kuriuos jau seniau 

SM /uperior/oving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPU INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 

/uperior /aving/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

pakartotinai skelbtus įvy
kius be jų vertinimo, be sa
vo nuomonės, be konkretes
nių gairių, žinoma, tokių 
dalykų gal ir nebeląuktina 
iš/fiusenusio politinio klub^. 
Lietuvos laisvės lygai vie
šai paskelbus savo progra
mą ("Dirva” Nr. 30, 1988 
m. rugpjūčio 4 d.), ypač
įsteigus užsienio atstovybę, 
tikėkime, pats suvokia, kad 

(nebegali dėtis "vyriausias^ 
— sugriuvo "krašto įgalio
jimų" mitas, dingo "tautos 

Valios reiškėjo" iliuzija.
Bronius Nemickas

ŽADA NESUSTOTI 
PUSIAUKELYJE

Connecticuto pabaltiečių 
ELLA’os va.oyna, susirinkusi 
posėdžiui prieš prezidento 
Reagano kelionę į Maskvą, 
nutarė pasiųsti pagrindiniams 
delegacijos dalyviams tokio 
turinio telegramas: ... Mes, 
baltų kilmės Amerikos piliečiai, 
manome, kad sovietų dabar 
skelbiamos „glasnost" ir „pe
restroikos” politikos nuošir
dumas ir patikimumas gali būti 
patikrintas pareikalaujant, kad 
sovietai: 1. Atšauktų slaptus 
1939 Molotovo-Ribbentropo ak
tus. 2. Paskelbtų, kad Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje oficialios 
kalbos yra estų, latvių ir lietu
vių. 3. Atiduotų Pabaltijo vals
tybių ekonominį tvarkymąsi 
patiems baltams. 4. Liautųsi 
ėmusi pabaltiečius į sovietų 
armiją. 5. Pavestų patiems 
pabaltiečiams jų kraštuose 
tvarkyti švietimo, kultūros ir 
religines institucijas. 6. Pripa
žintų teisę patiems reprezen- 
tuotis tarptautiniuose foru
muose, institucijose ir sporto 
varžybose. 7. Atiduotų emigra
cijos, imigracijos ir natū
ralizacijos klausimų tvarkymą 
patiems pabaltiečiams. 8.Kom
pensuotų Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos piliečius už sovietų 

padarytas nuoskaudas. 9. Tuo
jau amnestuotų visus Pabaltijo 
kraštų piliečius nuteistus arba 
apkaltintus už „nusikaltimus”, 
kurie mums, amerikiečiams, yra 
normali ir legali laisvo žmogaus 
akcija, įskaitant kovą už tautos 
laisvę. 10. Leistų Pabaltijo 
kraštams naudoti jų istorinius 
simbolius, vėliavas ir himnus.
11. Leistų be jokių trukdymų ir 
grasinimų laisvai kalbėti ir 
rinktis...

Ši telegrama buvo pasiųsta 
prez. Reaganui, sekretoriams 
Shultzui ir Carlucci, štabo virši
ninkui Bakel iui ir saugumo pa
tarėjui Povvelliui. Neperseniai iš 
Valstybės departamento atėjo 
tokio turinio laiškas:

Estonian, Latvian and 
Lithuanian
Alliance of Connecticut
(ELLA)
Gerb. p. Nasvytis,
Ačiū už telegramas preziden

tui Reaganui, sekretoriui 
Shultzui ir štabo viršininkui 
Bakeriui, liečiančias jūsų 
rūpesčius dėl sovietų elgesio su 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
žmonėmis. Kaip jūs žinote, JAV 
vyriausybė niekad nėra pripa
žinusi priverstinio Pabaltijo 
kraštų inkorporavimo į Sovietų 
Sąjunga. Jau daugiau kaip 40 m. 
estams, latviams ir lietuviams 
yra atimtos teisės patiems ap
sispręsti. Pagrindinės žmogaus 
laisvės, kaip laisvė keliauti, 
išsireikšti ir tikėti yra labai 
suvaržytos.

Dabartinė administracija be 
perstojo spaudžia sovietus gerbti 
jų pačių pripažintas pagrindines 
žmogaus teises. Žmogaus teisės 
buvo pagrindinė tema neseniai 
įvykusiame Maskvos viršūnių 
susitikime, viešuose pareiš
kimuose ir taip pat privačiuose 
pasikalbėjimuose su sovietais. 
Kaip prezidentas pabrėžė 
Maskvoje, tam tikras progresas 
yra pastebimas paskutinių 
metų bėgyje. Mes džiaugiamės 
tuo progresu, bet mes iškelsime 
ir toliau dar vis daugelyje sričių 
pastebimus žmogaus teisių ne
paisymus, įskaitant ir Pabalti
jo kraštų žmones...

John M. Evans, Acting 
Director Office of Soviet Union 
Affairs.

BOSTONO LIETUVIAI
——— Petras Viščinis

• Bostono Lituanistinė 
mokykla naujus mokslo me
tus pradės š. m. rugsėjo 10 
dieną, Blue Hills Regionai 
technical H. S. Canton, MA. 
si šv. Mišiomis, kurios bus 
laikomos kun. klebono Kon- 
tauto 10 vai. tos pačios mo
kyklos patalpose.

Mokyklai vadovauti ir to
liau sutiko Daiva de Sa Pe
reira. Mokytojaus šie asme
nys: Jūratė Aukštikalnienė, 
Aldona Dabrilienė, Maya 
Goštautaitė, Jūratė Lalie- 
nė, Marius Navickas, Liuda 
Senutienė. Mokyklai dar 
trūksta vieno mokytojo ar 
mokytojos. Jeigu kas ga
lėtų mokytojauti, prašom 
kreiptis į direktorę arba į 
tėvų komitetą, kurį šįmet 
sudaro: pirm. G. Banaitis, 
vicepirm. L. Kiliulienė, 
sekr. A. Navickienė, budin
čiųjų vadovė Judita Huston, 
ižd. A. Kazakaitis. Tauti
nių šokių grupei vadovaus
G. Ivaška ir R. Mickūnienė, 
padėjėjos L. Subatienė ir 
V. Veitienė. Programos ko
ordinatorės pareigas sutiko 
eiti A. Lingertaitienė.

Metinis mokyklos banke
tas pramatomas lapkričio 
mėn. 26 d., Lietuvių Pilie
čių Draugijos patalpose.

Šia proga paraginami vi
si tėvai, kurie turi mokyk
linio amžiaus jaunimą, at
vežti į mūsų Lituanistinę 
mokyklą.

PAVYZDINGI 
JAUNUOLIAI

Ne tik tėvams, bet visai 
lietuvių visuomenei didelį 
džiaugsmą ir paguodą su
daro, kai mūsų jaunoji kar
ta rimtai ruošiasi gyveni
mui, nepasiduoda neigiamai 
aplinkos įtakai, bet visu at
sidėjimu mokosi ir pasiekia 
užsibrėžtą tikslą. Tokio mū
sų jaunimo gražiais pavyz
džiais paskutiniu metu iški
lo Vita Alisa špakevičiūtė, 
Jonas Kairys ir Juozas Kai
rys.

Vita Alisa špakevičiūtė* 
jauniausia Renatos ir Ju
liaus špakevičių duktė iš 
Westwoodo, šį pavasarį bai
gė matematikos-ekonomijos 
studijas Brown universite
te, Providence, R. I. Po 
trumpų atostogų ji pradėjo 
dirbti finąii^ineanalįste 
Tucker Anthony bendrovė
je Bostone. Vita gimė Bos
tone, Ji augo ir mokyklas 

lankė Westwoode. Nuo pat 
mažens Vita buvo skautė ir 
šoko Bostone lietuvių tauti
nių šokių sambūryje, va
dovaujamame Onos ir Ge
dimino Ivaškų. Ji baigė la
bai gerais pažymiais Bos
tono aukštesniąją lituanis
tikos mokyklą, kai tai mo
kyklai paskutinius metus 
vadovavo rašytojas Anta
nas Gustaitis. Vita laisvai, 
be jokio akcento kalba lie
tuviškai.

Jonas Kairys, jaunesny
sis Roselyn ir Juozo Kairių, 
Fitzmuatrice Motor Sales 
savininkų iš Brocktono, bai
gė Thomas Jefferson uni
versiteto medicinos fakulte
tą Philadelphijoje, gauda
mas medicinos daktaro 
laipsnį. Jis su žmona Marie 
buvo tarpe 219-kos baigu
siųjų to universiteto medi
cinos fakulteto 164-tąją 
laidą. Dr. Jonas Kairys da
bar atlieka 5-rių metų stažą 
Thomas Jefferson universi
teto ligoninėje chirurgu. 
Pažymėtina, kad anksčiau 
jis yra baigęs cum Įaudė 
Harvardo universitetą Bos
tone bakalauro laipsniu iš 
meno. Jo žmona Marie bai
gė Philadelphijos kolegijos 
farmacijos ir mokslo sky
rių. Dabar ji atlieka Tho
mas Jefferson universiteto 
ligoninėje stažą šeimos me
dicinos srityje.

Juozas Kairys, jr., vyres
nysis Roselyn ir Juozo Kai
rių sūnus, yra baigęs eko
nomijos mokslus. Dabar jis 
Chicagoje ruošiasi daktara
tui iš ekonomijos. Ten jis 
papildė savo lietuvių kalbos 
mokėjimą, baigdamas lietu
vių kalbos kursus. Tarp kit
ko jis yra labai gabus kal
boms. Daugiau ar mažiau 
jis kalba bene septyniomis 
kalbomis.

RENGINIAI
• Laisvės Varpo rudens 

koncertas rugsėjo 25 d. 3 
vai. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
trečio aukšto salėje.

• Balfo 72 skyriaus po
būvis lapkričio 5 d. 6 vai. 
30 min. vakaro Sandaros 
salėje, Brocktone.

• Martyno Jankaus šau
lių kuopos veiklos 30-ties 
metų sukakties minėjimas 
lapkričio 19 d. 6 vai. 30 min. 
vakaro Sandaros salėje, 
Brocktone.

• šv. Petro lietuvių para
pijos So. Bostone metinis 
banketas 1989 m. balandžio 
23 d. Lantana restorane 
Randolphe.

