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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Sąjūdis - ne opozicija
DRAUGAS spalio 15 

dienos Nr. paskelbė Vytauto 
Skuodžio paskaitą, skaitytą 
Ateitininkų studijų dienose 
š.m. rugsėjo mėn. pradžioje. 
Joje į akis krinta tokia vieta: 
"...jei nebūtų įvykusios pir
mosios keturių drąsuolių: 
Nijolės Sadūnaitės, Vytauto 
Bogušio, Petro Cidziko ir 
Antano Terlecko suorgani
zuotos Vilniuje demonstra
cijos (1987.VII.23 ir 1988. 
11.16), dabar Lietuvos Per
sitvarkymo sąjūdis kažin ar 
būtų atsiradus, o jeigu ir bū
tų atsiradęs, jis būtų buvęs 
žymiai kuklesnis ir režimo 
atžvilgiu santūresnis".

Nenoriu sumažinti tų 
žmonių nuopelnų ir pagar
bos jiems už drąsą, bet tokia 
analizė vargiai derinasi su ki 
tais žinomais faktais. Visų 
pirma nacionalinis pakilimas 
nėra vien tik Lietuvos reiški
nys. Tuo pačiu laiku pana
šūs sąjūdžiai pakėlė galvas 
Latvijoje ir Estijoje, Kauka
zu tautų tarpe ir net pačioje 
Rusijoje. Sunku net prileis
ti, kad, sakykim, sąjūdžiui 
Pabaltėje bendrą signalą da
vė emigrantų veiksniai Wa- 
shingtone. Greičiau atrodo, 
kad signalas atėjo ne iš ša-

LIETUVĖ PREZIDENTINIŲ RINKIMŲ 
ELEKTORIATE

• Liucija Mažeikienė dau
gelį metų savo sugebėjimus 
ir laisvalaikį aukoja Res
publikonų partijos gerbū
viui. Už tai buvo daugelį 
kartų paaukštinta, apdova
nota žymenimis ir pagerb
ta, eina svarbias pareigas 
Tautybių Grupių tinkle ir 
net pakilusi iki Kalifornijos 
Lietuvių Respublikonų Są
jungos pirmininkės. Per tą 
laiką ryšiumi su šia veikla 
įgytas ir puoselėtas pažin
tis su aukštais respubliko
nų pareigūnais Liucija ir 
jos vyras inž. Antanas Ma
žeika puikiai ir taikliai pa
naudoja Lietuvos vardo pla
tinimui ir ypatingai malonu 
sužinoti, kad Liucija Mažei
kienė buvo Respublikonų 
Partijos išrinkta į šių me
tų J.A.V. prezidentinių rin
kimų elektoriatą. Visoje 
Amerikoje tėra tik 538 rin
kiminiai atstovai. Lietuviš
ka pavardė tame sąraše pa
sirodo bene pirmą kartą.

Vytautas Meškauskas

lies, bet iš viršaus. Tai iš 
Kremliaus įsakyta revoliuci
ja. Kaž kas įtikino Gorba
čiovą, ar jis pats sugalvojo, 
kad tautinių jausmų pakili
mas gali labai praversti jo pe 
restroikos pravedimui, per
tvarkymui, kuris per tris me
tus nedaug pajudėjo į priekį, 
ir kuriame pirminis entuziaz
mas po truputį pradeda už
leisti savo vietą baimei: kaip 
mes čia dabar gyvensime, ar 
netekę šiltų kėdžių turėsime 
dar vietos po dangum (žiūr. 
'Iš kitos pusės').

Kaip ten būtų, persi
tvarkymas iš pradžių bus 
labai sunki operacija, kurią 
pernešti gali padėti tautinis 
entuziazmas. Jei pasiseks 
persitvarkyti Pabaltėje, bus 
galima tuo pavyzdžiu užkrės 
ti ir pačius rusus.

Žinoma, negalima vi
sai nuneigti V. Skuodžio 
prielaidos:

"... kad ... 'persitvar
kymas' jokia kritika dar ne
palietė Valstybės saugumo 
komiteto, kuris dabar tikrai 
prakaituoja, rinkdamas ži
nias apie visus, kas yra ne
patenkintas esama valdžia 
ir tvarka".

(Nukelta į 3 p si.)

Liucija Mažeikienė
Sveikiname mūsų mielą 

Liuciją Mažeikienę, kuri 
savo didelius organizacinius 
gabumus ne veltui pakrei
pė už parapijos ribų esan
čiai krašto politinei veiklai. 
Linkime jai nesibaigiančios 
energijos ir dar daugelio 
gražių atsiekimų.

Paulius Augius Senos kapinaitės (1950)

Latvijos liaudies fronte veikla
Britų dienraštis „The 

Guardian” spalio 8 d. išsi
spausdino neseniai ten nu
siųsto pastoviu. korespon
dentu Jonathan Steele re
portažą iš Rygos. Jis rašo 
apie vakarykščiui ten vy
kusią demonstraciją, kuri 
sutraukė daugiau kaip 100 
tūkst. žmonių. Plevėsuoda
mi tautinėmis vėliavomis, 
dalyviai reikalavo ekonomi
nės nepriklausomybės. Ne-, 
buvę nė vieno milicininko. 
Minioje ir net ant platfor
mos buvo matomi plakatuo
se šūkiai „šalin okupaci
ja’’’, „Mes esame už laisvą 
Latviją Europos Bendruo
menėje”.

Tas mitingas-demonstra- 
cija suruošta kaip tik prieš 
susirenkant į kongresą 
prieš pusmetį susikūrusiam 
Liaudies frontui, kuris ak
tyviai remia persitvarky
mo idėją ir jau turi daugiau 
narių negu komunistų par
tija. Į jį yra įsijungusių ir 
šimtai komunistų. Organi
zacijos manifeste yra tokie 
reik alaviniai: rinkimuose 
turi varžytis įvairių pažiū
rų kandidatai, turi būti ne
priklausomi teismai, terito
rinė armija, panaikintos 
ateistinės pamokos mokyk
lose, kontroliuojama imi
gracija ir Latvijai turi bū
ti duota teisė tvarkyti sa
vo diplomatinius ryšius su 
ūžsieiiiū."

/Latvijos Aukščiausioji 

taryba specialiame susirin
kime jau pritarusi dviem 
Liaudies fronto reikalavi
mams: latvių kalba turi bū
ti oficiali krašto kalba ir 
vėliava ta, kuri buvo įtei
sinta nepriklausomybės lai
kais.

Kai Gorbačiovas pradėjo 
skelbti atvirumą, tai ir Lat
vijoje masiškai prasiveržė 
ilgai slopintas tautiškumas, 
vietinė komunistų partija 
tik stebinti, kad visa tai ne- 
persiverstų į antisovieti- 
nius reikalavimus ir veiks
mus.

Tądien liję ir buvę šalta, 
bet žmonės vistiek suplau
kę į tą aikštę miške, kur 
paprastai būna rengiamos 
dainų šventės. Tarp prakal
bų buvusios dainuojamos 
patriotinės dainos. O tų 
prakalbų buvę įvairiausių, 
štai tautinės nepriklauso
mybės sąjūdžio vadas Ed
vardas Berklavs smerkęs 
Sovietų Sąjungos įsikišimą 
į Čekoslovakiją ir Afganis
taną. „Mes negalime pati
kėti reikalų vien tik Sovie
tų Sąjungos centro komite
tui”, pasakęs jis ir kėlęs 
klausimą, kad būtų uždraus
ta įsileisti į Latviją dau
giau imigrantų ir kad būtų 
rasta būdų, kaip repatri
juoti tuos, kurie jau yra 
respublikoje.

Daugiausia ovacijų susi
laukęs Anatolis Gorbuno- 
vas, Latvijos komunistų 

partijos politbiuro narys, 
kuris kaip tik prieš vieną 
dieną buvo paskirtas Aukš
čiausios tarybos pirminin
ku. Moterys masiškai ap
krovė jį gėlėmis, ir susirin
kusieji plojo, kol jis pasa
kojo ,ką prieš kelias dienas 
kalbėjo Maskvoje su Gor
bačiovu. „Aš papasakojau 
jam mūsų problemas ir ga
vau jo pritarimą’’, sakė jis. 
„Mūsų kova vyksta už tik
rą demokratiją. Nebegali 
daugiau būti plyšio tarp 
vyriausybės ir tautos”.

Pritarimo susilaukęs ir 
t e 1 e vizijos komentatorius 
žydas Mavrikas Wolfstonas. 
Jis susirinkusius įspėjęs, 
kad reikia būti atsargiems 
ir protingiems. Prisiminęs 
Stalino laikų neteisybes,, 
sakęs, kad tai jau nebepa-.. 
keisi. Tačiau reikia žiūrėti 
į ateitį. Kiekvienas Liau
dies fronto žingsnis bus vis 
sekamas ne tik draugų, bet 
ir priešų. O partija atleidžia 
sau klaidas, bet, sakė, ne
atleis mums, jeigu jų pada-- 
rysim..

Tačiau tokios kalbos dar 
nebuvusios sakomos, kokią 
pasakė prieš trejetą dienų 
partijos pirmuoju sekreto-^, 
rium paskirtas Jan Vagris. 
Prašydamas remti, kalbėjęs 
jis tik dvi minute. „Aš esu 
gimęs Latvijoje ir visą savo 
gyvenimą dirbęs čia. Nesu 
rašytojas ar poetas ir tik 

(Nukelta į 3 psl.)
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Įvykiai Lietuvoje ir užsienis. - Paskolos jau plaukia. - Būdinga 
pataisa N.Y. Times vedamajame. - Korespondento nuomonė: 

------ konfliktas tarp tautos ir partijos neišvengiamas. ----------
Aiškindamiesi įvykius 

Lietuvoje mes dar nebuvome 
sustoję prie įspūdžio, kurį jie 
padarė užsieniui. O tai buvo 
labai svarbus vaidmuo Gorba 
čiovo apskaičiavimuose. Kai 
pačioje sovietų spaudoje apie 
savivaldos sąjūdžius Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje bu
vo labai šykščiai pranešama, 
Maskvoje esantieji užsienio 
žurnalistai buvo tiesiog už 
rankos vedami į Pabaltą. O 
kas gi geriau gali paliudyti 
Sovietijos pasikeitimą, jei ne 
tie įvykiai?

Šiuo laiku, kai Amerika 
buvo paskendusi beprasmiš
koje priešrinkiminėje kovoje, 
Gorbačiovas buvo atkreipęs 
savo dėmesį į pagerinimą san
tykių su Vakarų Europa, kas 
jam jau atnešė naudos. Sovie- 
tija paskutiniu metu gavo 10 
bilijonų dolerių paskolos. Tu 
rint galvoje, kad pati Sovieti- 
ja - daugiausiai savo naftos ir 
aukso eksportu - uždirba per 
metus 30 bilijonų dolerių, 
tie 10 bilijonų paskolos labai 
pagerina galimybes moderni
zuoti sovietų pramonę. Už 
tat galima suprasti Gorba
čiovo pasitenkinimą sutikus 
Maskvoje V. Vokietijos kan
clerį Kohl. 'Ledai jau pra
laužti' - džiūgavo sovietas, 
pridurdamas:

"Mes europiečiai paga
liau turime sutikti su naujų
jų laiku logika: ruoštis ne ka
rui, ne baidyti vienas kitą, 
ne lenktyniauti tobulinant 
apsiginklavimą ir ne bandyti 
tik išvengti karo, bet išmok
ti kurti taiką

Įvykiai Pabaltyje sutik
tų su 'naujųjų laikų' logika.

NOT-SO-CAPTIVE 
NATIONS rašė spalio 25 d. 
NEW YORK TIMES, aiškin
damas savo skaitytojams, 
kad prieš metus Lietuvos, 
Latvijos ar Estijos pilietis už 
iškėlimą savo tautinės vėlia
vos galėjo 'uždirbti' 10 mė
nesių Sibire. To vedamojo 
autorius turbūt parašė teisin
giau 10 metų, bet korektorius 
negalėjo įsivaizduoti, kad už 
tai kas nors gali būti taip 
skaudžiai nubaustas, ir 'patai
sė' iš metų į mėnesius.

Tai tačiau neiškreipė

pagrindinės vedamojo min
ties, o ji tokia, kad oficialiai 
buvo palaikomas mitas, jog 
Pabaltiečiai peraugo buržua
zinį nacionalizmą ir pasidarė 
paklusnūs Sovietijos piliečiai. 
Negalima buvo net paminėti 
fakto, kad Stalinas aneksavo 
Baltijos valstybes 1940 me
tais.

Dėl viso to dabartinis’ 
bruzdėjimas Pabaltėje yra 
dar daugiau vertas dėmesio. 
Jis vertas konstruktyvaus 
Amerikos atsakymo, išsiva
duojant iš dogmos tų, kurie į 
Baltijos valstybes žiūri tik , 
kaip į pavergtas tautas.

Vietos komunistų va
dams leidus, populiarūs są
jūdžiai dabar reikalauja vis
ko, išskyrus pilnos nepriklau
somybės. Nustebę žiūrovai 
per televiziją matė, kaip kal
bėtojai smerkė sovietų elgesį, 
reikalavo ūkinės savivaldos 
ir apsaugos savajai kalbai. 
Tai galėjo būti tik Michailo 
Gorbačiovo drąsiausias ban
dymas.

Bet, žinoma, jis lieka 
bandymu, kurį galima sulai
kyti. Kai plojimai nutils, ar 
tikrai komunistai norės dalin
tis savo valdžia? Ir ar negali 
būti, kad staigūs reikalavimai 
nepriklausomybės neleis pa
sinaudoti tuo, kas jau laimė
ta?

Tai pasakius reikia su
tikti, kad prieš metus niekas 
nedrįso pranašauti tokį vėjo 
pasikeitimą. Kai kurie įta
kingi Pabaltijo komunistai 
dabar aiškina, kad Leninas 
pripažino tas tris valstybes 
nepriklausomom, bet vėliau 
tai niekais pavertė viskuo nu
sikaltęs Stalinas. Atseit, di
desnė autonomija sutinka su 
grynu leninizmu. Gorbačio
vui tačiau svarbiau galimybė, 
kad Baltijos valstybės paga
liau parodytų kelią iš peres- 
troikos į gerovę - baigia
N.Y. Times.

To paties laikraščio 
Maskvos korespondentas Phi- 
lip Taubman, kuris pats buvo 
Vilniuje, aiškinasi mįslę, ko
dėl Kremlius sutinka su sąjū
džiu, kuris gali tik sumažinti 
jo įtaką ir kontrolę. Kaip ten 
bus, kol kas kompartija įrodė

neįtikėtiną savo paslankumą 
(flexibility). Bet antra ver
tus, kompartija turėjo nusteb
ti, kad - galima sakyti, per 
vieną naktį - staiga išaugo 
organizacija, galinti sutraukti 
du šimtus tūkstančių žmonių 
į fakelų eiseną.

Korespondentas tačiau 
nėra optimistas:

"Galų gale vietiniaT 
partijos vadai, kaip Brazaus
kas, gali būti priversti pasi
rinkti tarp ištikimybės savo 
tautiečiams ir Maskvai. i

"Galutinam analize są-\ 
jūdžiai nori pilnos nepriklau1 
somybės, bet partijai - tiek 
vietoje, tiek ir Maskvoje - 
nepriklauomybė yra nepri-} 
imtina." • ••

N.Y. Times paskelbė 
taip pat straipsnį apie poetą 
Sigitą Gedą - N0W A 
PLAYER IN LITHUANIA'S 
UNFOLDING EPIC - pasi
remiant pasikalbėjimais jam 
viešint šiame krašte.

Lietuvoje pasigirdus vi 
siškos nepriklausomybės rei
kalavimams, verta pažiūrėti 
kokias teises atskirom Sovie 
tų Sąjungos valstybėm numa 
to busimoji Sovietijos konsti
tucija, kurios oficialus teks
tas dar nėra paskelbtas.