$60.0Q PER HUNDRED re- 
mailing letters from home! De- 
tails, send self- addressed, 
stamped envelope. Associates, 
Box 309-T, Colonia, NJ 07067. 
____ (32-37) 

TYPISTS — Hundreds week- 
ly at home! Write: P. O. Box 
16, Clark, NJ 07066. (32-37)



1988 m* rugpiūčio 18 d. DIRVA Nr. 32 — 5

Dar vieną kartą įrodyta, 
kad ir vieno vyro pečiai gali 
pakelti, saulės palangėn iš
nešti net ir labai sunkią 
naštą. Broniaus K v i k- 
1 i o veikalas „Lietuvos 
bažnyčios” — ne pirma to
kia jo pergalė, prieš būrį 
metų Liet, enciklopedijos 
leidykla išleido jo paruoštą 
ir suredaguotą „Mūsų Lie
tuvą”; tame 4 tomų leidi
nyje yra sudėta „krašto 
vietovių istoriniai, geogra
finiai, etnografiniai bruo
žai”. Kol to Br. Kviklio vei
kalo neturėjom, žinių apie 
savo tėvų žemės vietoves 
bėgdavom jieškoti į lenkų 
paruoštą ir išleistą ”Slov- 
niką”.

Kai atsirado šiek tiek 
daugiau spragų kelionėm į 
Lietuvą, jau ir išeivinio 
jaunimo gana gausūs bū
riai pamatė savo protėvių ir 
tėvų gimtąją šalį. Daugu
mas jų viešai pasisakė, kad 
Lietuva yra graži, netgi 
daug gražesnė už tėvų pa
sakojimus.

Be gamtoje slypinčio gro
žio, kas dar yra būdinga 
Lietuvos peisažui, kuo ten 
savo išmonėm į tą peisažą 
yra įsijungęs to gražaus 
krašto žmogus? Aišku, visų 
pirma į akis krinta mūrinių 
ir medinių šventovių bokš
tai ir bokšteliai, spindintys 
artumoj ir tolumoj. Archi
tektūros meno požiūriu kai 
kurie pastatai yra vertingi, 
kai kurie mažiau pasisekę, 
bet kiekvienu atveju tai yra - 
būdingi Lietuvos veido 
bruožai.

Kiti aukšto kultūrinio 
lygmens paminklai yra Lie
tuvos dvarai, jų mūriniai ir 
mediniai rūmai, jų parkai ir 
sodai, koplyčios, bibliote
kos ir dailės meno rinkiniai. 
Nors šiuo metu Lietuvos 
dvarai yra apleisti, jų sti
lingi rūmai ima irti ir griū
ti (apie* tai vėliau pakalbė
sim), jų sukauptos meni
nės vertybės išgrobstytos ir 
išvogtos, betgi ir tie dvarai 
yra neatskiriama Lietuvos 
peisažo dalis, mūsų kultū
rinių laimėjimų liudytojai.

Visi, kurie nūdien Lietu
vą matė, sako, kad roman
tiškojo mūsų kaimo^ per vi
sus negandus, žiaurias pa
niekas ir priespaudas lietu
vybę atnešusio į mūsų die
nas, jau nebėr, bet jis savo 
žmogų, “Būvį ir~būtį, nors iki 
dūlino ir neišsemtas, paliko 
lietuvių rašytojų sukurta
me dailiajame4fidy. Naujos 
kolchozų gyvenvietės, foto 
nuotraukose neblogai atro
dančios, kaip mačiusieji tvir
tina, visiškai paneigė ir at
metė būdingą Lietuvos kai
mų statybą, jos spalvas ir 
puošmenas. Bet gal nederė
tų nusiminti, tikėkim, kad 
mūsų kūrybingi žmonės, 
laikui bėgant, ir tose gy
venvietėse sukurs tai, kas

Broniaus Kviklio Lietuvos Bažnyčių 
šeštoji knyga

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA

mūsų sielai yra sava, bran
gu ir artima.

Kai prieš akis turime 
nors šiokį tokį Lietuvos pa
veikslą, dabar jau galime 
gerbiamąjį Br. Kviklį pa
klausti: kas paskatino, kas 
jį gundė svetimoj šaly, kai 
autentiškoji medžiaga yra 
taip toli, imtis, jei taip gali
ma tarti, Sizifo darbų — 
risti akmenis į kalną? Į tą 
klausimą pats Br. Kviklys 
atsako . taikliai ir vaizdin
gai:

''Bažnyčios buvo ne tik 
tikėjimo simbolis, bet ir pir
moji jo (lietuvio, St. S.) 
matytų paveikslų bei skulp
tūrų galerija. Ir visa jos 
aplinka — dažniausiai dai
lus architektūrinis ansamb
lis. Senose medinėse ir mū
rinėse bažnyčiose mūsų pro
tėviai sutelkė ne tik savo 
meno vertybes, bet neretai 
ir pasaulinių meistrų kūri

nius. Bažnyčios vargonai 
daugeliui buvo pirmoji pa
saulinė muzika, kurią jie 
išgirdo. Prie bažnyčių tel
kėsi pirmieji chorai, religi
nės bei kultūrinės organi
zacijos. Parapijos salės bu
vo kultūringų sueigų bei pa
silinksminimo vieta, o prieš 
šimtus metų kuriamos špi
tolės — pirmosios ligoninės 
bei prieglaudos, jau nuo 
krikščionybės pradžios vei
kė parapijinės mokyklos’’ 
(vysk. M. Valančiau vysku
pavimo metu beveik užge
sinusios Lietuvos žmonių 
neraštingumą, St. S.).

"Antroji nemažiau svar
besnė priežastis yra bažny
čių naikinimas. Nuo II pa
saulinio karo pabaigos Lie
tuvoje siaučia žiauri oku
pacija, visomis valstybės iš
galėmis remiamas primity
vus ir labai agresyvus ate
izmas, valstybės galios prie-

Santvaras

monėmis naikinąs bažny
čias bei religines apraiškas, 
persekiojąs tikinčiuosius...” 

(Lietuvos bažnyčios,
6 t., 600 psl.)

čia valandėlę stabtelkim, 
nes Br. Kviklio „antroji 
priežastis” yra tikrai rim
ta, dramatiška ir sopulinga. 
Argi dar ir dabar Lietuvos 
bažnyčios — lietuvių tau
tos praeities kultūrinės ver
tybės — yra naikinamos?

šiuo metu okupuotoje 
Lietuvoje yra atvirai 
svarstomas, atvirai kriti
kuojamas Vilniaus se
namiesčio ręsta uravimo 
„genplanas”, p a r u o štas 
prieš 25-rius metus (kaip 
atrodo, restauravimo darbai 
juda vėžlio žingsniu, nes 
LTS Respublikai stinga . .. 
lėšų). Ministrų kabinetas 
jau yra nutaręs, kad iki 
2000 metų visi objektai, ku
rie neturi nieko bendro su
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Vilniaus senamiesčiu, turės 
iŠ jo išsikraustyti. Bet mi
nėtame „genplane” yra nuo
stabių dalykų — jame nu
matyta magistralė (platus 
kelias) per jaukų ir savai
mingą Vilniaus vakarinį 
priemiestį žvėryną ir net 
per monumentaliąsias, pan- 
teonines Rasų kapines! Ar 
būtų galima sugalvotu dar 
barbariškesnį Vilniaus re- 
generacijos planą?! Minis
trų nutarimas yra "objek
tų”, kurių iš senamiesčio 
nebūsią galima iškelti. Pir
mas toksai „objektas’’ — 
Vizitiečių bažnyčia ir vie
nuolynas, kur yra įkurdin
tas griežto režimo kalėji
mas. Antras „objektas”, ku
rio taip pat nėra vilties iš
keldinti, yra Trinitorių baž
nyčia, vienuolynas ir Sapie
gų rūmai bei parkas (an
samblis priklauso Vilniaus 
aukštajai radio technikos 
vadų karinei mokyklai). Į tą 
kiemą be sunkiai gaunamų 
generolų leidimų net kultū
ros paminklų apsaugos in
spektoriai negalį įkelti sa
vo kojų.

Mėnesinis žurnalas „Kul
tūros barai’’ š. m. nr. 7 (lie
pos mėn.) apie minimų „ob
jektu’’ likimą taip rašo: 
„Taigi, tokia situacija ... 
už karinės mokyklos sienų 
toliau nyksta Pjetro Perčio 
dekoruota bažnyčia ir Sa
piegų rūmai, jau suniokota 
lipdyba, žūsta Palonio fres
kos ... Teodoro Narbuto 
projektuoti Vizitiečių vie
nuolyno vartai atsidūrė 
„griežto režimo zonoje”. 
Pats vienuolynas (beje, la
bai gražus), laimei, nesuga
dintas, bet koplyčia bevil
tiškoj padėty, bažnyčia su
darkyta monolitiniais per
dengimais, siaubingai ap
leista: stogas — kiauras, 
skardos nusilupusios ... (O 
juk abi — ir Trinitorių, ir 
Vizitiečių bažnyčios 1922- 
1929 m. buvo Jurgio Hope- 
no restauruotos). Yra nuo
monė, jog Vizitiečių, o ne 
šv. Jono varpinė, kaip ma- 
nvta anksčiau, esanti aukš
čiausias Vilniaus senamies
čio taškas, bet gal iš gėdos 
mes šitą slepiam . ..

(Kultūros barai, 
1988. VII, nr. 7, 

44-45 psl.).
Tai naujausi duomenys 

apie Lietuvos bažnyčių, nai- 
Jkinima. kuris, kaip jau gir
dėjom, ir Br. Kviklį para
gino nors ^knygų pavidalu 
mūsų protėvių darbu ir lė
šom statytas bažnyčias gel
bėti.

Kaišiadorių vys kupija, 
Lietuvos bažnyčių VI to
mas, žėri ta pačia žinių ir 
vaizdų gausa, kaip ir kiti 
Br. Kviklio paruošti Lietu
vos bažnyčių tomai, čia ir 
tų bažnyčių bei parapijų 
aprašymai, čia vyskupų ir 

(Nukelta į 6 psl.)
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LIETUVOS
BAŽNYČIOS

VI tomas

Kaišiadorių 
vyskupija

ir 
I-V tomų papildymai, 

atitaisymai, 
vardynai

BRONIUS KVIKLYS
Architektūriniai tekstai:

JURGIS GIMBUTAS

AMERIKOS LIETUVIŲ BIBLIOTEKOS LEIDYKLA
LITHUANIAN LIBRARY PRESS, Ine.

Chicago. Illinois
1987

(Atkelta iš 5 psl.)

žymesniųjų kunigų biogra
fijų pluoštai, čia ir šiurpių 
kovų dėl lietuvių kalbos baž
nyčiose atspindžiai, religi
nio, visuomeninio ir kultū
rinio veikimo-atšvaitai, dau
gybė foto nuotraukų. Be to, 
I-V tomų papildymai, ati
taisymai, vardynai. Tš tik
ro — tai Sizifo užridentas 
akmuo į viršukalnę, kuris, 
reikia tikėti, nenuriedės i 
juodą užmaršties pakalnę.