Kiek žinome, aukščiau 
sias valstybės organas bus 
2/250 liaudies deputatų kon
gresas. Maždaug trečdalis 
narių bus išrinkta visuotinu 
slaptu balsavimu, kiti 750 
narių bus paskirti valstybių, 
sudarančių Sovietų Sąjungą 
- kiekviena respublika, ne
paisant jos didumo, skirs po 
50 atstovų. Ir paskutinis kon
greso narių trečdalis bus pa
skirtas pripažintų organizaci 
jų - kaip darbo unijų, ir net 
Komsomolo. Kongresas iš
rinks 5 metams prezidentą 
su labai plačiom tiesėm. Ko - 
kias teises turės atskiros res
publikos, kol kas dar nėra 
paskelbta.

• ••

Tarp Lenkijos ir Vati
kano vyksta derybos dėl kon 
kordato sudarymo. Iš Vati
kano pranešama, kad jose

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimą* dideli*.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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■ Iš kitos pusės
Persitvarkymo mozaika ... KOMJAUNIMO TIESOS 

žurnalistė Bronė Vainauskienė rašo:
”Kai sakome ’reika naikinti biurokratines 

įstaigas’, niekas nė nemirkteli. Nė kiek neliūdžiu 
ir aš. O kai skaitau motinos laišką, pilną nerimo 
dėl dukters psichinės sveikatos, širdis vistiek su
virpa: žmogus prasikankino bendrabutyje 10 me
tų, netrukus būtų priėjusi eilė butui, o ministeri
joje etatų mažinimas — ir galas rožinėms sva
jonėms apie laimingą šeimos buitį. Ta vargšė mo
teris juk niekuo nekalta, kad kažkas dar jai negi
mus sulipdė tokią netikusią sistemą, iš kurios ji iš
mesta kaip musė iš barščių.”

Tokių nukentėjusių turėtų būti milijonai, štai ilgai 
nerinkdami pavyzdžio skaitome rašytoją K. Mauruką 
LITERATŪROJE IR MENE:

”Tačiau bene didžiausia bėda — šernai. Lie
tuvoje sunkiais buržuaziniais laikais, pamenu, 
Šernai buvo vadinami šernais. Dabar tarybiniais 
laikais, brandaus socializmo sąlygomis, žmonės va
dina šernus ponų kiaulėmis. Ponų nėra — atsirado 
ponų kiaulių.”

Jie laikomi 'rajonų karaliukų’ ir jų svečių iš Vilniaus 
ar net Maskvos medžioklėm:

”Beveik kasdien, ypač pavasarį, prieš mano 
akis prašniokščia laukais šernų tuntai — po dvy
lika, šešiolika. Kaimiečiai su jais kovoja. Bulvių 
laukus, daržus aptveria viela, prikabinėja barš
kučių, naktimis degina žibintus — niekas nepa
deda. Šernai taip suįžūlėjo, jog ateina pasiknai- 
suoti sąšlavyno, net šunų nebijo.”

ATGIMIME — Persitvarkymo sąjūdžio leidinyje — 
skaičiau, kad kitoje vietoje lygiai kaip šernai yra privi
legijuoti elniai, kurių bandos ypatingai daug žalos pa
daro kolūkiečiams. Ir jie laikomi tais pačiais tikslais — 
naujųjų ponų žudymo pramogai Ar jie jos neteks?

Pasitaiko ne tik materialinių skundų. Emilija Lie- 
gutė LITERATŪROJE IR MENE:

"Gyvenu persitvarkymo dvasia. Vėduos savo 
šešiametę anūkę viduryje savaitės į Kabelių baž
nytėlę. Pirmą kartą einu ir džiaugiuosi niekas 
man už tai ’neprikirps’, einu su kaimynais, me
tusiais visus darbus ir atėjusius pasisemti dvasi
nės atgaivos, gerumo meilės vienas kitam. Einu 
pabūsiu su jais drauge. Piktai supurtau ranką sa
vo šešiametės anūkės, kartojančios lyg papūga 
’Dievo nėra, dievo nėra’.. . Iš kur žinai? — klau
siu. 'Auklėtoja sakė. Kosmonautai po dangų skrai
dė, matė — dievo nėra’. Dar viena dogma, kalama 
nuo pat mažens, užmušanti pažinimo geismą, tokį 
būdingą vaikui. Aš nemoku šios dogmos atremti, 
aš tik klausiu: ar žinai, kas yra prosenelė? žinau. 
Tokia sena, dar labiau už tave susiraukusi mano 
senelė, kuri jau numirė — neieško žodžio 'kišenėje 
mano anūkė.’ Tai va, sakau, atsivedžiau tave pa
rodyti, kaip meldėsi tavo prosenelė, širdy nyku, 
būčiau amžinai praradusi kažką brangaus. Kažką 
iš vaikystės. Ir skaudu, kad anūkė nekartos mano 
žodžių, kuriuos kadaise bėriau, šventai tikėdama 
Angelo Sargo buvimu: "Angele Sarge, būsiu gera, 
būsiu gera, tik apgink mane nuo žąsino’..

(vm)

padaryta nemaža pažanga. 
Lenkijos kardinolas Glemp 
žada tarpininkauti tarp Len
kijos vyriausybės ir Solida
rumo tiems klausimams iš-

Machine

CNC SWISS
SCREW MACHINE 

OPERATOR
We’re MPC Products, known 
through-out the aireraff and aero- 
space industries for our high- 
guality precision components, 
Currently, there is a position 
available in Tampa/St. Peters- 
burg for an experienced CNC 
Swiss Screw Machine Operator to 
set-up and run machines to pro- 
duce small precision parts.

5 plūs years of previous related 
work experience is essential for 
this desirable position. We offer 
an excellent salary, good benefits 
and a dynamic work environ- 
ment. For consideration, please 
send your resume to:

Human Resources 
Dept.CNC

MPC Products
5600 N. W. Jarvis 

Niles, IL 60648

Equal Opportunity Employer

spręsti, dėl kurių iki šiol be 
tarpininkavimo negalima bu
vo susitarti. Solidarumas no
ri oficialaus pripažinimo, ta
čiau vyriausybė nori iš to iš
sisukti. Susitarimas padėtų 
stabilizuoti padėtį krašte ir 
eventualiai leistų gauti pa
skolas užsienyje.

INSPECTORS & MACHINISTS 
1D/OD Grinders, Spline Grinders, 
CNC M1LL, CNC Lathe, Gleason 
(Bevel Gear) Operators. Minimum of 
2 years experience.
Supreme Gear Co. offers a compe- 
titive starting wage and excellent 
company paid benefits incl. health 
and life insurance. Apply:

SUPREME GEAR CO.
19024 Florida

Roseville, Ml 48066

SLATER 
SHINGLERS 

SHEET METAL
GOOD PAY. FULL TIME YEAR 
ROUND POSITION. BENEFITS 
AVAILABLE.

Call 617-767-5544
(35-41)'
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Kibiras šalto vandens...
Spalio 28 d. N.Y. Times paskelbė ilgą savo Mas

kvos korespondento pasikalbėjimą su Gorbačiovo arti
miausiu bendradarbiu Aleksandru Jakovlevu. Paliesda
mas Pabaltijį jis pareiškė:

"Galima statyti tam tikrus reikalavimus, pareikšti 
savo nuomones. Tačiau šalia absoliučiai teisingų ir 
praktiškų idėjų - kurias mes priimame, - jie iškelia 
sumanymus, kurie neturi nieko bendro su realybe".

"Kaip jie gali turėti savo atskirą valiuta vienoje ir 
toje pačioje valstybėje? ... Kalifomia neturi savo va
liutos ..."

"Mes nediskutuojame tų klausimų kurie yra aiš
kiai nerealistiški, nors jų mintys apie tai gali būti nau
dingos."

"Pavyzdžiui, jie reikalauja ūkinės nepriklausomy
bės ir savo ūkiskaitos respublikos ribose. Bet nė vienas 
neapgalvojo, ką visa tai reiškia. Atsiminkit, kad nė vie
nas ekonomistas apie tą klausimą nerašė. Tik artistai ir 
muzikantai, ir tos rūšies žmonės, apie tai kalba."

"Bet mes už tai. Žinote kodėl? Todėl, kad tada 
bus aišku kas ką gauną, ir kiek daug iš ko."

"Žinoma - Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje buvo vi
sokių kalbų ir straipsnių paremtų jausmais, o ne protu."

"Asmeniškai tikiu sveiku protu. Kartais vyras su 
žmona ginčijasi ir barasi, vienas kitą kaltina, tačiau vė
liau susipratę jie dėl to blogai jaučiasi ir bando užmiršti 
ką sakė. Gyvenime viskas gali atsitikti."

• • •

Laisvės ribos Pabaltijy...
Pirmiausiai svaiginanti medžiaga. Naujas žemės 

šaknų politinis judėjimas sovietų valdomoje Lietuvoje, 
išreikšdamas masių sentimentą, priėmė rezoliucijas rei
kalaujančias tokių drastiškų reformų, kaip išleidimo sa
vo atskiros valiutos ir įsteigimo Lietuvos diplomatinių 
misijų užsienyje. Dviejų dienų konferencijos svarsty- 
bos praėjusį savaitgalį buvo intensyviai sekamos televi
zijoje šimtų tūkstančių žiūrovų . Priimtos rezoliucijos 
buvo, turbūt, iki šiol drąsiausias dabartinio tautinio at
gimimo iššūkis Kremliaus ortodoksiškumui Pabaltijo 
valstybėse.

Abejojantiesiems, ar Maskvos akyse Lietuvos lais
vės siekėjai nenuėjo per toli, nereikėjo ilgai laukti atsa
kymo. Reakcija atėjo lyg šalto oro banga. Aleksandras 
N. Yakovlevas, įtakingas Gorbačiovo patarėjas, New 
York Times korespondentų apklausinėjime pareiškė, 
kad reikalavimai, kaip virš minėti, prasilenkia su realy
be - "are out of touch with reality".

Kadangi lietuviai nereikalauja pilno atsipalaidavi
mo nuo Sovietijos, sunku patikėti, kad Kremlius suteik
tų jiems daugumą nepriklausomos valstybės, kokia Lie
tuva buvo iki 1940 metų, charakteristikos. Tačiau dau
guma lietuvių, krašte ir išeivijoje, pasiaukojančiai tikisi 
nepriklausomybės. Kaip ir kiti etnikai Sovietijos konfe 
deracijoje, jie rizikuoja išbandyti Gorbačiovo glasnost 
ribas, kiek tai liečia jų aspiracijas.

Kaip Yakovlevas priminė N.Y. Times, Kalifornija 
neturi savo valiutos. Teisinga. Tačiau sovietų priespau

(Atkelta iš 1 psl.)
"Taigi didelis džiaugs

mas dėl dabartinių įvykių 
Lietuvoje netrukus gali pasi
keisti į didelį naujo mūsų 
tautos tragizmo sielvartą."

Tokį pesimizmą tačiau 
praskaidrina faktas, kad ne 
budeliai svarbiausi, bet tie, 
kurie jiems davė įsakymą. 
Tų dauguma jau senokai su
šaudyti dar prieš perestroiką, 
o žmonių, kurie pataikauja 
kiekvienai vyriausybei, nie
kados neišvengsi. Tai mato
me ir dabartinėje Lietuvoje. 
Kai tik sąjūdis pradėjo orga
nizuotis, netrūko ir pasipik
tinimo bailų, kurie šiuo me
tu jau daug retesni, nors ne
tolimos praeities kritika da
bar jau pasiekė įsivaizduoja
mą zenitą.

Kaip mes jau ne kartą 
pastebėjome, rimtas pavojus 
to pranašavimo išsipildymui 
grės tada, jeigu Gorbačiovo 
pastangos bus jo paties kole
gų pripažintos tuščiomis. 
Jam^ būtinai reikalingas pasi
sekimas, ką, atrodo, visi lin
kime.

Blogiau, kad situacija 
pasikeitė staiga ir pareikala
vus koncepcijos tuč tuojau 
iškilo perėjimo iš vienos san
tvarkos į kitą santvarką -kai
na. Respublikos vadovybės 
sudarytos darbo grupės vado
vas dr. Vilkas, atsakydamas 
į repliką apie jo pasiūlymų 
realumą, pareiškė: 'tokį res
publikos liaudies ūkį aš re
giu po dešimties metų'.

Ekonomijos mokslų 
kandidatas Kęstutis Jaskele- 
vičius KOMJAUNIMO TIE
SOJE nurodė tokias kliūtis 
ūkiniam persitvarkymui:

"Respublikoje arti še
šių šimtų didesnių ar ma
žesnių pramonės įmonių, 
virš pustrečio šimto staty
binių organizacijų, apie 
tūkstantis du šimtai žemės 
ūkio įmonių, dar parduotu
vės ir valgyklos, dar namų 
valdybos ir batų taisyklos, 
ir dar, ir dar... Ir visa ši ga
mybinių ir socialinių objek
tų mozaika yra susijusi tarp

savus tūkstančiais ryškesnių 
ir nelabai ryškių gijų. Ūkio 
valdymas dabar sutvarkytas 
taip, kad visos šios gijos, 
prieš pasiekdamos adresatą, 
pereina per tam tikrą centrą 
- dažniausiai ministeriją, ko
mitetą ar kokią nors valdy
bą. Šitaip kol kas yra su
tvarkytas planavimas, tieki
mas, darbo užmokestis, kai
nos, standartai, ir štai visi 
šie nervai nutraukti".

Tai baido senosios tvar
kos šalininkus. Iš tikro lais
vame ūkyje užtenka tik tele
fono, kad įmonės susirastų 
bendrus interesus. Žinoma, 
kurį laiką viešpataus chao
sas, bet - kaip parodė karo 
sunaikintų valstybių, jų tarpe 
ir nepriklausomos Lietuvos, 
atsistatymas - po to jau bus 
daug lengviau ir geriau. Įpra
tę labai mažu pasitenkinti, 
žmonės dabar bijo netvar
kingos trumpos pertraukos 
prieš gerbūvio pakilimą! Ar 
tai ne likimo ironija? Juo 
labiau, jei ūkinis persitvar
kymas vyks atskirais rajo
nais, kada sąjunga galės kiek 
pagelbėti, nes nuo to juk pri
klauso jos pačios gerbūvis.

Latvijos...
(Atkelta iš 1 psl.) 

noriu pasakyti, kad galiu 
žiūrėti Į akis gryna sąžine. 
Niekada nesu jokios skriau
dos padaręs latvių tautai”.

Jonathano Steele nuomo
ne, niekas taip būdingai ne
išreiškęs pasikeitusios pa
dėties, kaip ta kalba. Anks
čiau, sako, toks pareigūnas 
būtų atsistojęs prieš susi
rinkusius ir paskaitęs iš 
anksto paruoštą ilgą kalbą. 
O šitas improvizavo, ką sa
kė tai abejingai žmonių ma
sei.

Spalio 10 d. ”The Guar- 
dian” išsispausdino kitą J. 
Steele reportažą iš Rygos. 
Jis ten sekė Liaudies fron
to kongresą, kurio apie treč
dalį atstovų sudarė komu
nistai (moterų buvę apie 
penktadalis). Daugumas at
stovų vis intelektualai, tik 
keletas darbininkų. Salės

doje Baltijos kraštuose yra žmonės, kurių bendri prisi
minimai liečia visai nesenus laikus, kada jie rinkdavo 
savo vyriausybes, kėlė savo vėliavas ir - taip! - turėjo 
kalybą savų pinigų. Staiga, Gorbačiovui siunčiant intri 
guojančius signalus apie atvirumą ir demokratines refor 
mas, įvairios sovietų kontroliuojamos grupės nusprendė 
daryti savo pačių interpretacijas, ką jų vyriausias vadas 
norėjo pasakyti.

Nežiūrint Yakovlevo nuogo įspėjimo - ir tai su
tampa su vėliausiais Gorbačiovo pareiškimais panašiais 
atvejais Maskvoje - gali tik su nuostaba spėlioti, kaip 
sovietai pajėgs suderinti kiekvieną dieną vis stiprėjan
čias Baltijos žmonių didžiojo ilgesio gaidas. Praėjusį 
savaitgalį 200,000 lietuvių dalyvavo fakelų eisenoje sa
vo sostinėj. Jie parėmė ryžtingą platformą, priimtą že
mės šaknų judėjimo. O gal yra Kremlius - ne žmonės, 
kurie siekia nepriklausomybės, kokia yra džiaugiamasi 
daugybėje kitų kraštų - kuris yra prasilenkęs su realy
be?! (The Cleveland Plain Dealer, Oct. 31,1988)

šeštąją sėdynių eilę buvo 
užėmę partijos ir vyriausy
bės vadai.

Kongresas nesutiko pa
klausyti partijos pageidavi
mo sušvelninti kai kuriuos 
manifeste surašytus reika
lavimus, nors, sako, Mask
va nebus patenkinta tuo 
kietu nusistatymu. Nutar
ta išbraukti tik tą paragra
fą, kuriame sakoma, kad 
komunistų partija gali 
Frontui daryti įtakos tik 
demokratiniu būdu per sa
vo atstovus jame.

Pačiame Fronte reiškiasi 
dvi linkmės. Viena jų, at
stovaujama daugiausia ra
dikaliai galvojančių komu
nistų, nori rūpintis paveik
ti gyventojus, kad jie jung
tus! į persitvarkymą. Kitai 
rūpi daugiau tautiniai daly
kai. Tos kitos atstovas liu
teronų kunigas, pavyzdžiui, 
iškėlė reikalavimą, kad ra
dijas ir televizija pradėtų 
ir baigtų kiekvienos dienos 
programas tautiniu himnu.

Daugumas komunistų re
mia siekimus, kad būtų at
statyta Latvijos garbė ir 
savarankiškumas. Jie prita
ria reikalavimui, kad Latvi
ja būtų ekonomiškai nepri
klausoma ir pati nustatinė
tų, kas ir kada pirmiausiai 
darytina. Tik kyląs klausi
mas, kaip stipriai keltini tie 
tautiniai reikalavimai, kai 
pusę krašto gyventojų jau 
sudaro kitataučiai. Ar Mas? 
kva sutiks ?

Tame antrajame reporta
že dar užsimenama, kaip 
buvo renkamas komunistų 
partijos pirmasis sekreto
rius. Apie partijos būstinę 
susitelkę d e m o n strantai 
reiškę norą, kad būtų iš
rinktas Anatolis Gorbuno- 
vas, kuris iki šiol politbiure 
tvarkęs ideologinius ir kul
tūrinius reikalus ir rodęs 
nemaža tolerancijos ir ska
tinęs persitvarkymo sąjūdį. 
Bet partija išsirinko Janą 
Vagrį. Gorbunovas tada bu
vo iškviestas į Maskvą ir po 
poros dienų paskirtas Aukš
čiausios tarybos pirminin
ku, ir jis pasakė, kad Latvi
jai svarbu turėti savo pi
lietybę ir suvaržyti imigra
ciją. (k. p.)

STUDENTS/HOME- 
MAKERS/RETIREES 

SEASONAL 
WORKERS—EVERYBODY 

$EARN EXTRA$
Deliver telephone books in or 
around your neighborhood. Re- 
gister your name early, for best 
seleetion of routes. Carriers needed 
for all of Toledo and South Mi
chigan area, including Holland, 
Walbridge, Waterville, Swanton, 
Elmore, Genoa, Curtice and Ber- 
key.
Mušt be 18 year of age. Mušt 
have insured vehicle. Call Monday 
thru Saturday 8:30 am to 4:30 pm.

CALL N0W! ! ! !
419-472-3969

DDA EOE (41-44)

MAINTENANCĖMEČHANIC 
Breed Corp. hasan openina for a Main- 
tenance Mechanic. Duties indude gen- 
eral maintenance, plumbing, carpen- 
try, minor electrical work, some expe- 
rience required. Maįor Medical/Hos- 
pitalization, Dental, 401K. Send work 
nistoryandsalryrequirementsto: 

BREEDCORP 
Attn:Personnel 

Building 12 
RockawayValleyRd 

BoontonTownship, N J 07005 
Equal Opportunity Employer M/F
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Varpo šimtmetis ir Vincas Kudirka... (5)

Kudirkos stiprybės versmės
Vincas Trumpa

Kas nežino garsiosios 
dr. Vinco Kudirkos išpažin
ties, kurią jis paskelbė 1893 
m. Varpe. Marijampolės 
gimnazijoje ir Seinų kunigų 
seminarijoje būdamas Kudir
ka jautėsi lenkas esąs. Dai
liai nuaugęs, turėdamas gra
žų balsą ir mokėdamas virk
dyti smuiką, ano meto lenkiš 
koje dvaro ir klebonijos ap
linkumoje Kudirka jautėsi 
kaip inkstas taukuose.

Daug kas tada galvojo, 
kad ponu būti gali tik lenkas. 
Nors laisvės ir lygybės idė
jos į Užnemunę atėjo jau Na
poleono laikais, tačiau tikrai 
laisvas galėjai būti tik ponu 
Būdamas. O .ponai buvo len
kai. Veltui jo klasės ir suolo 
draugas Jonas Jablonskis 
bandė Kudirką atversti į lie
tuvybę. Ar ne keista, kad bu
simasis didysis varpininkas 
ir didysis kalbininkas iš pra
džios susirašinėjo lenkiškai?

Ir štai vieną gražią die
ną, vasaros atostogų metu, į 
Kudirkos rankas pakliūva 
Aušra. Leiskime kalbėti pa
čiam'Kudirkai: "Žiūriu ant 
pirmutinio puslapio stovi Ba
sanavičius. Pranašas! -pa
mišti jau tada apie Basanavi
čių, jau lietuviškai. Ėmiau 
skubiai vartyti Aušrą ir ... 
Neprisimenu jau visko, kas 
su manim paskui darėsi ... 
Tiek pamenu, kad atsistojau, 
nuleidau galvą, nedrįsdamas 
pakelti akių ant sienų mano 
kambarėlio ... rodos, girdė
jau Lietuvos balsą, sykiu ap
kaltinantį, sykiu atleidžiantį: 
O tu, paklydėli, kur iki šiol 
buvai? Paskum pasidarė 
man taip graudu, kad apsi
kniaubęs ant stalo apsiver
kiau ... Potam pripildė mano 
krūtinę rami, smagi šiluma 
ir, rodos, naujos pajėgos pra
dėjo rastis ... Rodos, užau
gau išsyk, ir ta pasaulė jau 
man per ankšta ... Pajutau 
save didžiu, galingu: pasi
jutau lietuvis esąs" (mano 
pabraukta / VT).

Štai iš kur, iš to lietuvy
bės jausmo, ir tryško Vinco 
Kudirkos stiprybės versmė.

Daug kas galės paklaus
ti, ką Kudirka turėjo galvoje 
sakydamas, kad pasijutęs lie 
tuviu jis iš karto tapo toks di
delis ir galingas, kad jam net 
visas pasaulis pasidarė per 
ankštas. Juk ta aušrinė lietu
vybė nebuvo tokia impozan
tiška.

Aš manau, kad jau tada 
Kudirka nuvokė, kad žmo
gaus didybė nieko bendro ne 
turi su tautos didumu. Vė
liau jis tą pačią mintį labai 
gražiai išvystė savo eilėse 
"Ne tas yra didis". Galima 
nesunkiai įsivaizduoti, kokį 
įspūdį padarė šimtatūkstanti-x

Vincas Kudirka 1890-1893 m. Šakiuose.

nei miniai, kai tą Kudirkos 
eilčrašlį paskaitė L. Noreika 
Vilniaus Vingio parke!

Paskutiniais laikais pa
saulis gyvena savotiška di
džiųjų liaupsinimo manija. 
Didieji - didėja, mažieji - 
mažėja. Buvo penki didieji, 
paskum - trys, o dabar beli
ko tik du, kurie žaidžia su 
mažomis tautomis, kaip šach 
matininkai su savo figūro
mis. Tačiau kažin ar tautų 
didybę apsprendžia žemės 
plotai ir žmonių skaičiai. Ar 
ne per daug materialistinis 
toks požiūris? Daug buvo 
didesnių tautų už senovės 
graikus, bet kas juos pralen
kė dvasios ir minties galia?! 
Labai teisingai pasakė suo
mių rašytojas F.E. Sillanpaa 
(1888-1946): "Mes žinome, 
kad esame maža tauta, ta
čiau mes žinome taip pat, 
kad pagaliau tautos didybę 
apsprendžia vidutinė jos pi
liečių didybė". Kaip tik tą 
norėjo pasakyti ir V. Kudir
ka savo eilėraščiu "Ne tas 
yra didis".

V. Kudirka nejuokais 
pasijuto galingas. Juk ar ne
nuostabu, kad tas fiziškai ne 
labai stiprus, džiovos kanki
namas žmogus, tik per vieną 
dešimtmetį būtų tiek daug 
padaręs. Štai po ranka šeši 
stamboki jo raštų tomai: ke
turi - originalios kūrybos, du 
- vertimų. Juos suredagavo 
Juozas Gabrys, išleido švie
sios atminties Tėvynės my
lėtojų draugystė Amerikoje, 
atspaude daug nusipelniusi 
Mauderodės spaustuvė Til
žėje. Ir visa tai buvo pada
ryta beveik per vienerius me
tus. Mokėjo tada žmonės 
dirbti! Teisingai Antanas 
Žmuidzinavičius savo 1906

m. tapytą dr. V. Kudirkos 
portretą pavadino "Per kiau
rą naktį". Taip dirbo V. Ku
dirka.

Gerai, kad pagaliau nu
imtas beprotiškas interdiktas 
nuo dr. V. Kudirkos raštų, 
kad vėl skamba jo "Tautiška 
giesmė". Reikia tikėtis, kad 
bus išleista nauja V. Kudir
kos raštų laida, papildyta jo 
laiškais ir kita nespausdinta 
medžiaga, aprūpinta visa 
moksline aparatūra ir rodyk
lėmis.

Norėtųsi laukti, kad Var
po šimtmetinės sukakties der
lius bus daug geresnis, negu 
paties Vinco Kudirkos šimt
metinės gimimo sukakties 
derlius. Tos sukakties netu
rėtų negirdomis praleisti ir 
mūsų veiklioji išeivijos ben
druomenė. Varpas, kaip vi
sų lietuvių literatūros, politi
kos ir mokslo žurnalas, tik
rai to nusipelno. Būtų gerai, 
kad vis dėlto būtų sugrįžta 
prie sumanymo išleisti antrą
ją kudirkinio Varpo laidą, 
kaip savo laiku buvo išleista 
II-ji Aušros laida, kurią tei
giamai įvertino Lietuvos is
torikai.

O gal vėl atsigaus Tėvy
nės mylėtojų draugija, kuri 
savo laiku suvaidino tokį di
delį vaidmenį, ne tik išleisda
ma dr. V. Kudirkos raštus, 
bet ir aplamai teisingai supra 
to pagrindinius kiekvienos 
išeivijos uždavinius.

MACHINE OPERATORS
Breed Corp. has immediate openings 
for entry level machine operators. Ap- 
plicants should have some knowledge , 
of mechanical operations. Good under- 
standing of English necessary for safe- 
ty standards. Hours 7.30-4:00 5 day 
week. Major Medical/Hospitalization, 
Dental, 401K.

Apply to:
BREEDCORP

Building 12 
RockawayValleyRd 

BoontonTownship, N J 07005 
Equal Opportunity Employer M/F

Tauriai asmenybei, daug dirbusiai savo 

krašte
A. A.

JADVYGAI TŪBELIENEI
atsiskyrusiai iš mūsų tarpo, liūdinčiai dukrai 

MARYTEI KUHLMANN ir artimiesiems gi

lią užuojautą reiškia.

Alena Devenienė ir
Kęstutis Grigaičiai

A. A.

JADVYGAI TŪBELIENEI

mirus, velionės dukteriai MARYTEI KUHL

MANN ir visiems artimiesiems reiškiu mano 

gilią ir nuoširdžią užuojautą.

Galina Leonienė

A. A.

ALEKSANDRAI GRUZDIENEI 

mirus, jos vyrą VINCENTĄ ir kitus arti

muosius nuoširdžiai užjaučiame.

Vincentina ir Jonas
Jurkūnai

Mylimai motinai

A. A.

PRANEI BUTKUVIENEI 

mirus, jos sūnui BENEDIKTUI BUTKUI, jo 

šeimai ir giminėms reiškiame nuoširdžią 

užuojautą.

Los Angeles Vyrų Kvartetas
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Australijos lietuvių
Svajonių Aidai

Stasys Santvaras

Kiek lietuvių jaunimo 
mes turime Bostone? Dar 
pernai nebūtų buvę lengva 
į tą paprastą klausimą at
sakyti. žinome, kad jo yra 
gana gausūs būriai, pasi
slėpę keistoj uždarumoj, 
gausiau pasirodantys tik 
lietuvių skautų sueigose ir 
renginiuose.

šiemet du įvykiai parodė 
nors apytikrį mūsų atžaly
no kiekį: tragiškai žuvusio 
Petro Čepo laidotuvių metu 
So. Bostono liet. šv. Petro 
parapijos bažnyčia, kurioj 
sėdimų vietų yra šeši ar 
septyni šimtai, buvo beveik 
pilna. Gedinčių ir liūdinčių 
eiles daugiausia sudarė jau
nimas (tiesa, buvo ^atvyku
sių iš kitų Amerikos miestų, 
bet jie daugumos negalėjo 
sudaryti), tikrai gražus 
jaunimo pulkas. Ir štai da
bar, spalio 15 d. vakare, į 
Lietuvių jaunimo s-gos 
Bostono sk. surengtą kon
certą, kurio programą at
liko Australijos lietuvių 
Svajonių aidai, So. Bosto
no Lietuvių piliečių draugi
jos salėn vėl prigužėjo tik
rai įspūdingi mūsų jauni
mo būriai, vėl gal 300 ar 
400. Ar tai būtų Amerikos 
lietuvių jaunimo tautinis 
atgimimas? Jeigu pasitvir
tintų, jog tai yra tiesa, ga
lėtumėm dėkoti jų tėvam ir 
Dievui.

Prieš keletą metų Bosto
ne dainavo Australijos lie
tuvių Svajonės, trys dailios 

IŠĖJO...
j

VYTAUTAS MATULIONIS
i j

Gėlėtos gražbylystės monų lydima, 
Palikus pievas ir prisirpusius laukus, 
Išėjo vasara, lyg nuotaka jauna, 
Pravėrus girgždančius miglų vartus.

Atvėso meilė žemės ir dangaus skaisti,
Giliai alsavę jų krūtinės jau nurimo,
Paglostė jas šalnos ranka žvarbi
Ir sidabru ankstyvu padabino ...

Pro medžių ilgus, stingstančius pirštus
Jie rauda vienas kito graudulingai:
Kartoja pažadus neišsipildžius, senus
Ir kliedi..., lyg sapnuotų ..., beprasmingai...

Miškų gelmėj girdėt vaivorykštės aidai... 
Nesugrąžinami..., bet žavūs tartum burtai... 
Išblėso kaitraus laužo pelenai,
Tik anglys žėri dar, it užkerėti turtai...

Vaiskioj tyloj švelniai plevena liūdesys,
Tuščiam lizde paklydęs verkia vėjas,
O širdyje beribis ilgesys
Tos nuotakos kur pro vartus išėjo...

ir muzikalios merginos. 
Kaip atrodo, Svajonės pa
gimdė Svajonių aidus. Da
bar jų sambūrį sudaro ke
turi asmenys: solistė Vir
ginija Bruožytė, pianistė ir 
dainininkė Zita Prašmutai- 
tė, tenoras ir gitaristas 
Arūnas Bruožis ir būgninin
kas bei akordeonistas To
mas Zdanius. Be to, jie vi
si turi profesijas, kurios 
padeda jiem nusikirsti ru
gių ar kviečių pėdą — užsi
dirbti skalsesnį kasdieninės 
duonos kąsnį. Virginija 
Bruožytė kurį laiką dainavo 
Viktorijos operos chore, o 
dabar yra muzikos moky
toja vienoj Melbourno gim
nazijoje. Zita Prašmataitė, 
be muzikos studijų, su gar
bės žymenimis yra baigusi 
tiksliuosius mokslus, yra 
kompiuterių specialistė, toj 
srity dirba Australijos val
džios įstaigoje. Arūnas 
Bruožis yra baigęs elektro
niką, taip pat turi valdišką 
tarnybą. Tomas Zdanius — 
muzikas ir sportininkas, 
kai pregis, tuo tarpu tik 
šiose dirvose jis ”sėja, 
pjauna, ir kluonus krauna”. 
Visi jie yra veiklūs, popu
liarūs ir plačiai žinomi Aus
tralijos lietuvių tarpe, o da
bar jau ir pasaulio lietuvių 
sodybose. Reikia dar pri
durti, kad geros ir toleran
tingos yra Australijos vals
tybinės įstaigos, jeigu jos 
savo tarnautojus išleidžia 
tokiom ilgo laiko kelionėm

Australijos "Svajonių Aidai": sol. Virginija Bruožytė, Tomas Zdanius ir Arūnas Bruožis:
V. Maželio nuotr.