Kai tokį veikalą puslapis 
po puslapio perverti, pa
skaitai, įsigilini į kai ku
riuos praeities įvykius, tai 
regi ne tik šventovių mūrus 
ir jų vidinį grožį, bet su 
išgąstim akyse pamatai, 
kad žmogus krikščionis dar 
yra labai toli nuo Kristaus 
mokslo kertinio akmens — 
artimo meilės! Kaip Br. 
Kviklio darbas liudija, kai 
kuriose Kaišiadorių vysku
pijos bažnyčiose kildąyo 
muštynės, nes, kunigų len- 
komanų pakurstyti, "tutei- 
šai” ryždavosi sulydyti gie- 
yojimyisjietinriuj<alba. Bu
vo ir brolžudiškų įvykių — 
lenkai Kaišiadorių vyskupi
joje (net ir XX a.) nužudė 
•keletą kunigų tik dėl to, kad 
jie buvo susipratę lietuviai 
patriotai (čia dar prisimin
kim "krikščionišką” Jalb- 
žvkovskio vyskupavimą len
kų okupuotame Vilniuje)...

Turbūt nedera gailėtis, 
kad lietuviai niekad savo 
pavaldinių tokiom barba
riškom prievartom nevaldė 
ir nekrikšeionino. Gedimi
no žodžiai, kad Lietuvos 
valstybėje visi tikėjimai

turi lygias teises, mūsų šir
dyse iki šiol tebėra gyvi. 
Tik ar turėtumėm tame pa
sigėrėjime ramiai ilsėtis? 
Deja, ir po baisaus nukrau
javimo, po titro lenkų tau
tos genocido, jie dar nieko 
neišmoko, štai aną ideną 
(VIII. 2) JAV gyventojams 
per PBS TV kanalus buvo 
rodomi vaizdai, kaip lenkų 
"krašto armija" padėjo so- 
viet'amjrad^tį_yiįniųi išvy
ti'Vokiečių nacius!.. (Yra 
duomenų^ kad tuo pačiu 
metu ta pati lenkų "krašto 
armija" Vilniaus krašte žu
dė kiekvieną žmogų, kuris 
memokėio lenkiško~'~"Tėve 
nTūsų".. .). Ak, tikrai gai
la, kad lenkai iki šiol nepa
jėgia suprasti, jog Vilnius 
ir to krašto žemės niekad 
nebuvo lenkų nuosavybė ! O 
g’al jau atėjo metas aiškin
ti, kad Varšuva yra pasta

Šiame pastate buvo pirmoji Kaišiadorių bažnyčia, ,,katedra”, klebonija, vėliau parapijos salė. (Onos 
Labanauskaitės nuotrauka iš „Naujosios romuvos”, Nr.22, 1931)

tyta jotvingių laukuose? Be 
abejo, klausimas nestokoja 
sarkazmo, bet va^gų mes.

' jpajėgsim doru būdu su len
kų aklu šovinizmu susikal- 

l^bėtį.
\ Atseit, Br. Kviklio Kai

šiadorių vyskupijoje yra 
šviesių ir viltingų puslapių, 
gan daug yra ir šiurpulin
gos istorinės tiesos, nestin
ga žinių ir apie sovietų per- 
sekojamą bei griaunamą 
Bažnyčią Kaišiadorių vys
kupijoje. Aišku, tie du po
liai — šviesus ir juodas — 
vienas kitam nekenkia, jie 
tik padidina veikalo verty
binį svorį, įveda tolimon ir 
artimon praeitin, kur juk 
niekad mes nestokojom bal
tų ir juodų dienų.

Lietuvos bažnyčių tomai, 
taigi ir Kaišiadorių vysku
pija, yra talkos darbai. Br. 
Kviklys, užsimojęs užmojį 
įveikti, susidaukė gražaus 
būrio talkininkų. Jie visi 
yra minimi veikalo met
rikoje, jie visi, žinomi ir 
anonimai, minimi ir Br. 
Kviklio padėkoje. Iš jų tar
po gal bus leista išskirti tik 
dr. inž. Jurgį Gimbutą, 
dail. Petrą Aleksą ir M. 
Morkūną.

Dr. J. Gimbutas parašė 
Lietuvos bažnyčių architek
tūros aptarimus, be tų ap
tarimų sunku būtų susi
gaudyti, ko tos mūsų baž
nyčios yra vertos meniniu 
požiūriu. Dr. J. Gimbuto ap
tarimai aiškūs, dalykiški 
ir vaizdingi. Architektūros 
štilio aptarimuose daug dė
mesio skiriama medinėm 
bažnyčiom, kurių daugu
mas statė lietuviai meistrai.

Dail. Petras Aleksa rū- 
pinosi techniniu veikalo re- 
dagavimu, tekstų ir paveik
slų išdėstymu, rūpinosi 
knygos estetika. Jis atsto
vavo ir Amerikos lietuvių 
bibliotekos leidyklą, kuri 
Br. Kviklio Lietuvos baž
nyčias išleido. Tuose dail. P. 
Aleksos įsipareigojimuose 
tegali įžvelgti tik rūpestin
gumą, profesionalumą ir 
darbo__rneilę. M. Morkūno 
spaustuvė Lietuvos bažny
čių tomus taip atspausdino, 
kad juos galim rodyti kiek
vienoj vertingų knygų pa
rodoj.

Kaip jau gerai žinom, 
Kaišiadorių vyskupiją išti
ko ne tik laukiama, bet ir 
abejonių temdoma staig
mena — po ilgų amžių Kai
šiadoryse gyvens J. E. Lie
tuvos kardinolas Vincentas 
Sladkevičius (turime pa
grindo tikėti, kad šiuo me
tu Lietuva turi du kardino
lus, nes Vilniaus vyskupas 
Steponavičius turbūt yra 
kardinolas popiežiaus šir
dyje).

Kaip ten galvą bekraipy
tum, šiuo atveju lemtis ir 
iš lenkų pasijuokė. Ilgus 
amžius jie turėjo nemenką 
įtaką Vatikane, veikiausia 
dėl to katalikiškai Lietuvai 
ir kardinolai nebuvo skiria
mi; kišosi jie ir į Lietuvos 
vyskupų parinkimą (be abe
jo, Vatikano archyvuose 
galima rasti lenkų šmeižtus, 
sutrukdžiusius prel. Jonui 
Mačiukui - Maironiui tapti 
žemaičių vyskupu). Ir štai 
lenkų kilmės popiežius Jo
nas Paulius II Lietuvą ap
dovanojo gal net dviem kar
dinolais ! Iš tikro būtų Die
vo palaima, jei šv. Tėvo tei
singumą išgirstų jo gimto
jo krašto vadai ir patriotai.

Kai Br. Kviklio Lietuvos 
bažnyčių tomai jau šviečia 
mūsų namuose, ką dar, nė 
valandos nedelsiant, reikė
tų gelbėti? Nors nuojauta 
ir labai nestipri, ji verčia 
spėlioti, kad Br. Kviklys tu
ri medžiagos ir apie Lietu
vos dvarus, juk jų rūmai ir 
kultūrinių vertybių rinki
niai nebuvo menkesni už 
tuos, kurie buvo sutelkti 
Lietuvos bažnyčiose. Malo
nūs kaimynai — rusai, vo
ki ečiai ir lenkai —dviejų* 
pasaulinių karų metu pasi
stengė tiesiog begėdiškai 
apgrobti ypačiai tuos Lietu
vos dvarus, kurių šeiminin
kai buvo nuo fronto linijų 
pasitraukę.

Vaikas būdamas mačiau 
tokių barbariškų ir siaubin
gų vaizdų, kurie ir dabar, 
kai į anuos laikus atsigrįž
tu, tebestovi akyse: būrelis 
12-14 metų vaikinukų, kai 
tik rusai pabėgo, o vokiečiai 
juos nusivijo, nubėgom į 
grafų Burbų Belvederį, pui- 
Iurc[varąantNemuno kran- 
tu7~^dved^no^koplycfoj e 

mirusių Burbų urnos buvo 
atplėštos, karstai atvožti ir 
ant grindų išmėtyti, damų 
brangenybės nuplėštos ir 
pasigrobtos. Tą "žygį" pasi
traukdami atliko rusų ka
reiviai. Netrukus dvaro 
žmonės pasakojo, kad vo
kiečiai, paliepę atrakinti rū
mus, skustuvais iš rėmų iš
pjovė paveikslus, susirinko 
kitas brangenybes, susikro
vė į vežimus ir išsivežė į 
Voką. Rusai susprogdino 
naujosios Seredžiaus baž
nyčios bokštus, vokiečiai 
taip išneršė Seredžiaus dva
ro biblioteką, tam reikalui 
skirtame mūriniame pasta
te, matyt, j ieškodami ver
tingų leidinių^ kad beveik 
visos knygos atsidūrė ant 
grindų, kareiviai tas kny
gas trypė purvinais batais, 
o ten juk buvo ne vieno 
šimtmečio turtai!..

Ir dabar štai kas rašoma 
apie Burbų Belvederį (Bur
bos buvo prielankūs liet. - 
tautiniam atgimimui, jų di
džiulėje daržinėjeltomp. St. 
Šimkus rengdavo lietuviš
kus vakarus): "Įžengus pro 
išlaužtas duris, galima įsi
tikinti, jog pastato tūrio 
"kompozicija" tikrai origi
nali — daugybė išardytų ir 
bet kaip suverstų metalinių 
lovų, apdaužytų koklių kros
nys, visur telkšančios ba
los, apšniaukštos, išdaužy
tos grindys, kur kažin ar 
galima pamatyti nors gaba
lėlį parketo, nekalbant jau 
apie jo ornamentiką".

(Kultūros barai, 
1988 m., nr. 6, 

33-34 psl.).
Kaip regim, naikinami 

bei griaunami ir Lietuvos 
dvarų rūmai TneTIklleivė- 
daris, panašioj būklėj nyks
ta ir daugelis kitų dvarų). 
O juk tie rūmai taip pat yra 
mūsų krašto daugiau ar ma
žiau vertingi kultūros pa
minklai, Yra įstatymas tiem 
paminklam saugoti, yra 
įstaiga tam įstatymui įgy
vendinti, o griuvėsių krūvos 
kasmet didėja! . .

Mielas ir gerbiamas Kvik
ly, ką Pats apie šią nedalią 
galvoji? Ar dar pakaktų 
dvasios ir kūno jėgų ir šiom 
kultūros vertybėm sudėti i 
knygas? Na, o už Lietuvos 
bažnyčias Pačiam ir padėka, 
ir pagarba, ir džiaugsmas, 
kad pajėgei nusipinti pa
baigtuvių vainiką — Kai
šiadorių vyskupiją.

Bronius Kviklys: Lie
tuvos bažnyčios, VI to
mas, Kaišiadorių vysku
pija, I-V tomų papildy
mai, vardynai, architek
tūriniai tekstai: Jurgis 
Gimbutas, spausdino M. 
Morkūno spaustuvė Chi
cagoje, išleido Amerikos 
lietuvi ų bibliotekos lei
dykla, 1987 m..

MACHINIST
We are seeking a person with a mi- 
nimum of 3-5 years experience on 
Brideports & lathes. Mušt be able to 
sėt up & work to elose tolerances, 
and possess own tools. Excellent 
starting salary and benefit package. 

Please apply to Don Koch 
H & H MACHINE AND TOOL 

45 East School St.
Woonsocket, R1 02895 

4'01-769-5864
(32-34)
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Žiupsnelis atsiminimų (4)

Apie kardinolą Vincentą

Sladkevičių ir iškilmes

Vitalis ŽukauskasRomoje

Didžioji iškilmė

Birželio 29 diena yra 
šventųjų Petro ir Povilo 
bažnytinė šventė. Tą dieną 
— Roma irgi švenčia — ne
darbo dieną.

Kardinolo pagerbimui šv. 
Kazimiero kolegijos rekto
rius su vadovybe surengė 
iškilmingus Vilią Lituania 
patalpose pietus sukviesda- 
damas daug svečių.

Jų metu buvo pasakyta 
visa eilė sveikinimo kalbų 
ir Įteikta dovanos.

Pradėjo kolegijos rekto
rius prel. A. Bartkus pasi
džiaugdamas, kad gali pa
sveikinti lietuvį kardinolą 
"Lietuviškosios Romos” bu
veinėje. Sekė vysk. P. Bal
takio sveikinimas, o prof. 
J. J. Stukas, kalbėdamas 
Amerikos lietuvių katali
kiškosios Lietuvos Vyčių or
ganizacijos vardu, išreiškė

Vysk. Vladislavas Michelevičius iš Lietuvos ir prel. Antanas 
Jonušas, Šv. Kazimiero kolegijos Romoje vadovybės narys.

cijos — S. Kuprio vardu, 
M. ir A. Rudžių asmeniškus 
linkėjimus' ir atvežtas do
vanas.

I. Bublienė kalbėjo JAV

Iš kairės: vysk. A. Deksnys, prel. L. Tulaba, kardinolas V. Sladkevičius sveikinasi su 
(neatpažintu) diplomatu, kardinolas A. Casaroli - Vatikano valstybės sekretorius, ir prelatas - dabar jau 
arkivyskupas - A. Bačkis.

džiaugsmą, kad Lietuva ga
vo kardinolą ir pažadėjo tos 
organizacijos vardu remti 
kardinolo darbus. Loreta 
Stukienė įteikė Vyčių do
vaną.

Arkiv. Ch. Salatka pa
reiškė savuosius sveikini
mus.

Vliko vardu kalbėjo pir
mininkas dr. K. Bobelis. 
Džiaugėsi galėjęs .asmeniš
kai atvykęs pasveikinti Jo 
Eminenciją linkėdamas iš
tvermės darbuose ir naujo
se pareigose.

Inž. J. Polikaitis, Ateiti
ninkų Federacijos vadas, 
pirmiausiai sveikino Fede
racijos vardu, nes kardino
las nuo jaunystės dienų pri
klausė ateitininkams. Per
davė visus įgaliotus sveiki
nimus : PLB Seimo vykstan
čio Kanadoje, PLB pirm. 
Vyt. Kamanto, Balfo, Lie
tuvių R. Katalikų Federa-

Koncelebracinės mišios naujųjų kardinolų kartu su popiežiumi Šv. Petro aikštėje birželio 29 d.. 
Nugaromis stovinčių devintas iš kairės kard. V. Sladkevičius.

Popiežius Jonas Paulius II įteikia V. Sladkevičiui kardinolišką žiedą.

LB vardu įteikdama dova
ną.

Jėzuitų ordino ir gimna
zijos mokinių vardu pasvei
kino prof. P. Rabikauskas,
S. J. Buvęs Kaišiadorių vys
kupijos archyvarasr dabar 
Gary, Ind. lietuvių parapi
jos klebonas kun. dr. Ig. 
Urbonas džiūgavo, kad kar
dinolas reziduos Kaišiado- 
ryse. Vokietijoj gyvenan
čių kunigų vardu kalbėjo 
kun. A. Bunga.

Prel. L. Tulaba, buvęs 
kardinolo profesorium Kau
no seminarijoj, palinkėjo 
sėkmės pastoraciniame dar
be.

Prel. A. Bačkis trumpai 
paryškino šv. Tėvo rūpestį 
Lietuvos Bažnyčia.

Į visus sveikinimus atsa
kė Jo Eminencija kard. V. 
Sladkevičius savo jautrioje 
padėkos kalboje. Ypač kėlė 
nuoširdumo reikalą dirbant 
pastoracijoje ir ragino ne
pamiršti Lietuvos^kur be
gyventume. Kardinolas pa
stebėjo, kad jo apsistoji

mas Vilią Lituania suteikė 
jam daug džiaugsmo. Jis 
pasijuto kaip Lietuvoje, 
nes čia girdisi lietuviškas 
žodis. Lietuviškas gerumas 
spindi iš visų akių, lietu
viška širdis kupina meilės 
Lięuvai, Bažnyčiai, šv. Tė
vui.

žodis — kardinolas — ne 
man, aiškino Eminencija, 
tai Lietuvos žodis, tai žodis 
į Lietuvą, į mūsų kraštą, į 
mūsų kalbą. Tai mūsų tau
tos išaukštinimas, tai mū
sų tautos garbė. Ragino pa
silikti ne tik lietuviais, bet 
k r i k š čionimis katalikais. 
Kvietė atvykti i tėvynę, 
kad lietuviška dvasia dar 
daugiau sustiprėtų.

Baigiant kalbą paprašė 
sugiedoti Marija, Marija ir 
Lietuva brangi.

Po pietų visi buvo pa
kviesti bendrai nuotraukai.

6 vai. vakaro šv. Petro 
aikštėje buvo aukojamos 
popiežiaus koncelebracinės

(Nukelta į 8 psl.)
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KARDINOLAS...
(Atkelta iš 7 psl.) 

mišios su naujaisiais arki 
vyskupais ir kardinolais.

Penkiolikai vyskupų, pa
keltiems j arkivyskupus, 
buvo įteikta palijai. Tai ar
kivyskupo juridinis valdy
mo simbolis duodamas jo 
ištikimybės priesaikos po
piežiui.

Mišių metu, po popiežiaus 
pamokslo naujieji kardino
lai gavo žiedus. Sveikinda
mas kardinolus popiežius 
kalbėjo: "Brangieji broliai, 
įjungtieji į Kardinolų Ko
legiją esate tampriausiu 
ryšiu suvienyti su šventa 
Romos bažnyčia, kurios ti
tulą jums paskvrėme. Todėl 
priimkite žiedą, kaip ženk
lą kilnumo, pastoracinio rū
pestingumo ir tvirčiausio 
bendravimo su šv. Petro' 
sostu.”

Maujant žiedą ant piršto 
popiežius kalba:

"Priimk žiedą iš šv. Pet
ro rankos ir atmink, kad 
Apaštalų Princo meilė tave 
stiprintų Bažnyčios meilei".

Visiems įteikus žiedus po
piežius ceremoniją baigė 
kreipdamasis į kardinolus:

"Brangieji 'broliai, kal
bame jums mūsų Viešpa
ties vardu — eikite į jūsų 
bažnyčias, į tituliarines baž
nyčias ir kurijas, skelbkite 
evangeliją, liudykite Kris
tų, stiprinkite šventąją Die
vo Bažnyčia, laiminkite vi
sus ir neškite visiems Kris
taus taiką. Viešpats mūsų 
Jėzus Kristus, amžinasis 
Ganytojas ir visų Karalius 
su pavestais jums būriais 
tegul valdo ir saugoja". 

aikštė buvo sau- 
užpildyta maldi- 
Lietuviai sėdėjo 
kardinolų gimi-

Naujosios Romos apylinkė
je.

Po visų iškilmių, pailsėjęs

Sekė mišios. Giedojo du 
chorai, o 
sakimšai 
n inkai s. 
naujųjų

VEACENAS
Kardinolas V. Sladkevičius atsisveikina ...

Vysk. A. Deksnys ir kun. VI. Delinikaitis, Šv. Kazimiero 
kolegijos prefektas.

KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd.
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1

nėms ir artimiesiems skir
toje vietoje, netoli alto
riaus.

Sekančiomis dienomis po
piežius privačiose audienci
jose susitikdavo su naujais 
kardinolais. Vieną dieną 
skirdavo 8 kardinolams, 
Mūsų kardinolas tokią au
dienciją turėjo liepos 2 die
ną. Audiencijoje dalyvavo 
šv. Kazimiero kolegijos va
dovybė, vyskupai, kunigai, 
Lietuvos atstovas prie šv. 
Sosto St. Lozoraitis, jr. ir 
keliolika kviestų svečių.

Liepos 3 d. buvo mūsų 
kardinolo iškilmingas ingre- 
sas į jam skirtą globoti baž
nyčią. Jį pasitiko tos baž
nyčios klebonas ir Romos 
Kardinolo p a g e lbininkas 
vysk. Riva. Buvo perskai
tyta paskyrimo bulla ir au
kota koncelebracinės mi
šios.

Kaip teko patirti kardi
nolui skirtoji bažnyčia yra

Šv. Petro aikštėje po iškilmių. Iš kairės prof. J. Stukas, Šv. 
Silvestro ordino vyčių uniformoje, B. Vileišytė, L. Stukienė ir 
V. Žukauskas.
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Grupė svečių dalyvavusių iškilmėse. Iš kairės: kun. P. Shakalis, prof. J. Stukas, vysk, A. 
Deksnys, vysk. P. Baltakis, L. Stukicnė, E. Bobelytė ir kolegijos rektorius prel. A. Bartkus.

keletą dienų, Jo Eminencija 
kard. V. Sladkevičius grį
žo okupuoton Lietuvon.

Tik dabar, laiko perspek
tyvoje, galima spręsti, kad 
jau tuomet jame formavosi 
didelės asmenybės pradai ir 
vėliau stiprėdami išugdė 
doro žmogaus, kunigo, vė
liau vyskupo, o dabar jau 
kardinolo asmenį.

Jame sutelpa daug dva
sinių jėgų, gilus tikėjimas 
ir pamaldumas, geležinė va
lia, sugebėjimas vadovauti. 
Moka bet kokiose sąlygose 
savo įsitikinimus ginti. Ja
me pasireiškia tolerancija 
ir diplomatiniai sugebėji
mai.

Jeigu savo ūgiu Eminen
cija ir žemas, tai savo dva

Ekskursijos i Lietuva
Vilnius ir Kaunas spalio 10-19 $1,695.00

sine būsena tikrai labai di
delis.