į lietuvių gyvenamas salas, 
plačiajame pasaulyje.

Pastaroji Svajonių aidų 
išvyka aprėps beveik visus 
žemės kontinentus — kvar
tetas jau koncertavo Pietų 
Amerikoj — Brazilijos, Ar
gentinos ir Urugvajaus lie
tuvių kolonijose, JAV ir 
Kanados didžiuose miestuo
se, rengiasi keliauti ir pas 
Europos lietuvius. Savo 
koncertuose jie garsina VII- 
jį Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą, kuris įvyks 
1991-1992 m. (vadinasi, Ka
lėdų — Naujųjų metų lai
kotarpyje) Pietų Ameriko
je. Svajonių aidų koncertai 
yra skiriami lietuviškajam 
jaunimui, taigi tuo požiūriu 
kvarteto dalyviai yra ne tik 
mūsų dainų garsintojai, bet 
ir lietuvių tautos meilės ža
dintojai bei ambasadoriai. 
Bostone susidarė įspūdis, 
kad tą sudėtingą ir neleng
vą misiją jie pajėgia ap
rėpti ir nugalėti.

Svajonių aidų programas 
sudaro senos ir rečiau gir
dimos liet, liaudies dainos, 
mūsų kompozitorių sukur
tos patriotinės dainos ir es
tradinė muzika — savų ir 
svetimų kompozitorių dar
bai. Kaip regim, tie kon
certai nestokoja muzikinės 
kalbos įvairenybių — išgir
si čia melodiją liet, liaudies 
dainą ir ritminiu požiūriu 
kaprizingą sutartinę, išgir
si Tėvynės ilgesio ir mei
lės aistros kupinas melodi
jas, išgirsi ir modernaus 
džazinio trenksmo. Visi mu
zikos kūriniai, kuriuos Sva
jonių aidai Bostone daina
vo, pridėdami ir keletą ”bi- 
sų”, buvo rūpestingai pa
ruošti ir tikrai įtaigiai pa
dainuoti. Malonu paliudyti, 
kad jaunimo gretose dau
giausia entuziazmo ir šil
čiausių plojimų audrą su
kėlė liet, liaudies ir patrio
tinės dainos, kurios vienos, 
jei taip galima sakyti, ir at
stovavo muzikinės kūrybos 
klasiką.

Svajonių aidų kvarteto 
ašis, be abejo, yra Virgini
ja Bruožytė. Aną kartą, kai 
Bostone ji dainavo su Sva
jonėm, dar girdėjom mėgė
jiškumo, o dabar Virginija 
jau yra profesionali liaudies 
dainų ir estradinės muzikos 
dainininkė. Programoje pa
rašyta, kad ji yra lyrinis 
sopranas. Ir tikro gi — ji 
dainavo dviem išlavintais 
balsais — lyriniu sopranu ir 
mezzosopranu. Pastarasis, 
kaip čia rašančiam pasigir
do, yra jos tikrasis balsas, 
nes žymiai sodresnis ir spal
vingesnis, bet Virginija ne
sunkiai susidorojo ir su ly
rinio soprano tesitūrom. Be 
to, matėm ir girdėjom, kad 
ji turi sceninę ir muzikinį 
temperamentą, bet ta pri
gimties dovana ji naudojosi 
saikingai ir spalvingai, at
verdama savo muzikalumą 
ir jautrų skonį.

Zita Prašmutaitė, jei ne
klystu, yra ta moteris, kuri 
padeda paruošti Svajonių 
aidų programas. Ji yra pri
tyrusi ir jautri akompania- 
torė, tą darbą dirbusi ir čia 
minimame koncerte, kartais 
dailaus tembro altu įsijun
gusi į kvarteto dainuoja
mas dainas. Vienu žodžiu, 
Zita Prašmutaitė yra stipri 
Svajonių aidų muzikavimo 
atrama.

Arūnas Bruožis, daina
vęs duetus su seserim Vir
ginija (žinoma, dar nepa
jėgdamas jos įveikti), tu
rintis lyrinį tenoro balsą, 
dar palavintiną ir pasodrin- 
tiną, turintis įgimtą muzi
kalumą ir jau įsisavintą 
skambinimą gitarom — bu
vo mielas ir patrauklus Sva
jonių aidų kvarteto daly
vis. Sesers ir brolio darnūs 
duetai nebuvo nuobodūs, iš 
tikro buvo malonu jų daina
vimo klausyti.

Tomas Zdanius Svajonių 
aidų koncertą lydėjo muša
mųjų muzikos padargų rit
mais. Muzikiniai ritmai kai 
kuriuo požiūriu — aukštoji 

matematika. T. Zdanius yra 
neabejotinai su ta ”muzikos 
mat ematika” susipažinęs, 
jau turįs apstą patyrimo 
būgnininkas, kitų kvarteto 
dalyvių savo būgnais nė ne
mėginęs užmušti.

Svajonių aidų koncertą 
surengė Lietuvių jaunimo 
sąjungos Bostono skyriaus 
valdyba, kurios pirminin
kas yra Darius Ivaška. 
”Australai”, dėkodami už 
koncerto surengimą, Darių 
apdovanojo savo įdainuota 
plokštele, o jaunimas jam 
garsiai plojo. Ta proga į 
sceną buvo pakviesti D. 
Ivaškos talkininkės ir tal
kininkai. Tai buvo itin gra
žus merginų ir vaikinų pa
radas, kuriem karštais plo
jimais dėkojo visi gausūs 
koncerto klausytojai.

Dariui Ivaškai ir jo val
dybai dėkojame ir mes, vy
resnieji, tikėdami, kad mū
sų jaunimo sielose prigis 
toji sėkla, kurią su idealis
tiniu pasišventimu sėja 
Australijos lietuvių Svajo
nių aidai.

NEW ENGLAND METAL 
STAIR & RAIL 
NOW HIRING ...

WELDERS & HELPERS
STEADY WORK & OVERT1ME

APPLY WITHIN:
90 Main St.

N. Reading, Mass 01874 
(508) 664-5244 

(42-45)

TRACTOR TRAILER DRIVERS — 
Steel product deliveries. Knowledge 
of centrai and southern Jersey 
helpful. Minimum 3 years experi- 
ence. Articulated license required. 
Good pay with union benefits. Call
JACK at 201-826-6400, or apply 
in person to: ABARRY STEEL CO., 
1000 Statė Street, Perth Amboy,
N. J. 08862. (41-44)

MACHINE OPERATORS
4 vacancies, day shift. Starting rate 
$5 p /hr for operators to run surface 
grinders, conipacting presses & pow- 
der mixing equipment. Jobs reg basic 
reading & vvriting, prior exp. helpful 
the shop is in an industrial atmos- 
phere (iron powders) būt not req‘d. 
For an appt. contact Lionei or Jeff 
at 201-673-7664. Coretronics Division 
of Krystinel, 241 No. Day Street, 
Orange, N. J. 07509 (38-42)

r
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Pagerbė komp. Giedrą Gudauskienę
Gerokai išlepintai Los 

Angeles lietuvių publikai 
įtikti ir ją sužavėti nėra 
lengva. Tačiau, tokie vardai 
kaip Giedra Gudauskienė, 
Raimunda Apeikytė, Bi
rutė Dabšienė-Vizgirdienė, 
Vita Polikaitytė - Vilkienė, 
Petras Maželis, na, ir pa
garsėjęs Vyrų Kvartetas 
žadėjo neeilinę programą ir 
š. m. spalio mėn. 9 d. į 
kompozitorės Giedrės Gu
dauskienės kūrinių koncertą 
sutraukė pilną salę muzi
kos mėgėjų ir jų neapvylė.

Renginį atidarė LB San
ta Monikos ir Vakarų Los 
Angeles Apylinkės pirm. 
Stasė Korienė, pakviesda- 
LŽS cv pirmininkę Rūtą 
Klevą Vidžiūnienę įvadi
niam žodžiui, kuri trumpai 
apibūdino šį renginį ir pa
kvietė rež. Petrą Maželį 
pravesti programą.

Pirmam programos nu
meriui P. Maželis pakvietė 
visiems gerai pažįstamą pi
anistę Raimondą Apeikvtę 
paskambinti Giedros Gu
dauskienės kūrinį "Vilniaus 
prisiminimai", susidedantį 
iš 8-nių dalių: Bažnyčių 
Varpai, Vaikai žaidžia Vin
gio parke, Senasis žydų 
kvartalas, Stralio kavinėj, 
Neris susitinka su Vilnele, 
Karių daina Vilniaus gat
vėje, Rasų kapinės ir Gedi
mino kalne. Muzikinį verti
nimą paliekant muzikolo
gams, eilinio klausytojo tei
sėmis, galima teigti, kad ir 
šį kartą Raimonda Apeiky
tė stebino klausytojus savo 
meistrišku kūrinių itnerpre- 
tavimu ir virtuozišku jų at
likimu, kurie buvo išklausy
ti su ypatingu dėmesiu ir 
susikaupimu. Po šio, vieto
mis labai trankaus kūrinio, 
programos pravedėjo P. Ma
želio pakviesta solistė Biru
tė Dabšienė-Vizgirdienė pa
dainavo tris G. Gudauskie
nės sukurtas dainas:

Peisazas — žodž. Pr. 
Lemberto, Mergaitė ir žve
jus — A. Nasvytytės, ir 
Pirmas Kūdikio šypsnys — 
A. švabaitės.

Plojimams aprimus, P. 
Maželis vėl pakvietė Rai
mondą Apeikytę kitam G. 
Gudauskienės kūriniui "Los 
Angeles vaizdai" atlikti, 
įspėdamas publiką neišsi
gąsti kai Čia girdėsime 
"žemės drebėjimą". Kūri
nys susideda iš 6-nių dalių: 
Senoji ispanų gatvelė Oli- 
vera, Kiniečių Kvartetas, 
Lietuvių bažnyčia šv. Jur
gio gatvėje, žemės drebėji
mas Šv. Fernando slėnyje, 
Saulėlydis Pacifike ir Hol- 
lywood’o bulvaras.

P. Maželio "įspėjimas" 
buvo vietoje. Iš kitur atvy
kę svečiai galėjo pajusti 
kaip jaučiamasi žemei dre
bant. šiame kūriny, iš po 
magiškų R. Apeikytės pirš
tų išgirdome tokį trenks
mą, kad ir prie drebėjimų 
"pripratusiam" atrodė, lyg 

jau griūva visi Los Ange
les miesto dangoraižiai.

Po 15-kos minučių per
traukos, scenoje pasirodė 
solistė Vita Polikaitytė-Vil
kienė, kuri labai švelniai 
padainavo kitą G. Gudaus
kienės kūrinį "Metų laikai", 
susidedantį iš 4-rių dalių, 
žodžiai Pr. Lemberto. So
listė Vita Polikaitytė-Vil- 
kienė, pilnai subrendusi dai
nininkė, deja, per retai gir
dima lietuvių scenose. Gra
žus balsas, kultūringa lai
kysena scenoje ir taisyk
linga lietuvių kalbos tartis, 
paliko klausytojams malo
nų įspūdį.

Pasirodė Vyrų Kvartetas 
su dviem G. Gudauskienės 
dainom: Pirmas pabučiavi
mas — žodž. A. žąsyčio ir 
Gyvenimas — pagunda — 
žodž. A. Karvelytės. Dai
nos Kvartetui pritaikytos 
A. Jurgučio. Kvartetas šį 
kartą dainavo be Br. Seliu- 
ko (jis sirgo) ir jo trūku
mas buvo jaučiamas.

Tirštais plojimais vėl 
sveikiname sol. Birutę Dab- 
šienę-Vizgirdienę, kuri šį 
kartą dainavo ištraukas iš
G. Gudauskienės sukurtos 
operetės "Aldona". Susiža
vėjimo fragmentas — žodž.
K. Vidžiūnienės, Svajonės
— V. Kevalaitienės, Meilė
— K. Vidžiūnienės, Pabu
čiavimai — Banaitytės- 
Hennings.

Koncerto pabaigai — 
Koncertinis tango — skam
bina Raimonda Apeikytė.

Uždarydamas muzikinę

Laimai ir Česlovui Kiliuliams 25 metai
Bostono ir jo apylinkių 

lietuviškasis gyvenimas nebe
isi vaizduojamas be vyr. skau
tininkų Česlovo ir Laimos 
(Katauskaitės) Kiliulių. Nuo 
pat lituanistikos mokyklos 
laikų jiedu darbuojasi su mū
sų jaunimu, su skautais. Lai
ma, pradinės mokyklos moky
toja, buvusi Gintaro Vadovių 
Mokyklos vedėja, dabar yra 
skaučių tuntininkė. Česlo
vas, technologas pramonėje, 
yra Lietuviškosios Skautybės 
Fondo pirmininkas nuo jo 
įkūrimo 1975 metais, ilgame- 

Laima ir Česlovas Kiliuliai šalia tėvo Stepono Kiliulio ir 
motinos Valerijos Katauskienės- Vaich.

programos dalį, Petras Ma
želis atidengė dvi "paslap
tis". Viena tai Giedros Gu
dauskienės kūrinių ką tik 
išleistą kasetę ir kita "di
džioji paslaptis" — komp. 
Giedra Gudauskienė jau su
laukė garbingos savo am
žiaus sukakties, suteikian
čios jai visas pensininkų 
privilegijas, o tuo pačiu ir 
teisę nemokamai valgyti 
pietus Lietuvių Tautiniuose 
namuose ...

Po to, gausybė sveikini
mų ir gėlės, gėlės, kompo
zitorei ir visiems progra
mos atlikėjams.

žodžiu sveikino LB San
ta Monikos Apylinkės var
du pirm. Stasė Korienė, 
Lietuvių Fondo vardu Ma
rija Remienė ir LB Vaka
rų Apygardos pirm. Angelė 
Nelsienė, įteikdama ir LB 
kv pirm. dr. Razmos dova 
na. Gauta daug sveikinimų 
raštu "iš visų pasaulio 
kampų".

Pabaigai, komp. Giedra 
Gudauskienė padėkojo vi
siems šio koncerto rengė
jams, programos atlikėjams 
ir jos pravedėjui ir visiems, 
kurie vienu ar kitu būdu 
prisidėjo prie šio renginio 
pasisekimo, visiems sveikin
tojams, o taip pat ir vi
siems dalyviams, taip gau
siai susirinkusiems ją pa
gerbti. Uždangai nusileidus, 
visi dalyviai buvo pakviesti 
kavutei. Kompozitorei Gied
rai Gudauskienei linkime 
daug sveikų ir kūrybingų 
metų!

F. Masaitis

tis gilvelistas, vadovų kursų 
organizatorius. Jie abu taip 
pat yra LSS tarybos nariai. 
Ir nepajutom, kad tai šaunia
jai porai jau 25 metai vedybi
nio gyvenimo. Užaugino tris 
vaikus, visus leido lituanisti- 
nėn mokyklon - ton pačion, 
kurią patys yra baigę. Kiliu
liai yra vidurinės ir jauniau
sios kartos lietuviška šeima, 
gyvenanti Lexingtone.