Tai pastebėjo ir tinkamai 
įvertino Vatikanas išaukš
tindamas jį į Katalikų Baž
nyčios princus — kardino
lus.

Tikiu, kad arėja laikas, 
jog Jo Eminencija kard. 
Vincentas Sladkevičius tu
rės iškilmingą ingresą į 
Vilniaus katedrą ir ims val
dyti Vilniaus vyskupiją.

REGISTERED 
NURSES

At lošt there is finolly a hospital 
thot offers Monday - Friday 
nursing positions as well as 
Baylor positions on the beach.

Competitive salary and benefit 
package available including criti- 
cal care differential. lf you enjoy 
flexible scheduling and decen- 
tralized progrom, please send 
resume and salary history to:

Wilson Gaillard 
Personnel Director

ALBEMARLE HOSPITAL '
P.O. Box 1587 

Elizabeth City, NC 27906-1587 
or CALL COLLECT 

(919) 331-4605
EOE

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS 
tel. (416) 593-0600 
iki 11 v. r. ir po 6 v. v.

(416) 245-9990
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Musu jaunimas vJ^ai
Kai imame kalbėti apie 

mūsų jaunimą, tai kai ku
rių seneliukų visuomenės 
veikėjų akys ašarom pasrū
va. Džiaugsmo ašarom. 
”Mūsų jaunimas. Mūsų atei
tis. Jie mus pakeis kovoje 
už lietuvišką ateitį”. Baisiai 
gražu. Ir klausytojai ima 
ašarėles šluostyti. Ir jauni
mas, reikia pasakyti, gerai 
atrodo. Tautiniais kostiu
mais apsirėdę, tautinius šo
kius šoka. Gražiai šypsosi 
ir į lietuvaites akių žvilgs
nius užmeta. Optimistai, tė
vai, motinos, senelės ir se
nukai tiesiog nenusėdi ir ei
tų kartu suktinį šokti, jei
gu juos leistų, štai naujos 
lietuviškos poros. Naujos 
šeimos, nauji vaikai, nauji 
anūkai. Nors nevisi kalba 
lietuviškai.

Kaip gražu. Kur mūsų 
dailininkai? Kodėl jie ne
įamžina savo drobėse ar 
bent popieriuje šio gražaus 
vaizdo? Bet vaizdas gražus 
tik foto aparatams.

Yra kita pusė. Kur mūsų 
jaunimas susirenka atšvęs
ti tą savo gražų veidą ir 
parodyti tikrąjį

Tada byra didžiuliai stik
lai. Sienos praranda savo 
pirmykštį vaizdą. TV apa
ratai lekia pro langus. Lo
vos, stalai nepanašūs į savo 
paskirtį.

šioje vietoje norėčiau su
stoti ir pagalvoti. Ar tik 
šiame jaunime neatgimė 
Žalgirio mūšio dvasia? čia 
tai pritarčiau. Bet kuo kalti 
langai, stalai ir kitokie na
mų apyvokos reikmenys 
sukrauti moteliuose? Bet 
čia vėl klausimas. Tą Žal
girio mūšio atkartojimą at
lieka mūsų labai narsių vei
kėjų sūnūs. Gal jie išmoko 

iš tėvų to karingumo. Tik 
tėvai gerai neišaiškino, kur 
jį panaudoti.

Ir kai galvoju ir pergal- 
voju, vis dėlto prieinu vie
ną išvadą. Jeigu tie lietu
viški veikėjai būtų savo 
vaikams uždrožė į tą vietą, 
kur mūsų senoliai labai pro
duktyviai protą varė, tai 
šiandien vaizdas būtų ki
toks.

Jaunimas turi savo argu
mentus. ”Ką jūs ten Lietu
voje. Ką gi jūs galėjote da
ryti? Ką gi išmesi iš pirmo 
aukšto? Juokas vienas, čia 
išmeti aparatą iš keliolikto 
aukšto, čia tai bent būūūm. 
Kokie ten Lietuvoje stiklai. 
Čia kai sudaužai tai bent ži
nai, kad sudaužei. Ten Lie
tuvoje jeigu kokią velniavą 
girtas padarysi, tai tėvas 
tau taip šonkaulius išvanos, 
kad kelias dienas reikės 
peržiūrinėti, kurie sveiki, o 
kurie jau sulūžę, čia Ame
rika. Laisva šalis. Tegul tik 
pabando tėvas man ką pa
sakyti, aš jį į aukščiausią 
teismą nu vilksiu. Sužinos, 
ką reiškia brutality.

Kažkur skaičiau, kad 
mums lietuviams reikia iš
eiti į plačius vandenis. At
seit kaip nors insiskverbti į 
ame rikietišką vandenyną. 
Tai va. Lietuviškas jauni
mas intensyviai rodo kelią. 
Ar jūs seneliai nesupranta
te, kad naikinimas, daužy
mas, gyvuliškas riksmas 
yra kelias į amerietišką kul
tūrą? čia mes plaukiame 
į amerikietišką vandenyną. 
Čia mes plačiuose vandeny
se.

Neteko išgirsti nei vieno 
protesto iš jaunimo pusės. 
Ar tik jie nepavydi plaukio- 

jantiems amerikietiškuose 
vandenyse ?

Bet nieko nėra blogo kas 
neišeitų į gerą. O jeigu tuos 
nusikaltėlius būtų surakinę 
prieš šokių šventę? Kaip jie 
galėtų šokti surakintom 
rankom ? Dėkui Kanados 
policijai.

O reikia prie tų surakin
tų jaunuolių prikabinti ir 
tėvus. Tegul jie žino, kad 
jie užmiršo pašerti savo sū
nelius beržine koše.

Kai kurie jaunuoliai ims 
manęs klausinėti: ”Ar tu 
nebuvai jaunas? Ar neda
rei, tokių dalykų, kurių ta
vo tėvai neaprobavo?

Atsakau. Buvau jaunas 
ir dariau, ko nereikėjo da
ryti. Bet niekad net sapne 
nesapnavau, kad galima da
ryti ką jūs darote. Bet čia 
Amerika, pažanga. Tik į ku
rią pusę?

PS Paaiškinsiu kas yra 
beržinė košė tiems, ku
rie gal užmiršo jos gavę. 
Beržinė košė yra keletas 
beržo šmaikščių šakelių, šis 
labai konstruktyvus prie
taisas buvo naudojamas per 
sėdynę protą į smegeninę 
įvaryti. Nepaprastai pavei
kiantis įrankis.

HIRING! Federal government 
jobs in your area and overseas. 
Many immediate openings 
without waiting list or tęst. 
$15-68,000. Phone call refund- 
able. (602) 838-8885. Ext. 1753. 

(32-33)

FOLDING CARTONS
Canton Michigan Based Carton Co. 
looking for glue machine setup per
son, also bobst operator. Hourly 
wage commensurate with experience.

Call 1-313-397-2638 or send 
letter or resume to: P. O. Box 

87068, Canton, Mich 48188 
(31-40)

Būt l discovered, 
ever since he died, 

they pay me. ”

“I didn’t likę 
paying for it, neithei 

did my dad.

SOCIAL
SECURITY?

PEOPLE 
ONLY 
KNOW 

HALFTHE 
STORY.

Sočiai Security vvill be paying 
benefits for retirement, dis- 
abilitv, and to survivors, vvell 
nito the next ccntury. And it's 
vvorking today m vvays you 
may never have c.vpcctcd.
Ciet the vvhoie story about 
how Sočiai Security iš vvork
ing for you VVritc for the frec 
booklct, "Sočiai Security, 
Hovv it vvorks for you."

Call 
1-800-937-2000

Sočiai Security.
It never stops workingi

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

CNC MACHINIST
Experience on monarch VMC or a 
Bridgeporl Series Numeral 11. Mušt 
be able to do own sėt ups and some 
programming. Overtime and good 
benefits.

UNISON CORP.
1601 WANDA 

FERNDALE, Ml 48220 
313-544-1330

(26-32)

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

WESTMINSTER 
NEEDS SEWING 

MACHINE OPERATORS 
Westknit is located in Westininster, 
Md., approx 35-40 min. from down- 
town, Balto, Md.
We have immediate openings for Sew- 
ing Machine Operators to work on 
vvomen's suits & dresses. 1LGWU re- 
presented plant. Guar min of $4.95 
per hr. incentive earnings opportuni
ty of $7.50 per hr. or more. I I paid 
holidays, annual vacation w/pay, re- 
tirement program & health insurance 
benefits. For additional information 
call 301-848-4884 or 301-876-2108. 
7:30 AM to 3:30 PM Mon. thru Fri. 
Westminster Knit, 535 Old West- 
minster Pike, Westminster, Md. 
21157.

E.O.E.
(30-32)

Supažindinkit savo bičiulius 
su DIRVA.
Atsiųskit jų adresus.
Jie gaus keletą numerių VELTUI!

------------------ A T K I R P T I------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siuntinėti Dirvą susipažinimui šiems asmenims:

Al A TAS Realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

RITA MATAS

Į Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas 
i

— Broker — G.R.I. — C.R. A.

Pavardė ir vardas...................................................................
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Iš Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio leidinio 'Sąjūdžio Žinios'

Nebijota numirti vardan 
savo tautos...

Sigito Gedos kalba, pasakyta š.m. liepos 9 d. 
Vingio parke Vilniuje

Mieli lietuviai ir visi, kuriuos 
svetingai laiko Lietuvos žemė! 
Reikia galingų manifestacijų, 
kad galėtume sukrėsti Lietuvos 
biurokratija kiekviename 
žingsnyje. Gal tada ji, kai pra
dės galvoti apie kitką, atsipei
kės. Tada bus kitaip. O dabar 
pradėkime nuo to, kad kiekvie
nas iš mūsų turime ar neturime 
didesnį ar mažesnį butą, namus, 
stogą viršum galvos, kampą ir 
kiemą, į kurį turėsime grįžti šį 
vakarą arba rytoj pas savo 
tėvus, brolius ir seseris, vaikus 
artimuosius. Ką pasakysime 
jiems, ką pasakysime patys sau, 
likę vieni su savim, ką 
pasakysime tiems, kurie atgu
lė amžino poilsio šiandien, 
vakar ar užvakar, kurie guli 
šventoje lietuviškoje žemėje ir 
dar toliau — visuose pasvie- 
tuose: Jakutijoje, ir Udmur- 
dijoje, netoli Arkties rato ir čia 
pat neteisingai sušaudyti tam
siuose ir klaidžiuose Vilniaus 
kiemuose ir pusrūsiuose. 
Pasakysime jiems tai, kad 
esame viena iš seniausių tautų, 
kad turėjome didžiulę valstybę 
ir nepajėgėme jos išsaugoti, kad 
išgyvenome Lagalę tautinių iš
niekinimų, okupacijų, sukilimų, 
tremčių ir prisikėlimų.

Ar taip reikia kalbėtis su gy
vais ir su mirusiais?

Visa tai būtų graži ir liūdna 
poezija. Bet svarbiau nūnai yra 
pasakyti jiems, kad ir tas pasku
tinis žemės lopas po mūsų kojo
mis nėra tvirtas, ir mes ban
dysime tvirčiau įsispirti į jį, kad 
gražiai, tauriai ir paprastai 
galėtume gyventi ir mirti, jeigu 
taip pasisuks, sykiu su visu 
pasauliu, su visomis tautomis, 

LIETUVIAI TAUTININKAI - 
KOMUNISTU KANKINIAI

TAUTININKAI, NEOLITUANAI, JAUNALIETUVIAI, 
SANTARIEČIAI

Šis komunistų nužudytų ir kankintų tautininkų var
dynas, gal ir nepilnas, yra kaltinimas komunistų partijai 
ir pagarbos vainikas visiems kankiniams, kurių vardai 
žinomi ir šimtams tūkstančiams kitų, kurių vardai ne
žinomi ir neatsekami.

Knygą išleido Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
valdyba. Redagavo: Leonardas Kerulis, Juozas Prunskis 
ir Mečys Valiukėnas. Knygos viršelis dail. Ados Sutku
vienės. Kaina 6 dol.
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kaip garbinga tauta, kaip 
nepanikuojantys paskutiniai 
skęstančios Nojaus arkos 
plaukikai.

Mums yra daugybė šansų iš
plaukti, tiktai reikia susirinkti 
tai, kas priklausė mūsų tėvams 
ir seneliams, mūsų daiktus ir 
mūsų žaislus, mūsų vėliavas, 
mūsų knygas, mūsų bažnyčias 
ir visas mūsų relikvijas. Ir tegu 
mums niekas netrukdo. Nes 
galutinėje sąskaitoje visi esam 
tokie pat vargšai.

O svarbiausia kiekvienam 
mūsų reikia prisiminti, kad mes 
turime nepakartojamas ir ne
mirtingas, unikalias sielas. Aš 
nesakau, kad kiekvienas mūsų, 
išaugintas kaip ateistas ar indi
ferentas, cinikas, pragmatikas 
ar nihilistas nuo rytdienos imtų 
tikėti į Dievą, tačiau viena iš 
didžiųjų priežasčių, kodėl šian
dien lietuviai tokie baikštūs, 
skeptiški, pasimetę, apatiški 
yra ta, kad visi mes išaugom 
šėtono paunksmėje. Tiktai 
aukštesne, nebijokime pasaky
ti — kosmine žmogaus pašauk
tini, tikim, yra sukrovusios žie
dus ir išsiskleidusios visos 
pasaulio kultūros, tautos ir 
civilizacijos. Aukštesne, 
dvasine, žmogaus prigimtimi 
tikint, sukurti nemirtingi meno 
kūriniai, pastatytos bažnyčios, 
rūmai, dvarai, tėvų pirkios. 
Nebijota numirti vardan savo 
tautos. Aukoti ir pasiaukoti.

Aukštesnį ir tauresnį pradą 
privalome įžiūrėti gamtoj, kad 
galėtume ją apginti. Ar svetima 
tai moderniajai civilizacijai, XX 
amžiaus technokratijai ir būsi
mam ateities kompiuterių ir 
superlaidumo amžiui? Toli 

gražu — ne. Mūsų nelaimė, kas 
sukurta ir kuriama Lietuvoje 
yra neskoningas ir nešvarus 
monstras. Monstras yra išgar
bintoji mūsų kosmopolitinė 
architektūra, kolūkinės gyven
vietės; monstrai yra mūsų išgar
binti fabrikai, jėgainės, mūsų 
pačių klebančios, amžinai re
montuojamos ir nesuremontuo
jamos mašinos. Mums, kaip ir 
daugeliui neteisingai orientuo
tų vidinio ir rytų Europos šalių, 
gresia groteskinis konglomera
tas iš socializmo ir kapitalizmo 
atliekų.

Kiekviename žingsnyje, kiek
vienu savo žodžiu ir veiksmu 
mes turime siekti, kad mūsų 
veiksmas, funkcija pereitų i 
plastiką, o plastika į dvasią — 
grožio ir gėrio vienybę. Tokią 
civilizacijos perspektyvą regėjau 
Japonijoje, kuri giliu senųjų, 
vidurinių ir naujųjų amžių 
suderinamumu man priminė 
Lietuvą. Kažkas panašaus 
galėjo būti ir Lietuvai artimojo
je Suomijoje, jeigu jos tėvų pali
kimo, tradicijų, charakterių, 
polinkiv unikalumo nebjaurotų 
neskor įgas amerikonizmas.

‘Daug kas svetimo ir grėsmin
go Lietuvai gali pasikartoti iš 
sumaitotos socialistinės Len
kijos. Didžiai gerbdamas šią 
tautą, su kuria mus sieja ne tik 
daugelis nuoskaudų, bet ir 
gražių praregėjimų, negaliu 
ramiai žiūrėti į jos dramą, kon
vulsišką pasimetimą dabartyje.

Mes turime ieškoti savo kelio, 
laikytis savų papročių ir tra
dicijų, savo kultūrinio palikimo, 
turime dar sykį sugrįžti į 
tvirčiausias iš tvirčiausių pilių 
ir tvirtovių — į lietuviškas 
galvas, kad išsilaikytume ne 
kaip trečiarūšė, o unikali tauta 
tarp tautų, suvereni valstybė 
tarp tokių pat suverenių valsty
bių.

Ne kartą esu kalbėjęs ir rašęs, 
kad man nepatinka aborigeno 
statusas, kad nenoriu gyventi 
Lietuvoje kaip kokiam zulų re
zervate.

Saugokimės tų, kurie nuolat 
pabrėžia, kad esam žemdirbių 
šalis, kurie nori priminti, kad 
mums nereikalinga aukštoji 
žmogiška sąmonė, savi politikai 
ir kariniai veikėjai, savi įmonių, 
institutų, susvienijimų direkto
riai, savi lakūnai ir savi šturma
nai, savi atominių jėgainių spe
cialistai ir kosmonautai. Šimt
mečiais prieš Ciolkovskį lie
tuviai turėjo Simanavičių, o 
1933 — Darių ir Girėną, įrodžiu
sius, kad mes pajėgūs ne vien 
imti iš pasaulio, bet ir duoti jam 
proto, taurumo, jėgos ir garbės 
pavyzdžius.

Išvykite iš rimtų ir nerimtų, 
mokytų ir nemokytų mūsų vyrų 
ir moterų žodyno idiotišką pasi
guodimą — „esam maža tauta”. 
(Minia skanduoja „Lie-tu-va”).

Dar prieš karą Balys Sruoga 
yra pasakęs, kad jeigu didelė 
tauta, tai joje yra daug durnių. 
O jeigu maža... jeigu netgi taip? 
Šioje pasaulio būsenoje tektų 
prisiminti indų pasaką apie pelę 
ir dramblį — čia jau ne mano, o 
mano vieno gyvo ir mirusio 
draugo išmintis. — „Pelė 

niekada neįveiks dramblio, 
tačiau lemiamu momentu jinai 
gali įlįsti į straublį ir tada paku
tenti, kad šita išpampusi rupūžė 
pradės baisiai čiaudėti”. Arba 
japonų išmintis: „Ar gali nu
piepęs vyriokas, tarkime Lie
tuva, įveikti milžiną?” Taip, be 
abejonės taip, tiktai reikia 
nutaikyti momentą, kada milži
nas atsistos ant mažojo kojos 
pirštelio.

Ir dar Lietuvoje jau prieš karą 
vienas rimčiausių mūsų isto
rikų, Ignas Jonynas, suformula
vo, kam Lietuvai reikalingas 
Vilnius. Ar tiktai tam, kad 
„mes be Vilniaus nenurimsim!” 
Ne — su Vilnium mes paveldim 
Didžiosios Lietuvos kunigaikš
tystės kultūrinę tradiciją, su 
Kaunu atsiduriam tiktai to
kiame statuse kaip Latvija ir 
Estija. Štai kodėl Vilnius, Oska
ro Milašiaus žodžiais tariant, 
yra šiaurės Atėnai; štai kodėl 
vengras, mūsų bičiulis ir 
bendraamžis A. Boitaras gali 
ramiai atsidusti — „per Lietu 
vos istoriją tegalima pilnai at
sekti ir paaiškinti daugelio Vi 
dūrio ir Rytų Europos istorijas, 
kadangi tai pilniausias ir sa- 
vaimingiausias istorinis 
modelis”. Vilnius Lietuvai 
reikalingas su kiekviena savo 
plyta, su kiekviena savo bažny
čia ir vienuolynu, cerkve, 
madrese ir kinese. Ir be abejo, 
su sinagoga ar sinagogomis, nes 
Vilnius yra ir kitos amžinoj 
diasporoj spurdančios tautos, 
žydų, šventasis miestas. Vienas 
iš šešių Europoje gal gražiausias 
prieš ir po Amsterdamo. Vilnius 
yra mums ir pasauliui. Ir visa 
tai Geda verčia ant mūsų 
vargšų socialistinių pečių? Visos 
tos utopijos mūsų nugyventoj, 
pilkoj, silikatinėj, kolūkinėj Lie
tuvoj, kur tiek baimės, tamsos, 
nesuvestų sąskaitų. Kur ateis
tas nesusišneka su tikinčiu, ko
munistas su nepartiniu, lietuvis 
su rusu, rusas su lenku ir toto
rium? Taip, čia, nes čia yra vie
nintelė vieta mums gyventi ir 
numirti, išpirkti būtas ir nebū 
tas nuodėmes, supūt su černo 
bilių ir ignalinų radioakty vizuo 
tais kaulais.

Bet prieš tai mums reikia 
naujų mokytų vyrų ir moterų, 
naujų diplomatų, juristų ir eko
nomistų. Mums reikia atvertu 
durų j visą pasauli - Krokuvos, 
Berlyno, Miuncheno, Eieiburgo 
ir Frieburgo, Grenoblio, Romos 
ir Paryžiaus universitetus. Jų 
reikia ir rusams, ir latviams, ir 
ukrainiečiams. Tai visos di
džiulės valstybės kuo skubiau
siai tvarkytinas reikalas.

Mums reikia naujo tipo Vaiž
ganto ir Putino kunigų, kurie 
pakeistų susikompromitavusius 
psichiatrus. Mums reikia tiesos, 
širdies ir meilės, o pirmiausia 
naujo ir gilaus fundamentalinio 
tikėjimo žmogaus pašaukimu 
žemėje.

Tokioje šviesoje aš norėčiau 
matyti tuos, kurie stovi čia 
jauni ir gražūs, kurie gyvens po 
mūsų, ir mes ramia širdimi 
galėsime iš čia pasitraukti.