Sidabrinę sukaktį suruo
šė Laimos sesuo Albina ir jos 
vyras inž. Leonas Rudžiūnai 
savo namuose Stoughtone,

Sūnūs Tomas suriša tėvus specialia juosta.

prie Bostono. Rugsėjo 17-tą 
susirinko apie 50 svečių. Bu • 
vo keturios anų 1963-jų me
tų pamergės: Rita Ausicjūtė- 
Heidcmann, Valė Kriščiūnie- 
nė, Norma Šnipienė ir Aldo
na Žibinskaitė-Adams, ir du 
pabroliai - Romas Bričkus ir 
Ramūnas Kalvaitis. Šventę 
pravedė viešnia iš Japonijos 
Jūratė Dambrauskaitė-Tsuru- 
fuji. Iškilmė buvo suplanuo
ta ir praėjo naujoviškai senų
jų tradicijų pagrindu. 'Jauna
vedžius' pasitiko ir įvedė į na - 
mus Laimos motina Valerija 
Katauskienė-Vaich ir tėvas 
Steponas Kiliulis, su vynu, 
duona ir druska. Vaikai - 
Daiva ir Rimas Kiliuliai - pri 
sega gėlytes. Vedėja Jūratė 
prabyla į svečius, Valė ir Gin 
taras Čepai uždeda Laimai gė 
lių pintą vainiką, o Česlovui 
gėlėmis papuoštą šiaudinę 
skrybėlę. Pora surišama tau
tine juosta jų vyriausiojo sū
naus Tomo. Juostą išaudė 
broektoniškė p. Ribokicnė su 
atitinkamu įrašu tai progai.

Vyriausias pabrolys inž. 
R. Bričkus kviečia pakelti 
šampano taures, sugiedoti "Il

BALTIC 
TOURS

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

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
14 dienu — Lietuva, Suomija
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629 
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1

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 mirusiems giminaičiams Lietuvoj.
Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
SUITE 4 

77 OAK STREET 
NEWTON, MA 02164 

617 965 - 8080

giausių metų" ir atpasakoja 
ryškesniuosius Česlovo ir Lai - 
mos pergyvenimus, iškelda
mas jų skautišką veiklą.

Irena Kalvaiticnė įteikė 
jubiliatų porai bendrąją sve
čių dovaną - kelionę į šiltą
sias salas laivu. Žiūrinėjami 
vestuviniai albumai, o po vai- - 
šių buvo parodytas 1963 m. 
Gerimanto Peniko susuktas 
filmas. Pamatėm, kiek pasi
keitėm nuo anų smagių vestu
vių Bostone. Svečiams pa
sklidus po erdvius namus ir 
vasariškai šiltą sodelį, kelioli
ka balsingų moterų ir vyrų 
svetainėje dainavo daugybę 
lietuviškų dainų. Ir atsimink 
tu tiek posmų su visais žo
džiais!

Česlovui Kiliuliui padė
kojus svečiams ir šventės ren 
gėjams, ir dar kiek pabendra
vus, namai nutilo apie 3 valan 
dą ryto. Tokį pobūvį atsimin
sime, o sukaktuvininkams lin 
kime daugelį metų džiaugtis 
augančia ir gausėjančia šeima 
ir vaisingai darbuotis bendra
jame lietuvių katile.

Jurgis Gimbutas
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'Lietuviai tautininkai
komunistų kankiniai’

Žodis pasakytas knygos pristatyme Chicagoje
Vytautas Abraitis

Kai prieš kurį laiką pra
dėjau galvoti, kaip išleistą 
knygą galimai deramiau 
pristatyti, pamačiau, kad 
tai yra daug painesnis ir 
sunkesnis uždavinys, nei 
šiaip jau knygos pristaty
mas. Neabejotinai paines
nis, nei romano, novelių ar 
poezijos rinkinių, istorijos, 
mokslo arba propagandinio 
leidinio pristatymas.

ši knyga "Lietuviai tau
tininkai — komunistų kan
kiniai” nesiduoda vertina
ma, nei jos chorakterių 
apybraiža, nei gamtos lakiu 
aprašymu, nei intriguojan
čia fabula ir jos atomazga. 
Knygoje išvardinti asme
nys ir istoriniai įvykiai 
prasidėjo 1940 metų birže
lio mėnesyje ir dalinai vyk
sta ir šiandien, tik gal ki
tokioje formoje. Dar ir 
šiandien okupanto nužudy
tų, į Sibirą ištremtų, įvai
riose vietose įkalintų lietu
vių skaičius nėra pilnai ži
nomas. Bet jis nėra mažas, 
jei trijų milijonų tautai 
siekia apie 700.000 tūkstan
čių. ši knyga nėra vien 
rinkinys faktų palietusių 
tik tautininkus. Ji iškelia į 
viešumą okupanto azijatiš
ko žiaurumo nusikaltimus 
prieš žmogaus prigimtąsias 
teises. Ji yra kartu pamo
kanti ir įspėjanti, ką reiš
kia tautai nustoti savo po
litinės nepriklausomybės.

Prisipažinsiu, kad kai vie
nas iš šios knygos "Lietu
viai tautininkai — komu
nistų kankiniai’ 'redaktorių 
pasakė man apie Tautinės 
Sąjungos užplanuotą išleis
ti knygą nuogastavau jam, 
kad kažin ar dera tautinin
kams patiems skelbtis tik 
apie 
Bet 
kad 
mes 
jiems suteikė Sovietų Są
jungos valdovai ir ne tik 
vienas Stalinas, bet ir jo 
pasekėjai Lietuvos komu
nistai, vykdę jų kankinimą. 
Kad knygoje išvardinti ir 
neišvardinti iš tikro yra 
kankiniais, įrodo tas negin
čytinas faktas, kad jų visų 
vienintelis nusikaltimas bu
vo ir yra, kad jie buvo lie
tuviai. Jie buvo lietuviai, 
bet nebuvo komunistai.

Kai knyga buvo išleista 
ir ji pirmą kartą pasirodė 
viešumoje Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos XX- 
jame seime Daytona Beach, 
Floridoje, pakeičiau savo 
nuomonę dėl tinkamumo ją 
išleisti Tautinei Sąjungai. 
Perskaitęs leidėjo žodį kny
gos 7-jame puslapyje, kurį 
cituoju: "Leisdama šį "Lie

savuosius kankinius, 
gi, giliau pagalvojus, 
tą kankinių vardą ne 
jiems priskyrėme, o jį

tuvių tautininkų — komu
nistų kankinių” vardyną, 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga, nesijaučia jame 
išskirianti tautininkus iš 
kitų politinių grupių, o šis 
ėjimas grindžiamas minti
mi, kad kankinių sąrašų su- 
darinėjimas per paskiras 
organizacijas, manyta, bus 
našesnis, negu kreipiantis į 
visumą. Praktika tai pa
tvirtino. Tebūnie šis lietu
vių tautininkų kankinių 
vardynas dalimi visų komu
nistų nužudytų, kankintų 
lietuvių vardyno, o drauge 
ir paskatinimu kitoms or
ganizacijoms pas irūpinti 
savo dalimis". Sutvirtino 
šią mano pakeistą nuomonę 
ir knygoje paskelbta Sovie
tų Sąjungos slapta, bet, ma
tomai, su Lietuvos komu
nistų pagalba išleista ins
trukcija, pusi. 174 -175, 
"Smulkus prie štarybinio 
elemento Lietuvoje surūšia- 
vimas". Pagal šią instruk
ciją buvo nurodyta "kuriuos

Kokia turime garantijc|, kad 
gorbačioviniai komunistai
yra kiloki nei štai mistiniai?

lietuvius patriotus pirmiau
sia areštuoti, tremti, nai
kinti”. Pagal tą instrukciją 
tautininkų organizacijų va
dovybėms ir nariams: Tau
tininkų Sąjungos, neolitua- 
nų, jaunalietuvių ir Mažo
joje Lietuvoje veikusių san- 
tariečių, okupanto buvo su
teikta garbė būti pirmūnais. 
Todėl nėra ko ir stebėtis, 
kad tautininkai, nors ir ne 
pirmieji (kiek girdėjau, kad 
šauliai yra pirmiau sudarę 
savo narių-kankinių vardy
ną) paskelbė bent daliną 
savo narių — komunistų 
kankinių — vardyną. Ne
abejotinai, kaip leidėjas mi
ni, tai turėtų būti paskata 
ir kitų srovių organizaci
joms sudaryti savo vardy
nus ir juos paskelbti.

šios knygos pristatymo 
proga noriu su jumis pasi
dalinti keletą minčių arti
mai susijusių su šioje kny
goje išvardintais ir neiš
vardintais, kentėjusiais ir 
dar šiandien kenčiančiais 
okupanto žiaurumus, sąry
šyje su šių dienų Gorbačio
vo vadinamu persitvarky
mu, palietusiu ir lietuvius.

Kaip visi žinome, gyvena
me paradoksų — priešingu-
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mų perpildytais laikais. Kai 
dar vakar mūsų tėvynai
niams Lietuvoje dėl dauge
lio gyvenimo normų buvo 
nusikaltimas net ir pagal
voti apie tai, tai šiandien 
jau nusikaltimas viešai ne
reikalauti iš okupanto pa
reigūnų tų pakeitimo. Pir
masis ir didžiausias para
doksas yra tai, kad lietuvių 
tauta prieš 48 metus pa
vergta Sovietų Sąjungos 
valdomo Stalino, jam susi
tarus su to meto Vokieti
jos valdovu Hitleriu, šian
dien, atrodo, laisvinama 
Stalino įpėdinio — Gorba
čiovo. Nėra jokios abejonės, 
kad visi tie laisvėjimo žen
klai Pabaltijos kraštuose ir 
kitur, o jų, reikia pripažin
ti, kad yra, vyksta tik su 
Maskvos žinia ir palaimini
mu. Sovietijai neišvengia
mai reikalingi: ekonominių 
reformų pasėkoje ir joms 
pravesti Gorbačiovui ieš
kant naujų atramos taškų 
— patikimų partiečių savo, 

p o z i c i j oms sustiprinti, 
mums reikia tik džiaugtis, 
kad mūsų tautiečiai suge
ba išnaudoti tą progą bent 
dalinai atgauti tai, kas bu* 
vo prarasta 1940 metais.

Bet bent aš negirdėjau, 
kad kur nors ir kada nors 
Gorbačiovas būtų išsitaręs 
apie Stalino, to šiuo metu 
kaltinamo visų didžiausių 
Sovietijos klaidų autoriaus 
pasmerkimą dėl jo apgau
lingo, smurtu įgyvendinto 
ir neteisėto Pabaltijos kraš
tų užėmimo arba tiems 
kraštams grąžinimą jų ne
priklausomybės. Negirdėjau 
ir to, kad mitinguose būtų 
reikalauta, atšaukti plėšiko 
vardas Lietuvos 1945-1952 
metų partizanui, kovoju
siam ir žuvusiam už Lietu
vos laisvę. Ir šiandien tas 
pats kaip ir bemaž prieš 
dvejus metus prie "apskri
to stalo” pasikalbėjimo; ga
lima laisviau kalbėti apie 
daug ką, bet negali būti 
kalbos apie nepriklausomą 
Lietuvą. Ir tai, kaip minė
jau, pilnai suprantama, nes 
tam reikalui nėra Maskvos 
leidimo.

Antruoju paradoksu lai
kau iškylančias naujas as
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Žurnalo "Naujoji Viltis” redaktorius Vytautas Abraitis

menybes mūsų pavergtoje 
Lietuvoje. Jomis yra taip 
vadinami tautiniai komu
nistai; jie yra tie, kurie 
reikalauja tik Lietuvos Ta
rybų (Pabrėžiau tarybų, o 
tai yra, — komunistinės) 
socialistinės respublikos sa
vy stovumo sąjungoje su So
vietų Socialistine Respubli

kų Sąjunga — SSRS. Ir 
norim-nenorim turime pri
pažinti, kad jie šiandien, 
Gorbačiovui vadovaujant, 
yra tautos laisvėjimo įran
kiai. Atrodo, kad pasidarė 
nesvarbu, kad tai yra tie 
patys komunistai, kurie dar 
taip nesenai aktyviai prisi
dėjo prie šimtais tūkstan
čių mūsų tautiečių žudymų, 
trėmimų ir visos eilės kitų 
genocidinių n u s i k altimų 
prieš žmoniškumą. Daugeliu 
atvejų tai yra tų pačių žmo
nių nusikaltimai prieš žmo
nes, kuriuos išvardina kny
ga "Lietuviai tautininkai — 
komunistų kankiniai".

Su Gorbačiovo leidimu ir 
sutikimu įsikūręs ir šiuo 
metu aktyvus Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdis davė 
progą mūsų tautiečiams 
Vilniuje ir kituose miestuo
se parodyti savo tikruosius 
jausmus: meilę savo tautai, 
meilę jos kaip nepriklauso
mos tautos ir valstybiniams 
simboliams — Lietuvos tri
spalvei, Vyties ženklui, Ge
dimino stulpams ir ne tik 
Kudirkos sukurtai tautinei 
giesmei, bet ir nepriklauso
mos Lietuvos himnui*; mei
le ir savo kalbai prašant 

pripažinti ją valstybine kal
ba. Mums visiems spaudė 
ašarą, Vilniuje iš naujo, 
plevėsuojančios trispalvės 
ir nepaprastai drąsios kal
bos Vilniaus Vingio parke, 
Gedimino aikštėje ir kituo
se miestuose liepos ir rug
piūčio ir dabar vykstančiuo
se mitinguose. Bet senti
mentų pagauti išleidome iš 
savo dėmesio, kad tų šaunių 
mitingų organizatoriai vei
kia tik Gorbačiovo leidimu 
ir jiems vadovauja komu
nistai su maža priemaiša 
galimų tikrų lietuvių patri- 
jotų. Iš čia ir antrasis pa
radoksas, kad lietuvių tau
ta prieš 48-rius metus pa
vergta Sovietų Sąjungos ko
munistų, šiandien vedama 
"į laisvę” tų pačių komunis
tų tik jau ne stalinistų, o 
gorbačiovininkų. šiandien, 
kaip minėjau, jie atrodo 
tautiniais komunistais. Ga
limas daiktas, kad iš įsibė
gėjimo neužilgo juos galė
sime vadinti komunistai — 
tautininkai. Įdomu tik kaip 
Marksizmo ir Leninizmo 
katedrų vedėjai Vilniaus 
universitete tą tautinio ko
munisto sąvoką suderins su 
Markso ir Lenino reikalavi
mais komunistui.

Nesistebėkime, jei vieni 
paradoksai gimdo ir kitus, 
nei kiek ir nemenkesnius. 
Mes palikę Lietuvos žemę 
prieš pervirš 40 metų ne
turime jokios teisės kaltin
ti ar patarti tiems, kurie 
jungiasi prie Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdžio ar Lie
tuvos laisvės lygos. Pirmie
ji su dideliu triukšmu sako
si siekią tautai laisvių, ku
rios šiuo metu yra įmano
mos atgauti ir neužsimena 
apie Lietuvą kaip nepriklau
somą valstybę; antrieji, 
daug tyliau, neturėdami 
Gorbačiovo pala iminimo, 
siekia pilnos kultūrinės so
cialinės, religinės, ekonomi-

(Nukelta į 8 psl.)
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nės ir politinės laisvės, at
sieit, nepriklausomos Lie
tuvos. Neatrodo, kad Lietu
vos laisvės lygai vadovautų 
komunistai. Atrodo, kad jai 
vadovauja atkaklieji Lietu 
vos laisvės kovotojai, tuar 
daug dalykų apie šias dvi 
organizacijas nėra paaiškė
ję, pavyzdžiui, kad ir dėl 
persitvarkymo sąjūdžio ga
lutinų siekių ir iki kurio 
laipsnio jo veikimą toleruos, 
galutinai įsitvirtinęs Gorba
čiovas. štai kodėl mes esa
me tokie atsargūs ir šykš
tūs dėl persitvarkymo sąjū
džio pernelyg perdėto pasi
sekimo. Tokią nuomonę yra 
pareiškęs ir naujasis kardi
nolas Sladkevičius š. m. rug
piūčio 22 d. pareiškime dva
siškiai. Tuo tarpu, bent 
man atrodo, kad jau dabar 
aišku, kad mums išeivijoje, 
nebūnant suvaržytais jokių 
varžtų, mūsų pasirinkimas 
turėtų būti — Lietuvos lais
vės lyga, siekianti pilnos 
Lietuvos nepriklausomybės.