Pasitraukdamas turiu apgar
sinti pasiūlymą tylos minute pa
gerbti tuos, kurie ilsisi Sibiro, 
Jakutijos platybėse.

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6028 Mayfield 
Road, Suite 10, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

Tool & Die 
Maker

Alpha Metais Ine- Ihe worfd leader in 
the manufacture of solder based prcd- 
ucts i related lest eguipmenf, ha» an 
immediate opening for an experienced 
Tocl i Oie Maker m its fuily air condi- 
tioned & eguipped Tool & Die Dept.

Inlhis-position, yoiTII be responsible 
f«r repairing, mainfaining & buOding-. 
both progressive & compound dies. 
used for precision stampings sold to 
Ihe electronics industry. Position re- 
quirements are a minmum ef 10 years 
inoustrial exp & a high-school or voca- 
tional scnool degree. Proficiencywith 
working toierances of at least .0001 of 
aninchisreguired.

Alpha Metais Ine. offen a startina sala
ry of up to $15.49 per hour as well as a 
comprehensive benefits package (in- 
cluding 12paid holidays).

Please send resume with salary history 
to:

PERSONNELDEPT

Alpha Metais Ine.
600Route440, 

Jersey City, N.J. 07304 
201-434-6778 

eaual oppty employer (M/P/H/V)

WANTED EXPERIENCED

MACHINISTS
FOR ALL SHIFTS

HEAT TREAT-HOBS
BEVELS
CNC TURNING LATHE
SHAPERS
2 & 3 AC'S
RE1SHAUER GEAR-GR1ND1NG 
HOROZONTAL BORING
MILL OPERATOR
Chicago gear manufacturer with 40c^ 
growth in 1988 is hiring skilled ma- 
chinists with the above talents. Have 
already hired 50 people, but due to 
retirements & growth, we need ex- 
perienced people nowl Mušt speak 
sonie English. Please send resume.

ILLINOIS GEAR
2108 N. Natchez

Chicago, III. 60635 (6500W)
equal oppty. employer m/f 

(29-32)

ELECTRICIAN
Speciality alloy mini-mill has an im
mediate opening for a candidate who 
has experience in a heavy industrial 
environment. Interesting challanging 
work available, we offer a compe
titive salary and benefit Package.
Contact Human Resources Dept. to 
sėt up interview.

PRECISION ROLLED 
PRODUCTS, INC.

306 Columbia turnpike 
Florham Park, N. J. 07932 

201-822-9100
EOE M/F

(32-33)

OWNER/OPERATORS
Truck load division of major mfg. 
corp. seeking owner/operators or 
small fleets for long term lease. 
Mušt have 1980 or later cabover 
or conventional tractor with maxi- 
mum wheelbase of 200 inches. Tanden 
axle, sleeper required. Top paying 
mileage-based compensation package 
including empty miles, incentive bo
nus, safe driving bonus & more. 

Contact Diek at (513) 863-4627,
1-800-543-1170 (Outside Ohio) 
or 1-800-582-1044 (Within Oh.) 

(26-33)

MACHINISTS
CNC SET-UP 

GROUP LEADER 
3:30 PM-M1DN1GHT

We are a manufacturer of aerospace 
fasteners located in northeastern New 
Jersey. We are currently seeking an 
individual with 3 years experience 
in maintaining set-up and operation 
of CNC lathe equipment. Mušt be 
able to read blueprints, maintain 
tooling, make machine adjustments 
and chane carbide insert. Mazak ex- 
perience preferred.

AUTOMAT1C 
SCREW 
SET-UP

Three years experience on Davenport 
machine set-up and operation. Abili- 
ty to ūse standard devices, gauging 
instruments and perform own change 
overs.
We offer an excellent compensation 
and benefits package including 40IK 
savin g plan. Send resume or call.

ELASTIC STOP NUT 
A DIVISION OF HARVARD 

INDUSTRIES
2330 VAUXHALL ROAD

UNION, N. J. 07083 
201-686-6000

Equal Opportunity Employer M/F
Please mention this paper when

applying
(30-32)
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• Svečiai laukiami tauti
nėje stovykloje šį šeštadie
nį, rugpiūčio 20 d. nuo 11 
vai. ryto . 3 vai. p. p. bus 
vadovu ir svečių bendra ka
vutė, o vakare nuo 9 iki 
10:30 įvyks bendras didy
sis laužas. Sekmadienį 
11:15-12:30 bendras vėlia
vų pakėlimas ir paradas.

Stovykla vyksta ameri
kiečių stovyklavietėje Se- 
ven Rangės Scout Reserva- 
tion, Kenton, Ohio. Lengvai 
pasiekiama važiuojant iš 
Clevelando 14 keliu į rytus 
ir iš Salėm pasukti 9 keliu į 
pietus. Stovyklavietės tele
fonas (216) 738-2085.

• Kun. Juozas Bacevičius, 
iki šiai dienai buvęs šv. Jur
gio parapijos administrato
rius, nuo š. m. rugpiūčio 11 
d. vyskupijos paskirtas pil
nateisiu šv. Jurgio parapi
jos klebonu.

JUODOJO KASPINO 
DIENA CLEVELANDE

š. m. rugpiūčio mėn. 23 
d., antradienį, 11:30 vai. 
ryte Public Square aikštės 
Terminai Tower ketvirtyje 
įvyks Molotovo-Ribbentro- 
po pakto 49 metų sukakties 
paminėjimas - demonstraci
ja.

ši tragiška nacių-komu- 
nistų sutartis su tuomet 
slaptu protokolu įgalino so
vietus okupuoti Lietuvą, 
Latviją ir Estiją ir su Hit
leriu pasidalinti Lenkiją bei 
Rumunijos sritis.

Minėjimo laikas sutaps 
su tos dienos vakare Gedi
mino aikštėje, Vilniuje nu
matytu šio pakto paminėji
mu.

Svečiai iš Anglijos ... J. Budrienės lydimi, Dirvą aplankė 
Henrikas ir ps. Vida Gasperai kartu su savo šeima atvykę i 
skautų Tautinę Stovyklą. Vida Gasperienė yra Europos Rajono 
Vadeivė ir stovykloje bus Seserijos laužavedė.

Clevelandiečiai prašomi 
susirinkti 11:15 vai. ryte 
prie Soldiers-Sailors pamin
klo, kur įvyks trumpa ki
tos grupės ceremonija, o po 
jos vyks paminėjimas gre
timame aikštės kampe.

Prašoma kiek galima gau- 
singiau dalyvauti su tauti
niais rūbais.

Negalintieji minėjime da
lyvauti, prašomi tą dieną 
nešioti juodą kaspiną, ku
rie bus padalinti šį sekma
dienį prie abiejų lietuvių pa
rapijų bažnyčių.

Rengia Clevelando Pabal
tiečių Komitetas.

SUSITIKIMAS SU DR. 
ALGIRDU 

STATKEVIČIUM

Helsinkio susitarimų Ta
ryba Ohio valstijai, Free
dom Reach organizacinis 
vienetas, LB ir kitos orga
nizacijos Juodojo Kaspino 
dienos paskelbimo proga, 
rengia susitikimą su dr. Al
girdu Statkevičium antra
dienį rugpiūčio 23 dieną.

• 11:15 v. r.— padeda
mas vainikas prie Soldiers 
Monument miesto centre,

• 12 vai. — Priešpiečiai 
City Club (850 Euclid Av.). 
Kalbės dr. A. Statkevičius. 
Rezervacijos ($10.00 asme
niui) priimamos tel. 621- 
0082 iki rugp. 22 d.

• 7 vai. vak. susitikimas 
su dr. A. Statkevičium Ha- 
gan Lounge, Catholic Cen
ter, 1031 Superior Avenue 
(Clevelando diecezijos pa
talpose, mašinų pasistaty
mas veltui, įvažiavimas iš 
Rockwell Avė.). Po paskai
tos seks diskusijos.

Clevelandiečiai aerodrome pasitinka iš Anglijos į skautų Tautinę stovyklą atvykstančius svečius ... 
V. Bacevičiaus nuotr.

Prieš kelis metus Kana
doje kilo iniciatyva rugpiū
čio 23 dieną minėti švarko 
atlape ar prie pašto dėžutės 
pririšant juodą kaspiną. 
Mintis prigijo ir su laiku, 
ėmė apimti demonstracijas, 
valdžios pareigūnų pareiš
kimus, spaudos sukakties 
priminimą. Praeitais me
tais Juodojo kaspino diena 
buvo minima keturiuose 
kontinentuose, šios dienos 
minėjimas rado atgarsį ir 
Pabaltijo valstybėse. Daly
vaukime visi!

V. čyvas

• Dr. Danutė Bankaitytė- 
Davis š. m. rugpiūčio 4 d. 
Spokane, Washington tre
neriu pasirinkimu tapo JAV 
moterų dviratininkių olim
pinės komandos nare.

Ji atstovaus JAV ilgo 
nuotolio dviračių lenktynė
se šiais metais vykstančio
je olimpiadoje Korėjoje.

Danutė buvusi clevelan- 
dietė, priklausė Čiurlionio 
ansambliui kaip kanklinin- 
kė-solistė ir Clevelando lie
tuvių sporto klubui žaibas 
bei buvo Cleveland Statė 
University komandos tink- 
lininkė. Linkime jai sėkmės.

• Oktoberfest, tradicinis 
parengimas įvyks ir šiais 
metais Darbo dienos savait
galyje, rugsėjo 2, 3, 4, 5 d. 
d. Lake County Fairgrouds, 
Painesville, Ohio. Įėjimas 4 
dol. Bus įdomi programa ir 
skanūs valgiai. Apsilankę 
nesigailėsite.

• 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.

<Taupa
Lithuaman Credit minioti 

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

767 Lašt 185t(i Street

Cieveiand, Ofiio 44119

(216) 481-6677
U

įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Darbo Valandos:
Antradieniais-ketvirtadieniais nuo 9:00-4:00 p.p.
Penktadieniais nuo 9:00—6:00 v .v., Šeštadieniais nuo 9:00—3:00 p.p.
Sekmadieniais nuo 11:00-12:00 p.p. (DMNP parapijos patalpose)

Visi Bankiniai Patarnavimai

Mokame Aukštesnius Nuošimčius Už:
Taupymo Sąskaitas, Certifikatus, IRA, Čekių Sąskaita, ir Lt.

Skoliname Geriausiomis Išsimokėjimo Sąlygomis:
Asmeniniams Reikalams, Automobilių ir Laivų Pirkimui, 
Namų Remontui (Home Equity), Namų Pirkimui (Mortgages)

Parduodame pinigines perlaidas (Money Orders), Traveler's Chccks, 
Priimame telefono, elektros, šildymo, ir vandens sąskaitas, 
Buckeye Cards, Notaro patarnavimai, U.S. Savings Bonds, ir t.t.

**♦ Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios ***
• apdrausta Iki $100,000.

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

JAKUBS AND SON
-&

Laidojimo Įstaiga
Delio E., Williom J. Sr., 

Williom J. Jakubs Jr. ir 

Barbora Jakubs Sek midi
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185tti Street, CleveM, Ohio 44119 
Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.

CommerciaI bldg. zoned 
retail. Approx 1600 square 
feet on lst floor. Suitable 
for mini-market, offices etc. 
2 apt. suites (or 3) 3 car 
garage. 7500 yearly income. 
$29,900. Call Rose Schnall 
449-3850.
JOSEPH LARONGE, INC.



DIRVA
VLIKO SEIMAS ĮVYKS 

BOSTONE

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto meti
nis seimas šiemet įvyks 
lapkričio mėn. 11-13 dieno
mis Bostone. Vliko valdybai 
susitarius su Bostono veikė
jais buvo sudarytai provi
zorinis seimui ruošti komi
tetas, kuriam pirmininkau
ja Algirdas Budreckis, o vi
cepirmininkės ir programos 
vedėjos pareigas eina Asta 
Karosienė. Netrukus komi
tetas bus išplėstas.

Seimas įvyks Quality Inn 
Downtown Bostone viešbu
tyje . (buvusiame Hotel 
Bradford), 275 Tremont 
Street, Bostone, šis viešbu
tis yra vaidybos teatrų ra
jono vidury. Patartina Sei
mo dalyviams ir svečiams 
užsiregistruoti iki š. m. spa
lio 11 d. Rezervacijas gali
ma ir telefonu atlikti skam
binant: (617) 426-1400.

Seimo dalyviai rinksis 
jau penktadienio vakarą. 
Sauth Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos patalpose, 
lapkričio 11 d. įvyks susi
pažinimo vakaras. Vietos 
visuomenė kviečiama pa
bendrauti ir susipažinti su 
Vliko veikėjais. Bus vaišės. 
Registracija lapkričio 12 
įvyks viešbutyje nuo 9 vai. 
ryto. Sesija prasidės 10 vai. 
ryto. Vakare So. Bostono 
Piliečių Draugijos didžiojo
je auditorijoje įvyks banke
tas ir meninė programa.

Sekmadienį, lapkričio 13 
d. po pamaldų šv. Petro lie* 
tuvių bažnyčioje įvyks sei
mo oficialus uždarymas 

A. A.

JONUI SVILUI

apleidus šį pasaulį, jo seserį DR. LEONILDĄ 

GIEDRAITIENĘ su šeima ir kitas gimines 

nuoširdžiai užjaučiame.

Elena ir Henrikas
Andruškos

A. A.

STASEI TATARŪNIENEI

mirus, jos sūnų HENRIKĄ ir jo žmoną 

ROMĄ, bei visus artimuosius nuoširdžiai už

jaučiame ir kartu liūdime.

Clevelando Vyr. Skaučių
židinys

Quality Inn Downtown vieš
butyje. Smulkesnės detalės 
bus vėliau paskelbtos lietu
vių spaudoje.

DETROIT
PASISEKUSI GEGUŽINĖ

Stasio Butkaus šaulių 
kuopos rugpiūčio 7 d. su
ruošta Pilėnų stovykloje 
gegužinė praėjo geriausiu 
pasisekimu. Graži saulėta 
diena, geras rengėjų pasi
ruošimas, teikė malonumų 
k i e k v ienam atvykusiam. 
Kuopa per metus rengia tik 
vieną gegužinę, todėl ji bū
na gausi. Atsilanko daugu
ma kuopos šaulių su šeimo
mis ir nemažai svečių.

Išdalinta apie 40 įvairių 
dovanų. Dovanų dalinimą 
pravedė: Matas Baukys, Al
gis Vaitiekaitis, Nijolė Kri- 
pienė ir Danutė Petronienė.

• Pilėnų stovyklos užda
rymas numatytas suruošti 
rugsėjo 4 d.

• LšST pirmininko My
kolo Abariaus naujas adre
sas yra: 38601 Tuscany Ct., 
Livonia, Mich. 48154. Tel. 
(313) 462-2458. (ag)

PLASTIC FABRICATORS
Experienced and inexperienced plastic 
fabricators needed vvith some field 
experience. Duties will include fab- 
ricating, welding of PVC, polypro- 
pylene and field installations. Grow- 
ing company, steady work with over- 
time permanent employments, good 
starting rate. Blue Cross/Blue Shield, 
uniforms. Call for appointment or 
apply in person:

FIBERGLASS PRODUCTS
50 Devine Street 

North Haven, Conn. 06473 
203-281-6161

(29-32)

AUKSINĖ SUKAKTIS

Liepos mėn. 17 d. savo 
rūmuose milijonierių rezi
dencijų kaimynystėje San
ta Monikoje — vos vienas 
kvartalas nuo Pacifiko — 
savo auksinį (50 metų) ve
dybų jubiliejų atšventė Ju
lija ir Emilis Sinkiai, žino
mi savo paslaugomis Los 
Angeles Lietuvių publikai 
ir aukomis paramai dauge
lio lietuviškų tikslų, neap
lenkiant ir išimtinai tik 
ame rikietiškos. kultūrinės 
ar politinės veiklos.

Auksinio vedybų jubilie
jų paminėti balių surengė 
jų vaikai: Albertas' -— New 
Yorko profesionalas dramos 
aktorius ir tolimojo plau
kiojimo prekybos laivyno 
(Amerikos) kapitonas ir 
karo laivyno karininkas Au
gustinas su savo šeimomis
— vaikaičiais. Kviestinių 
svečių buvo apie šimtas, 
sveikinimų žodžiu ir raštu
— daug, jų tarpe Santa 
Monikas Amerikos Lietuvių 
Klubo pirmininko Albino 
Markevičiaus, kuris Sin- 
kiams įteikė klubo dovaną
— sidabrinę lėkštę su ”50” 
skaičiaus graviūra, taip pat 
sveikino, tarpe kitų ir Pro
testantų S-gos vardu Jonas 
Kutra.

Buvo malonu matyti šia
me Sinkių pagerbimo poky
lyje labai daug jų giminės

Sukaktuvininkai Julija ir Emilis Sinkiai. Šalia - Santa Monikos Amerikos Lietuvių Klubo pirm. 
Alb. Markevičius, [teikęs klubo dovaną jų vedybinio jubiliejaus proga. S. Kvečo nuotr.

Nuo Pacifiko kranto
jaunimo — net 31 jauną 
veidą — 90% kalbantį lie
tuviškai. Buvo šaunus "Dir- 

, vos” skaitytojų ir rėmėjų 
šeimyninio jubiliejaus ren
ginys, kuriame J. ir E. Sin
kiai už jų paslaugas lietu
viškai visuomenei buvo tin
kamai pagerbti. E. Sinkys 
yra baigęs Lietuvos karo 
mokyklą karininko laipsniu 
ir tarnavęs Klaipėdoje pa
sienio policijoje ir vado
vavęs šaulių kuopai. Sinkių 
jubiliejui paminėti renginio 
eigą labai vykusiai tvarkė 
Vladas šimoliūnas.

SUSITIKO PO 41 METŲ

Los Angeles liepos mėn.
16 d. įvyko įdomus ir labai 
retas lietuvių gimnazijos 
tremtyje abiturientų susiti
kimas po 41-rių metų, kai 
čia suskrido 1947 metų lie
tuvių Maironio vardo gim
nazijos Kemptene (Vakarų 
Vokietijoje) laidos abitu
rientai — tada sutarę atei
tyje nežinomoje) kada nors 
— kur nors susitikti. Tai 
įvyko 1988 m. liepos 16 d. 
Los Angeles. Ne visi anais 
metais tą gimnaziją baigę 
galėjo atvykti, bet kas ga
lėjo — dalyvavo: Havajų 
universiteto prof. Vladas 
Miklius, Juozas Bendoraitis, 
Jonas Pabedinskas, Algis 
Šlepetys, Ričardas Ringys 
visi dabar jau su žmono

Kcmpteno (V. Vokietijoje) 1947 m. Maironio gimnazijos 
abiturientai susitikę po 41 metų 1988 m. 16 d. Los Angeles. 
Sėdi iš kairės: VI. Miklius, J. Bendoraitis, J. Pabedinskas, A. 
Šlepetys, R. Ringys ir (priekyje) V. Gilys. Stovi - sėdinčiųjų 
žmonos. V. Gilio nuotr.

mis) — ir Vladas Gilys — 
labai daug darbo ir rūpes
čio įdėjęs šiam "istoriniam” 
susitikimui po 41 metų, ku
ris vyko Ričardo ir jo žmo
nos Laimutės Ringių erd
vioje sodyboje.

Vladas Gilys, šio 1947 m. 
gimnazijos Vokietijoje ko
legų susitikimo koordinato
rius — yra Kalifornijos Lie
tuvių Radijo Klubo pirmi
ninkas (taip pat radijo va
landėlės redaktorius ir gar
so technikas), Tautinės Są
jungos pareigūnas, Tauti
nių Namų dalininkas ir 
daugelio kitų lietuvių orga
nizacijų Los Angeles netik 
narys bet ir "darbininkas”, 
nekalbant jau apie tai, kad 
yra ilgametis "Dirvos" 
skaitytojas ir rėmėjas.

KLAIPĖDIEČIAI APIE 
LIETUVĄ

Kaliforn i .j o s vokiečių 
spaudoje, kurią be abejo at
stovauja laikraštis "Califor- 
nia Staats Zeitung” — la
bai mažai arba beveik nieko 
nebūdavo užsimenama apie 
Lietuvą ar lietuvius. Bet 
pastaruoju laiku tame laik
raštyje tilpo gana išsamūs 
vokiški straipsniai apie vo
kiečių turistų kelionę į buv. 
vokišką "MemeI” bet jau 
dabartinį "Klaipėdą”. Pir
ma Vak. Vokietijos piliečių 
ekskursija laivu "Norroe- 
na” praeitų metų pabaigo
je pasiekė Klaipėdą su 300 
vokiečių (buvusių Lietuvos 
piliečiais), dabar — Vakarų 
Vokietijos piliečių. Atsidū
rė ne "Memel” — bei lietu
viškoje Klaipėdoje, stebėda
miesi "Memel” lietuvišku
mu, kuriame telikę vos 1000 
vokiečių — nesiskundžian
čių jų traktavimu, nors vi
sa miesto administracija 
yra vien lietuviška.

Prieš pora dienų kitame 
to laikraščio straipsnyje 
gana objektyviai kalbama 
apie Lietuvoje kylantį tau
tinį atbudimą. vb.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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