Kaip minėjau, nesmerk
damas tų mūsų tėvynainių 
krašte, kurie galvoja, kad 
Lietuvai tenka tenkintis 
šiuo metu tomis laisvėmis, 
kurias leido ar dar leis Gor
bačiovas. Tačiau laikau tre
čiu paradoksu, kai išeivijo
je girdisi, ne tik jaunesnės 
kartos tarpe, kurie neper
gyveno jų tėvų kančių nuo 
komu nistinės okupacijos, 
bet ir senesniųjų tarpe bal
sai, kad siekimas Lietuvai 
pilnos n e p r iklausomybės 
yra utopija. Girdi, jei ne 
dėl kurių kitų priežasčių, 
tai vien dėl Lietuvos geo
grafinės padėties ir lietu
vių tautos narių mažo skai
čiaus bei Sovietų Sąjungos 
stiprybės, girdi, nėra kitos 
išeities, kaip glaustis prie 
Sovietų Sąjungos ir gyven
ti jos protektorate. Girdisi 
balsai, kad mums jau dabar 
reikia pilnai pritarti Lie
tuvos persitvarkymo sąjū
džio siekiams. Girdisi net 
balsų, kad jau dabar Lietu
vai vadovauja tikra Lietu
vos vyriausybė, suteikusi 
lietuvių tautai tiek nuolai
dų?!

Ne be reikalo poetas, ra
šytojas iš Lietuvos Sigi
tas Geda New Yorke viešai 
išsireiškė, kad mes esame 
didesni bailiai už juos, kai 
jis ir kiti turintieji grįžti į 
okupuotą Lietuvą nebijo 
reikalauti pilnos nepriklau
somybės ir tikėti jos atga
vimu. Mes, nebūdami suvar
žyti jokių varžtų, jau gal
vojame apie Lietuvą amži
nai, Sovietų Sąjungos ko
munistiniame prieglobstyje. 
Tas pats poetas Geda savo 
kalboje Vingio parke Vil
niuje priminė visiems tą 
gražią indų išmintį, kad ne
reikia užmiršti, kad ir 
dramblys, atsistojęs tik vie
na koja ant adatos galo, su
krinta. Tas dramblys — So-

jokie vokiečių koloborantai, 
o priešingai rodė didesnį pa
sipriešinimą jiems, nei vi
sa eilė kitų okupuotų kraš
tų. čia ir vėl norėčiau 
įterpti, kad apie vokiečių 
okupacinius laikus, jų žiau
rumą, užmačias ir lietuvių 
tautos pasipriešinimą jiems 
vaizdžius ir išsamius užsie
niui pranešimus davė a. a. 
Antanas Valiukėnas, kurių 
paskutinieji telpa taip pat 
"Naujosios vilties" atei
nančiam numeryje. Taigi, 
trauktis į vakarus vertė 
azijatiškas importuotų en
kavedistų ir vietos komu
nistų žiaurumas.

Lietuvos komunistai vi
sada buvo tie, kurie nieka
dos neparodė jokio pasiprie
šinimo Sovietų Sąjungos 
okupacijai, bet kartu su jais 
vykdė lietuvių žudymus ir 
išvežimus. Stalinas tik su 
vietos komunistų pagalba 
galėjo sudaryti eliminuoti
nu lietuvių sąrašus ir tik su 
jų pagalba pagal tuos są
rašus surankioti juos iš vi
so krašto. Taigi, vietos ko
munistų, jų tarpe ir lietuvių 
komunistų, atsakomybė yra 
nei kiek nemenkesnė už 
Stalino ir jo importuotų en
kavedistų. Knyga "Lietu
viai tautininkai — komunis
tų kankiniai" yra tokia 
knyga, kuri išvardina tik 
mažą dalį jų kankintų — 
lietuvių. Knyga, kuri aki
vaizdžiai primena tą ano 
meto komunistų elgseną. O 
tas priminimas, atrodo, kad 
šiuo metu kaip tik abipu
siškai reikalingas ir tiks
lus. Ir kokią turime garan
tiją, kad šios dienos gorba
čioviniai komunistai yra ki
tokį nei stalinistiniai?

Neabejoju, kad nei leidė
jas nei redaktoriai nepre
tenduoja, kad tai pilnas 
tautininkų komunistų kan
kinių vardynas. Sudaryti 
pilnas vardynas tautininkų
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vie+'i sąjunga — šiandien 
stoA i \ iena koja ant adatos 
galo. Kad tame palyginime 
yra daug ir labai daug tie
sos drįstu siūlyti visiems 
pasiskaityti ištisai ir ati
džiai ateinantyje mėnesyje 
išeinančiame "Naujos vil
ties" žurnalo numeryj prof. 
dr. Aleksandro Štromo 
straipsnį — Studiją apie 
Pabalti jos valstybių gali
mybes atstatyti savo nepri
klausomybes Be to, pasi
klausykime, ką aplamai apie 
šiuo metu Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdžio siekimą 
autonomiją rašo net vienas 
iš Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio organizacinės gru
pės narių, filosofas Arvy
das Juozaitis. Jis rašo: "Po-, 
litiškai bejėgiai tautai yra \ 
lemta vesti plokštų ir kul
tūrinį gyvenimą, kadangi 
jos socialinio savitumo pa
tys giliausi egzistavimo 
sluoksniai yra nuolatos iš
orinių jėgų silpninami arba 
nusavinami. Tauta gradua- 
liai nustoja savo savigar- j 
bos ir garbės”. Statau klau
simą sau ir Jums, ar mes 
norime tik tokios lietuvių 
tautai ateities?

Yrą tų paradoksų šian
dien ir daugiau, bet manau, 
kad jų užtenka šiame atve
ju je.

Neabejoju, kad ne vienam 
kils klausimas, ką turi ben
dro čia mano iškelti para
doksai su knyga "Lietuviai 
tautininkai — komunistų 
kankiniai”. Ryšys yra ir jis 
gana tamprus. Gyvendami 
per suvirs 40-tį metų viso
kių laisvių kraštuose ir įsi
kūrę daugeliu atvejų ge
riau, nei kad būtume įsikū
rę nepriklausomoje Lietu
voje prie bet kurių pažiūrų 
vyriausybių, dalis iš mūsų 
primiršo, o kiti ir visai už
miršo, kas privertė mus 
ieškoti prieglobsčio įvai
riuose vakarų kraštuose ? 
Mėgstame trumpai atsaky
ti, kad dėl krašto okupaci
jos palikome savus namus. 
Betgi, kai Lietuvą okupa
vo vokiečiai, niekas masi
niai nebėgo nuo jų į sovietų 
Rusiją, išskyrus nepriklau
somos Lietuvos laidotuvių 
direktorius — Lietuvos ko
munistus.

Vokiečiams okupuojant 
kraštą nesitraukėme į so
vietų Rusiją, apie kurią gal
vojome prieš 1940 metų bir
želio mėn. 15 dieną, kaip 
patį patikimiausią kaimyną. 
Bet per tuos vienerius pir
mosios okupacijos metus 
patyrėme, kad tas patiki
miausias kaimynas siekia 
lietuvių tautos išnaikinimo. 
Po trijų metų vokiečių 
okupacijos įsitikinome, kad 
ir vokiečių užmačios nei 
kiek negeresnės. Lietuvių 
tauta rodė tokį pat pasi
priešinimą prieš vokiečių 
okupaciją. Stutthofo ir 
Auschwitzo lageriuose įka
linti lietuviai įrodė, kad lie
tuviai ne tik kad nebuvo 

ir aplamai visų lietuvių, nu
kentėjusių nuo komunistų, 
čia nėra įmanomas. Todėl ir 
norėčiau pasiūlyti Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžiui ne 
tik žadėti, bet ir skubiai iš
leisti pilną visų lietuvių 
kankinių sąrašą kartu su 
vardynu ir tų, kurie vienu 
ar kitu būdu prisidėjo prie 
lietuvių tautos genocido. 
Mums ir visam pasauliui 
reikalingi pilni kankinių, ne 
dėl kokio nors keršto, o dėl 
istoriniais faktais paremto 
įspėjimo ateičiai ir kanki
nimu pakaltintų vardynai.

Tad, nežiūrint knygos 
vardyno — "Lietuviai tau
tininkai komunistų kan
kiniai" kai kurių trūkumų, 
įsigykime ją visi. Užtikri
nu, kad skaitydami ją atra
site daug žinomų ir pažįs
tamų vardų, kurie primins 
ne tik nukentėjusius tauti
ninkus, bet ir visus lietu
vius, nukentėjusius nuo ko
munistų. Artimiau susipa
žinę su tais žiaurumais at-

COME 
JOIN

i US
i KEEP 
_ AUVE

IN 
THE 
HEARTS 
OF
THE 
SUFFERING 
WHAT
JESUS 
DID

THE PASSIONISTS 
Vocational Director 

5700 N. Harlem Avė. 
Chicago, Illinois 60631 

312-631-1686

HM /uperior/aving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ 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.
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00. ESLJC

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

budinsime savo atmintį ir 
sąžiųę, kokiu žiaurumu lie
tuvių tauta buvo ir dar da
bar yra teriojama okupan
to — Sovietų Sąjungos.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ f

TOOL AND DIE 
MAKERS

We have immediate openings 
for tool and die makers who 
can layout and construct pro- 
gressive dies and/or fourslide 
dies used in the metal-form- 
ing industry. Mušt have a 
minimum of 5 years experi- 
ence plūs technical trainig. 
First or second shift. Compe- 
titive wage plūs COLA, su- 
per benefits and excellent 
svorking conditions. If you 
are ųualified, please call Ma- 
rilyn Tey at 214-330-8661.

ASSOCIATED SPRING 
3443 Morse Dr.

Dalias, Tex. 07033
Equal Opportunity Employer

(42-43)
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Yve are the party that believes in the American dream. 
A dream so poioerful that no distance ofground, no expanse 
ofocean, no barrier oflanguage, no distinction ofcreed 
or color can įveaken its hold on the human heart. I’m a 
product of that dream and I’m proud of it. ”

—Mike Dukakis.

Mike Dukakis and Lloyd Bentsen understand the promise of America. 

They’re ready to make the American dream a reality for all of us. They’ll:

• Design a program that will give every qualified student the chance to afford a college education.
• Make good on Harry Truman’s promise of ąuality, affordable health care for every American.
• Help every you ng famiiy have the opportunity to buy their first home.
• Make a commitment to providing a better future and a drug-free environment for our children.
• Work to make America number one in the world—in strength, productivity, and commitment to the future.
• Press the Soviet Union to live up to the Helsinki Accords and respect the basic human rights of its citizens—including the people of the captive 

nations and all minorities.
• Challenge the Soviets to get their troops out of Eastern Europe and guarantee freedom for all Eastern Europeans.

For the American dream.
Vote Dukakis/Bentsen. November 8.

I’.nd for by thr Dukakis Benben Coinimtti*. hu

Reikia išlaikyti

Kai rugsėjo 22 d. vos iš 
spaudos išėjusios "Dirvos” 
skaitytojai spėjo su jos tu
riniu susipažinti, dabartinis 
Vliko tarybos rotacinis pir
mininkas, Chicagoje gyve
nantis Petras Noreika 
skambino man ir pradėjo 
kalbėti dėl mano "Dirvos” 
36 nr. atspausdinto straips
nio "Vliko seimo išvakarė
se". Veikiai teko įsitikinti, 
kad daugelyje klausimais 
buvome vienodos nuomonės 
taip, kad pradėtos diskusi
jos tapo maloniomis infor
macijomis. čia ir sužino
jau, kad L. Grinius nebuvo 
iš naujosios Vliko valdybos 
išjungtas, bet, parašęs de- 
misijos laišką valdybos ir 
tarybos b e n d radarbiams, 
pats iš jos pasitraukė.

Vliko tarybos rotacinio 
pirmininkavimo (ir sekre- 
toriavimo) praktiką nusta
to Statuto 30-is paragra
fas. Jis pasako, kad kiek
viena Vliko grupė pirminin
kauja taryboje du mėnesiu 
ir tada perduoda pirminin
ko pareigas sekančiai gru
pei. Tokia praktika pasiro
dė tiesiog kenksminga. Ji 
leido nerūpestingumą ir ne
atsakingumą, pavertė Vliko 
tarybą į debatų klubą, ku
rios nutarimų Vliko valdy
ba ne visuomet respektavo. 
Mudu su P. Noreika suti
kome, kad reikia pastovaus

tarybos pirmininko, kuris 
sekančiose kadencijoje galė
tų pašalinti betvarkę tary
boje. Iš savo pusės dar no
rėčiau pridėti, kad, kuomet 
Vliko pirmininkas yra pa
rinktas iš krikščioniškųjų 
grupių, tarybos pirminin
kas galėtų būti liberalas.

Mudu abudu sutikome be
sąlyginiai, kad šiandien, 
Europoje vykstančių politi
nių judėjimų metu, šiomis 
išeivijos gyvenimo aplinky
bėmis, vienas dr. K. Bobe
lis yra tinkamiausias as
muo užimti Vliko pirminin
ko postą. Mano nusistaty
mas yra paremtas Vliko 
valdybos narių.

Efektingumo analize, reiš
kia, skaitlinių ir išvadų ei
lėmis, parodančiomis kiek 
kartų valdybos narys 
prisidėjo prie didžiojo Lie
tuvos laisvinimo darbo. 
Analizei panaudota Tautos 
Fondo apmokamas lietuviš
kos "Eltos" nr. 1222 iki nr. 
1261 imtinai. Pasinaudota 
40 "Eltos" numeriais, iš
leistais nuo 1985 m. gegu
žės iki 1988 m. rugpiūčio. 
Jie kaip tik vaizduoja 1985- 
1988 m. Vliko valdybos ka
denciją. Tame laikotarpyje 
veikė tokia valdyba:

1. Pirmininkas dr. K. Bo
belis. 2. Vicepirmininkas dr. 
D. Krivickas ir tokie valdy
bos nariai, kurių pareigos

įtuvos problemą
Martynas Gelžinis

nėra nurodytos: 3. L. Gri
nius. 4. dr. E. Armanienė. 
5. V. Jokūbaitis. 6. dr. K. 
Jurgėla 7. dr. J. Stiklorius. 
8. dr. J Stukas ir 9. J. Vi- 
tėnas.

"Eltos" minėti egzemplo- 
riai parodo vardiniai veiku
sius: pirmininką dr. K. Bo
belį — 121 kartą; vicepir
mininką dr. D. Krivicką — 
36 kartus. Visi kiti be pa
reigų minimi nariai veikė 
tiek kartų; L. Grinius — 25 
kartus; dr. E. Armanienė 
— 9; V. Jokūbaitis — 22, 
dr. Jurgėla — 13, Jonas 
Stiklorius — 14, dr. Stu
kas — 8 ir J. Vitėnas — 11 
kartų.

Jei sudėsime visų 7 eili
nių narių veiklos žymenis, 
gausime 102 kartus. Paly
ginus Vliko pirmininko 
(121) su visos valdybos na
rių veiklos žymenimis, gau
sime vaizdą, kad vienas pir
mininkas yra tikras veiklos 
viesulas, o kiti valdybos na
riai lieka tolimos distanci
jos statistais.

Viršuje patiekti duome
nys ir "Eltoje" apsčiai var
tojamos frazės "Pirm. dr.
K. Bobelis pranešė... 
ar "Valdybos posėdyj pirm, 
dr. K. Bobelis painfor
mavo.. .”, ar net ”Dr. K. 
Bobelis paaiškino...” 
veda skaitytoją susirūpinti, 
ar Vlikas tik neslenka į vie

no žmogaus organizaciją?
Palyginus Vliko organiza

ciją su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomene, gauname la
bai nuožulnų vaizdą: Išei
vijos Bendruomenės eilėse 
nuolat ir pastoviai veikia 
virš šimto mokytojų, veikia 
universitetinis fakultetas, 
veikia lietuviškos dailės in
stitutas, repetuoja kelios 
dešimtys lietuviškų chorų, 
šoka tautinių šokių viene
tai, labai efektyviai reiš
kiasi Valantinaitės įsteigta 
ir vadovaujama socialinė — 
senelių globa, dešimčiai stu
dentų gauna Lietuvių Fon
do stipendijas ir t.t. Bet to
kia likimo nuožulni slinktis 
iškėlė ir vieną pozityvią ap
linkybę — atpuola Vliko 
derybos su Bendruomene 
dėl veiklos pasidalinimo. 
Juk Čia nebėra kuo besida
linti. Tad ko čia besitarti? 
Dėl pirmavimų? Dėl presti
žo? Bendruomenė jau pasi
ėmė visus galimus darbus 
(net politinę informaciją iš 
persitvarkančios Lietuvos), 
palikdama Vlikui jo natūra
lią darbovietę — Europą.

Čia reikia sveikinti Vliko 
pirmininką, kad jis yra pir
mas lietuvis visuomeninin
kas, kuris galų gale prama
tė, kur yra tikroji Vliko 
veiklos arena. Jo praneši
mas 1986 m. lapkričio 8 d. 
Vliko seime Londone, buvo 
kiekvieno vlikininko džiu
giai sutiktas, nes jis prasi
dėjo žodžiais: "Vlikas, dau
giau kaip po keturios dešim
ties metų sugrįžo į Europą" 

(Elta, nr. 1241, p. 3). Tik 
nuo daugelio Europoje esa
mų tarptautinių platformų 
jis galės tapti balsiu Lietu
vos nepriklausomybės he
roldu (šaukliu).

Europoje Vlikas (delega- 
tūra, pasiuntinybė) sutiks 
tris internacianalus: 1.
Maskvos raudonąjį, 2. Va
tikano krikščioniškąjį ir 3. 
Europos 12-os apsijungian
čių valstybių tarptautinį 
sambūrį. Lietuvių tautos 
atstovai, išduodami Vlikui 
laisvinimo mandatą, nepa
reiškė, kad jis praskystėtų 
kokiame nors internaciona
le, bet kovotų ne tik už lais-. 
vą, bet ir už nepri
klausomą Lietuvos 
valstybę!

Mažlietuvis Algis Regis, 
Vienybės sąjūdžio atstovas 
Vliko taryboje, jau 1980 
metais kreipėsi į Vliko pir
mininką laiškais, kad Vliko 
veikloje Mažoji Lietuva 
esanti pamiršta ir siūlė ja 
susirūpinti. Vliko pirminin
kas į A. Regio laiškus ne
atsakė iki šios dienos.

Po penkerių metų, 1985 
m. vasarą, tuometinis Vli
ko tarybos pirmininkas kun. 
A. Trakis iškvietė mane 
skaityti Vliko tarybos posė
dyje paskaitą "Kur dingo 
Mažoji Lietuva". Paskaita 
buvo skaityta, bet Vliko pir
mininkas ir valdyba nekrei
pė jokio dėmesio. Paskaita 
buvo pilnai paskelbta "Lais
vosios Lietuvos" laikraštyje 
1985. VIII. 22 d.

(Nukelta į 10 psl.)
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Maž. Lietuvos problema..
(Atkelta iš 9 psl.)

Kai tokiu Maž. Lietuvos 
ignoravimu jau susirūpino 
ir Anglijos bei Australijos 
lietuviai, tuomet 1986 m. 
rugpiūčio „Eltos” nr. 8 
(1237), p. 2 pasirodė tokia 
Vliko reakcija:

„Svarstant dr. Kuzmins
ko iš Londono laišką dėl in
formacijos stokos apie Ma
žąją Lietuvą, buvo nutarta 
perspausdinti Vliko 1950 
metais išleistą anglų kalba 
„Memorandum on the Res- 
toration of Lithuania’s in
dependence”. Įdomu būtų 
sužinoti, ar šitas Vliko nu
tarimas buvo iki šios dienos 
vykdomas ? Ar memorandu
mas jau perspausdintas?

Prieš, nekurį laiką Vliko 
valdybos narys J. Stiklorius 
pranešė, kad Vliko pirmi
ninkas jam pavedęs surink
ti keletą žmonių, kurie su
rašytų, ką mažlietuviai iš 
Vliko nori.

Mano nuomone tai gali
ma išreikšti vienu sakiniu: 
Kad Vlikas padėtų mažlie- 

PADĖKA

A. t A.
INŽ. EDMUNDAS CIBAS

mirė 1988 m. rugsėjo 10 d. Bostone, palaidotas Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyno kapinėse, Putnam, CT.

Esame labai dėkingi kleb. A. Kontautui, prel. V. 
Balčiūnui ir kun. A. Baltrušūnui už atnašautas šv. Mi
šias šv. Petro bažnyčioje, South Bostone. Ačiū solistei 
D. Mongirdaitei už įspūdingą giedojimą šv. Mišių metu, 
vargonais palydint komp. J. Kačinskui.

Dėkojame kun. V. Cukurui, prel. V. Balčiūnui ir 
vienuolyno seselėms už jautrų sutikimą ir velionio pa
lydėjimą į amžiną poilsio vietą su giesmėmis ir maldo
mis kapinėse.

Ačiū Tautinei Sąjungai ir ALIAS už gražiai suor
ganizuotą atsisveikinimą su velioniu laidotuvių namuose 
ir visiems organizacijų atstovams už jautrius žodžius. 
Ypatnga padėka poetui S. Santvarui už širdingą atsi
sveikinimo žodį laidotuvių namuose ir „Dirvoje”.

Dėkojame už paaukotas šv. Mišias, gausias gėles, 
užuojautas žodžiu, telegramomis, laiškais ir spaudoje, 
dosnias aukas Fondams. Ačiū P. Viščiriiui už atsisvei
kinimo įrašą juostoje ir pranešimus "Laisvės Varpo” 
radijo programoje.

Mūsų gilaus skausmo valandose Jūsų parodytas 
nuoširdumas buvo mums didelė paguoda.

ŽMONA STASĖ, 
DUKTĖ RAMUNĖ, 
JOS VYRAS KIN IR 
SŪNUS SAULIUS

Garbingai lietuvei

A. A.

JADVYGAI TŪBELIENEI 

mirus, Jos dukrą MARIJĄ, šeimą bei visus 

artimuosius budėdama nuoširdžiai užjaučiu.

Su giliu liūdesiu ir dėkingumu

Juoze Augaitytė
Philadelphia, Pa.

tuviams išlaikyti 
gyvą Mažosios 
Lietuvos proble- 
m ą I GYVA reiškia, kad 
Vliko raštijoje būtų nuolat 
kartojama, kad Kaliningra
do sritis yra lietuviška že
mė, yra Mažoji Lietuva, ir 
mes reikalaujame jos pri
jungimo prie Lietuvos. Be 
to siūlau:

1. Vieną kartą metuose 
lietuviškoje, angliškoje ir 
vokiškoje Eltoje pirmuosius 
keturius puslapius skirti 
Mažajai Lietuvai.

2. Išleisti Maž. Lietuvos 
žemėlapius lietuvių, anglų, 
vokiečių ir lenkų kalbomis.

3. Nuo 1466 m. sudarytos 
antrosios Torunes taikos 
iki 1657 m. rugsėjo 29 d. 
Vėliuvos sutarties Prūsija 
(su Maž. Lietuva) buvo 
Lenkijos karūnos (kara
liaus) priežiūroje. Tokį fak
tą panaudojo daugelis len
kiškų istorikų ir paskelbė 
šimtus knygų, studijų ir 
straipsnių tikslu, Įkalbėti 
viešumai kokią tai lenkų is

torinę teisę Į Maž. Lietuvą. 
Vlikas galėtų sudaryti len
kiškai mokančių asmenų 
komisiją, kuri ištirtų da
bartinę lenkų revendikacijų 
padėti ir apie tai praneštų 
Vlikui ir viešumai.

Martynas Gelžinis

DETROIT

GRAŽIAI PAMINĖTAS 
POETAS MAIRONIS

Spalio 23 d. šv. Antano 
parapijoje buvo gražiai ir 
Įspūdingai paminėta poeto 
J. Mačiulio-Maironio 125 
metų gimimo sukaktis.

Po 10:30 v. r. atnašautų 
šv. Mišių, paminėjimas bu
vo pradėtas parapijos salė
je vaišėmis, kurias suorga
nizavo Maironio giminaitė 
Emilija Kutkienė ir visus 
vaišino veltui.

Scenoje kabojo Mykolo 
Abariaus pieštas Maironio 
paveikslas ir jo eilėraščių 
posmai.

Stalai buvo papuošti bal
tomis staltiesėmis ir gėlė
mis. Gale salės stovėjo 
Įvairiomis dovanomis ap
krautas choro loterijai sta
las.

Paminėjimą pradėjo ir 
pravedė Stefanija Kaune- 
lienė. Atsistojimu ir tylos 
minute pagerbti mirę buvę 
Detroito Lietuvių Kultūros 
klubo pirmininkai — Alfa 
Gilvvdis ir Antanas Mus
teikis. Paskaitą apie Mai
ronio kūrybą ir MaironĮ 
skaitė rašytojas Balys Gra
žulis. Paskaita nebuvo ilga, 
bet gerai paruošta, turinin
ga ir įdomiai perduota.

Rima Idzelytė, apsirengu
si tautiniais drabužiais, pa
deklamavo porą Maironio 
eilėraščių.

Akademija baigta muz. 
Stasiui Sližiui palydint ir 
visiems giedant ”Lietuva 
brangi .. .”

Minėjimą rengė Detroito 
Lietuvių Kultūros klubas ir 
šv. Antano parapijos cho
ras.

★
Rugsėjo 10 d. savo šei

mos tarpe Viktorija Staške- 
vičienė atšventė 98 metų 
sukaktį. Sukaktuvininkė se
natvės dienas leidžia vaikų 
tarpe, kurie ja rūpinasi ir 
gražiai užlaiko.

★
Spalio 13 d., mirė Marija 

Urbonavičienė sulaukusi 81 
metus. Po atlaikytų rugsė
jo 1 7d. pamaldų Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčio
je, palaidota švento Kapo 
kapinėse. Nuliūdime liko

WANTED AT ONCE

Journeymen or lst Class Skilled

PLASTIC MOLD MAKER
Automotive parts manufacturer in centrai Arkansas seeks a journey- 
man mold maker with experience in plastic injection molding. Mušt 
have ability to trouble shoot and maintam high volume production 
tooling. We offer a highly competitive wage and benefit paskage.

Send resume to: PERSONNEL MANAGER

STANT INC.
5300 Jefferson Parkway

Pine Bluff, Arkansas 71602
Eąual Opportunity Employer

■ laiškai Dirvai
PAREIŠKIMAS 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS REIKALU

1988 m. liepos 3 d. Hamil
tone, Kanadoje, vykusi 
VIII-j i Laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šven
tė šokėjų ir žiūrovų gausu
mu bei lietuvių išeivijos jai 
teiktu dėmesiu buvo viena 
iš didžiųjų mūsų tautišku
mo ir lietuviškojo solidaru
mo manifestacijų. Užjūrio 
lietuvių tautinių šokių gru
pių skaitlingas dalyvavi
mas liudijo mūsų buvimą 
lygiais tos pačios tautos 
vaikais. Tiek meniniu tiek 
organizacinių požiūriu ši 
šventė buvo viena iš sėk
mingiausių. Didelė padėka 
tenka šventės meno vado
vams (Ritai ir Juozui Kara- 
siejams, Genovaitei Breich- 
manienei, Liudui Sagiui) ir 
dr. Vaidoto Kvedaro vado
vautam Rengimo komitetui 
gerai atlikusiems daug as
meniško pasiaukojimo rei
kalavusius šventės ruošos 
uždavinius.

šventės metu būta ir 
tamsaus šešėlio, sudrums- 
tusio pakilią nuotaiką ir ne 
vienam sukėlusio nerimą dėl 
lietuvių gero vardo pažeidi
mo. Svetingame McMaster 
universiteto bendrabutyje 
vykęs keliolikos jaunuolių 
triukšmavimas ir jį sekę 
vandalizmo veiksmai pri
skirtini n e p a teisinamam, 
smerktinam ir visiems lie
tuviams gėdą darančiam el
gesiui.

Šokių šventės atsakingie
ji rengėjai — JAV ir Ka
nados LB kraštų valdybos 
— su dėkingumu piriima 
spaudoje tilpusius pasisa
kymus jaunimo netinkamo 
elgesio klausimu. Jaunimo 
vandalizmas šiais laikais 
yra tautiškumo ribų nepai
santi blogybė ir prieš ji vi
somis priemonėmis privalo
me kovoti. Mūsų visuome
nei esame taip pat dėkingi 
už supratimą, kad triukš
madariai vandalai sudarė 
labai nežymią šventėje da
lyvaujančių 2,200 šokėjų 
mažumą. Jaunimo daugu
mos elgesys buvo be prie
kaišto ir šiuo jaunimu ver
tai didžiuojamės. Jis išlai
kys mūsų tautos gyvybę ir 

dukra Aldona Laitienė su 
šeima, gyvenančia Chica
goje.

A. Grinius 

perduos ateities kartoms.
Jaučiame visuomeninę pa

reigą pateikti faktus apie 
McMaster universitete vy
kusi vandalizmą. Anksčiau 
to negalėjome, nes su Mc 
Master universitetu nebuvo 
baigti pasitarimai dėl žalos. 
Galutinu apskaičiavimu ža
los padaryta už $2,638.95 
Kanados valiuta (apie 
$2,200 JAV dolerio kursu). 
Du jaunuoliai policijos bu
vo suimti, juos apkaltinant 
pokšt avimu (mischief). 
Teisme jaunuoliai prisipaži
no kaltais. Bylą spręsda
mas, Kanados teisėjas ap
kaltintiesiems pritaikė ”Mc 
Gili rule”, kuri nusikaltimui 
nesuteikia teisminio pasto
vumo (criminal record).

1988 m. rugsėjo 24 d. To
ronte Įvykusiame Kanados 
ir JAV-bių LB KKraštų val
dybų atstovų pąsitaęimą 
buvo svarstoma sankcijų 
pritaikymas neklaužadoms. 
Teismo rastiem kaltais jau
nuoliams nutarta atimti 
teisę ateityje būti tautinių 
šokių švenčių dalyviais. Re
miantis turimais kambarių 
žalos dokumentais, bet ne
turint žalą tiesioginiai da
riusių asmenų pavardžių, 
išskyrus du teismo nubaus-, 
tuosius, nutarta kreiptis Į 
specifinių tautinių šokių 
grupių vadovus, juos Įpa
reigojant neklaužadas su
rasti, nubausti, ir apie tai 
painformuoti šventės Ren
gimo komitetą. Siūlymą 
spaudoje paskelbti nusikal
tėlių pavardes negalime pa
tenkinti, nes varžo Kana
dos teisėjo sprendimo pobū
dis, Įrodymų stoka, ir Įsta
tymai, neleidžią skelbti ne
pilnamečiu jaunuolių pa
vardžių. Tikime, kad per 
tautinių šokių grupių vado
vus vykdomas jaunuolių 
drausminimas bus efktyvi 
priemonė.

Apgailestaudami už ke
liolikos jaunuolių neleisti
nus veiksmus, norime visuo
menei pastebėti, kad van
dalizmo problema keliais 
atvejais detaliai buvo svar
styta Rengimo komiteto po
sėdžiu metu. Kiekvienas šo
kių šventėje dalyvaująs 
jaunuolis pasirašė advokato 
paruoštą pareiškimą, ku
riuo jis prisiėmė atsakomy
bę, jei padarytų nuostolių. 
Už 18 metų neturinčius 
jaunuolius privalėjo pasira
šyti jų tėvai. Vandalizmo 
klausimas buvo liestas ir su 
tautinių šokių grupių vado
vais. Savo ruožtu, Rengimo 
komitetas kreipėsi Į univer
siteto vadovybę, prašyda
mas sustiprinti patalpų 
saugumą, pakviečiant Ha
miltono miesto policiją. Tai 
padaryti universiteto vado
vybė atsisakė. Ateityje 
teks imtis papildomų prie
monių vandalizmo veiks
mas užkirsti.

JAV-ių ir Kanados LB 
Kraštų Valdybos
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George Bush Shores The Volues of Lithuanian Americans

The Bush Family

Antradienį, Lapkričio 8 d. Amerikos 
žmonės balsavimu nustatys Amerikos kryptį 
sutinkant 21-jo šimtmečio iššūkius. George 
Bush pareiškimas šio didžio ir gero krašto 
ateičiai yra aiškus -

AŠ IŠLAIKYSIU AMERIKĄ ŽENGIANČIĄ 
PIRMYN!!

AMERIKOS TVIRTYBĖ— George Bush 
užtikrina patirtį ir vadovavimą stipriai 
tautinei gynybai ir pastovią, nesvyruojančios 
linijos užsienio politiką — pagrindinius 
elementus laisvei ir taikai.

PASITURINTI AMERIKA — George
Bush žino, kad geriausia darbo programa yra 
ta, kuri išlaiko tvirtą ekonomiją, užtikrina 
darbų gausą ir Amerikos biznio projektus 
švarius, griežtesnius ir dar labiau 
kompetetyvius.

PAVERGTOS TAUTOS —
Pripažindamas, kad milijonų, amerikiečių 
protėvių žemė tebėra priespaudoje irpavergta 
George Bush ir toliau rems tautinių laisvių ir 
tikro pačių apsisprendimo siekius visoms 
tautoms taikiame pasaulyje.

George Bush pareiškimai šiais klausi
mais reprezentuoja jo įsipareigojimą kuris 
siejasi su visų etninių kilmių amerikiečiais, 
kurių tikėjimas ir patriotizmas, šeimos su
pratimas ir asmens garbė padėjo formuoti 
Amerikos dvasią ir charakterį.

George Bush užsitarnauja jūsų paramą. 
Lapkričio 8 d. jūsų balsas už George Bush 
bus balsas už galimybę, saugumą ir 
didingumą

Balsuokite lapkričio 8 UŽ 
GALIMYBES, SAUGUMĄ IR VERTYBES 

George Bush For President
Paid for by Bush/Quayle 88

BOSTONO LIETUVIAI

SULAUKĖ 100 METŲ

Barborai žemeikienei iš 
Brocktono spalio 25 d. su
kako 100 metų. Tos retos 
sukakties proga ją pasvei
kino Laisvės Varpas spalio 
23 d. laidoje, o tą pačią die
ną šv. Kazimiero lietuvių 
parapija skyrė savo banke
tą jos pagerbimui.

Sukaktuvininkė ilgame 
gyvenimo kelyje daug ko 
patyrė, bet niekuomet ji ne
nustojo tikėjimo pergale 
prieš blogį, giedrios nuotai
kos, judrumo, noro padėti 
kitiems ir susidomėjimo vi
su tuo, kas vyksta lietuviš
kame pasaulyje. Net sulau
kusi tokio brandaus am
žiaus, ji klausosi Laisvės 
Varpo programos, lanko 
bažnyčią, nevengia viešu
mos. Nors pasitaiko įvairių

Petras Viščinis

negalavimų, bet apskritai 
jos sveikata pagal savo am
žių yra gana gera.

AUKOS VIETOJE GĖLIŲ
Kun. Jono Klimo laidotu

vėse Lietuviškosios skauty- 
bės fondui suaukota 902 
doleriai. Taip jis net po mir
ties išlieka lietuviškojo jau
nimo gretose, to jaunimo, 
kurio eilėse jam teko dirbti. 
Nuo jaunystės kun. Jonas 
Klimas buvo skautas.

MOTERŲ FEDERACIJOS 
KLUBAS

Elenos Vasyliūnienės va
dovaujamas Moterų Federa
cijos Bostono klubas sėk
mingai veikia, išsiskirda
mas iš kitų vietos lietuvių 
organizacijų. Spalio 15 d. 

įvykusiame klubo susirinki
me ne tik išklausyta Anta
no Mažiulio įdomi paskaita 
apie lietuviškuosius vardus 
ir pavardes, bet taip pat ap
tarti organizaciniai reika
lai ir perrinkta klubo val
dyba. Į ją įeina: Elena Va- 
syliūnienė —ilgametė pir
mininkė, Irena Rasienė — 
vicepirmininkė, Irena Ul- 
paitė — iždininkė, Milda 
Norkūnienė — sekretorė ir 
Ona Vilėniškienė — valdy
bos narė.

BALTŲ DRAUGIJOS 
SUKAKTIS

Naujosios Anglijos Baltų 
draugija mini savo veiklos 
30 metų sukaktį. Tai su
kakčiai skiriami naujo kon
certų sezono du koncertai: 
lapkričio 6 d. koncertas ir 
ateinančių metų balandžio 
16 d. koncertas. Pirmajame 
programą atliks smuikinin
kė Linda Veleckytė iš Chi
cagos, akompanuojama pia

nisto dr. Sauliaus Cibo, ir 
latvių vokalinis ir instru- 
mentalinis ansamblis, vado
vaujamas Peteris Aldins. 
Koncertai vyks The First 
& Second Church patalpose, 
66 Marlborough St., Bosto
ne, Mass.

SUSITIKIMAS SU 
VLIKO NARIAIS

Lapkričio 11-13 dienomis 
Bostono įvykstančio Vliko 
seimo proga sudaromos są
lygos Bostono ir apylinkės 
lietuviams ne tik paben
drauti su Vliko nariais ir 
pasiklausyti jų pranešimų, 
bet taip pat padiskutuoti su 
jais aktualius Lietuvos lais
vinimo reikalus, ypač da
bartinių įvykių Lietuvoje 
pagrindu. Tuo tikslu lapkri
čio 11 d. 7 vai. vakaro So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos užkandinėje įvyks 
seimo atstovų pašnekesys 
su vietos lietuvių visuome
ne. Tą pašnekesį praves sei

mo komiteto vicepirminin
kas Juozas. Rentelis. Seimo 
rengimo komiteto pirminin
ku yra dr. Algirdas Budrec
kis.

LAISVĖS VARPAS
Tai vienintelė lietuvių ra

dijo programa Bostono ir 
apylinkės lietuviams, per
duodama lietuvių ir anglų 
kalba sekmadieniais 9-10 
vai. ryto iš radijo stoties 
WCAV — FM 98. Vedėjas 
— Petras Viščinis, 173 Ar- 
thur St., Brockton, Mass. 
02402, tel. (508) 586-7209.

RADIATION 
THERAPY 

TECHNOLOGIST
Ft. Walton Beach, Fl. If you enjoy 
beautiful white beaches on Gulf with 
Sand Dunes . <S: Sea Oats, this area 
may be the answer for you.

We are a free standing Radiation 
Therapy Center looking for Registered 
or Registry Eligibie Technologists. 
Equipment includes Linear Accelera- 
tor w /both Photon & Electron Ener- 
gies, Simular & fully equipped Block 
Room.

Relocation & incentive negotiable. 
We will do all posible for right per
son. Please send resume to: 
Okaloosa Radiation Therapy Center, 
999 MarWalt Drive, Fl. Walton Beach, 
FL. 32548. (38-40)
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HERBAI Vladas Vijeikis kryžius dingęs. O be kry- artinus prie stalo, Florijo- 
žiaus koks jis herbas? Plun- nas paėmė riekę duonos ir

Aną dieną mano draugas. 
Florijonas buvo labai rim
tai nusiteikęs. Tokioje dva
sios būsenoje jis būva daž
nai, tik ne visada atveria. 
O ši kartą parodė. Tad sa
ko:

— Ar tu žinai koks yra 
Amerikos ženklas?

— Kaip nežinosi. Dolerio 
žaliojoje pusėje dažnai ma
tau. Tik, kad tie doleriai 
slysta greit per rankas, kad 
sunku pastebėti.

— Ne apie tai pradėjau 
kalbą. Slysta greit ar lėtai, 
čia kitas reikalas. Dabar 
klausimas eina apie ženklą. 
Koks Amerikos ženklas? 
Čia tau ne universitetas. 
Atsakyk teisingai.

— Amerikos ženklas yra 
erelis.

— Ar tu pastebėjai, kad 
erelis būtų pakeistas kito
kiu paukščiu ar gyvuliu? 
— Florijonas skambėjo lyg 
koks inkvizitorius.. Tiesą 
sakant, nežinau kaip skam
bėjo inkvizitoriai. Bet iš ro
manų išskaičiau, kad rim
tai, žiauriai ir kaltinančiai. 
Taip man ir Florijono balsas 
nuaidėjo.

— Benjaminas Frankli
nas norėjo Amerikos ženk
lu paskelbti kalakutą. Bet 
niekas nesutiko, — kukliai 
pareiškiau.

— Ne apie kalakutus ar, 
vištas ar, kitokius paukš
čius čia kalbame, — jau be
veik piktai šūktelėjo Flori
jonas. — Čia kalbame apie 
ženklus, jų istorinę vertę ir 
dar kai ką, kas tuojau pa
aiškės.

Čia Florijonas išgėrė iš 
stiklinės, ką daro visi geri 
kalbėtojai. Tik skystimas 
stiklinėje buvo šiek tiek 
gelsvas. Turint dėmesyje 
visus pranešimus apie už-

Istoriniai herbui. Bolševikų pakeisti herbai.

M?.-’

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

terštą vandenį aš neprasi
žiojau. Leidau Florijonui 
savo iškilnias mintis dėsty
ti. O jis sako.

— Čia bus lyg ir paskai
ta. Bet nepulk į nusimini
mą. Aš neesu paskaitinin
kas, kuris klausytojus iki 
mirties slenksčio nuvaro. 
Aš viską labai konkrečiai iš
dėstysiu, kad ir tu suprasi. 
Tad paklausyk. Kažkuris 
giminaitis iš Lietuvos, de
vintas vanduo nuo kisie-

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

liaus, nutarė mane aplanky
ti. Sako, labai pasiilgęs, 
nors aš jo nesu niekad ma
tęs. Bet ne tame reikalas. 
Kad nenuklystumėm nuo 
svarbios temos, praleisiu vi
sus pašalinius reikalus ir 
imuosi svarbiausio. Taigi, 
tas giminaitis norėjo pasi
rodyti geru vyru, tad atve
žė ženkliuką. Mažytį. Neži
nai, kur jį dėti. Bet tame 
ženkliuke Šiaulių herbas, 
mane labai sujaudino. Mat 
aš iš Šiaulių. Taigi žiūriu 
aš į tą mažą ženkliuką ir 
prisiminimai visokie per 
galvą skraido. Bet, kad ne- 
nukrypčiau. žiūriu, meška. 
Apačioje jautis. Tai simbo
liai. Bet dešinė pusė mane 
sunervino. Kažkoks ratelis, 
spinduliai. Kas čia dabar? 
O kur Dievo akis, kuri į 
šiauliškius žiūrėjo, kad jie 
gyventų padoriai? čia gi
minaitis sako: "Matau, kad 
labai domiesi ženkliukais ir 
herbais iš sovietų Lietuvos, 
ups, atsiprašau, iš Lietu
vos". čia dar pora ženkliu
kų iš Plungės ir iš Kauno, 
"žvilgterėjau į tuos ženk- 

. liukus. Nuo Kauno jaučio

gės herbe vėl tas pats rutu
liukas vietoje Dievo akies. 
Tai aš ir sakau tam gimi
naičiui. Jeigu tu man dar 
daugiau tokių ženklelių at
vežei, tai . . . Giminaitis la
bai susijaudino. Sako, aš 
tau dėdule, juodos duonos 
riekę turiu. Su lašiniais la
bai skanu. Nu ir kvailas tas 
mano giminaitis, kaip bez- 
mėnas. — Aš tą riekę po 
stiklu padėsiu ir žvilgterė
damas prisiminsiu, koks 
tikras skonis šviežiai iškep
tos duonos. Ypatingai kai ji 
ant ajerų kepta ir šonuose 
paskrudinta ta nuostabia 
spalva, kurios dar joks dai
lininkas nesugebėjo atvaiz
duoti.

Mudu su Florijonu sėdė
jome tylėdami, kol išgirdo
me Florijonienės šūksnį, 
kad metas ką užkasti. Prisi-

sako:
— Skani duona. Gerai iš

kepta. Bet ne tokia kaip 
mano mama iškepdavo. To
kios niekad nebus. O kas 
liečia ženklus ir herbus, tai 
pasakysiu. Tie bolševikai 
bijo kryžiaus ir Dievo akies, 
taip kaip patarlėje: "bijo, 
kaip velnias kryžiaus".

CAB1NET MAKERS/FINISHERS 
LANK WOODWORK COMPANY 

Join the team of one of Washing- 
ton, D. C.’s most prestigious wood- 
vvorking shop. Challenging work, 
great pay/benefits. Cabinet maker 
$14.03 up, apprentice! $7.02 up. 
Finisher with good color sense, 
stain making a pre-requisite. Call 

BOB GOTTIL1ED 
202-488-1800

(42-43)

WANTED EXPER1ENCED 
MACH1NIST -- MOLD SHOP 

Applications now being eccepted for 
Machinists with 3-5 years exp. on 
conventional and CNC equipment to 
include lathes. mills and EDM ma 
chines. Crinding exp. a plūs. Should 
have strong math background to in
clude shop applications of algebra, 
geometry and trigonometry. To apply 
call collect 5 17-676-1637. (42-48)

THE FRANCISCANS
Many years ago. a young man was called by Christ to “Go 

and Rebutld My Church.” That man was Francis of Assisi. 
Because of bis love for God and people. bis dedication to prayer 
and bis willingness to work. a new expression of faitb took root in 
tbe Church. Many were called and dedicated their lives to these 
šame goals. Today God continues to call. . .

If you are the type of person for whom a refleetive life of 
service is important. if you’re willing to grow in faith and help 
others do the šame, maybe God is calling you.

For more information write to:
Vocation Dkector 
Frantfccan Frian 
St Anthony Friary 
28 Statė St.
Troy, NY12180

PUT YOUR SELF 
IN THE BEST 
POSITION . .

WITH BR0WARD MARINE!

We insist upon delivering each new owner 
a Broward aluminum motor yacht whose 
customized ccnstruction performance and 
beauty meet standards of excellence.
And we mąfce no bones about the value of 
our skilled people who share that šame 
quality.

We’d likę to talk to your about these 
eurrent openings. If you take pride in 
the standards you’ve sėt and possess 
solid marine experience.

• ELECTR1CIANS
• CARPENTERS
• PLUMBERS
• MECHANICS
• ALUMINUM FABRICATORS
• WELDERS
• NAVAL DRAFTS PERSON

Plaese resume to Personnel Director

BR0WARD MARINE INC. 
1601 S.W. 20th Street 

Fort Lauderdafe, FL 33315

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

iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiniiiii J

MACHINE SHOP OPENINGS
Ve are hiring people to work in a modern rapidly expanding com- 
pany in the following positions

(1) C. N. C. MACHINISTS
(2) MACHINE OPERATORS
(3) GENERAL HELP FOR LIGHT

Duty manufacturing, Deburring packaging and General shop work-
(4) MECHANICAL INSPECTOR

Minimum of 3 years experience. Women are encouraged to apply 
full or part time. Good benefits, over time available on a steady basis.

Come in and fili out an application at:

DYNAMIC MACHINE W0RKS
12 Suburban Park Drive

Billerica, Mass. 01821
502-667-0202

(21-42)
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SENATOR
H0WARD METZENBAUM
VVORKING FOR OHIO’S FUTURE

"ETNIC CONCERNS ----- INTERNATIONAL
AND DOMESTIC ----- HAVE ALWAYS
BEEN A PRIORITY ON MY U.S. SENATE 
LEGISLATIVE AGENDA”

• AUTHOR of Bill to change the name of 
16th Street in front of the Polish 
Embassy to "Solidarity Corner", in 
protest of Poland's violent tactics against
striking workers. Passed 5.22.88

• AUTHOR of amendment restoring funds 
for Slovenian broadcasts of The Voice of 
America. Passed 10.7.88

• AUTHORED letter to director of United 
Statės Information Agency Charles Z. 
Wick protesting planned cuts in 
Ukrainian language programming of The 
Voice of America.

• AUTHOR and principle sponsor of letter 
to Reagan (signed by 44 other senators) 
asking that the issue of a U.S. Consulate 
in Kiev (Ukraine) be included on agenda 
at Moscow Summit.

• CO-AUTHOR (along with Senators Biden
and Proxmire) of legislation to implement 
the convention on Genocide.

• OR1GINAL COSPONSOR of resolution 
condemning Romania for its continuing 
human rights abuses, particularly with 
regard to ethnic Hungarians in Romania.

• SIGNED letter on behalf of Lithuanian 
political prisoner Petras Gražulis.

• ASKED that President Reagan press for 
"unrestricted family visits" between 
American citizens and their relatives in 
the Soviet Union.

• PRESSED President Reagan and 
Secretary of Statė Schultz to uphold 
provisions of Jackson-Vanik amendment 
as effective means to promote human 
rights in the Soviet bloc.

• COSPONSORED bill designating August 
1, 1988 as "Helsinki Human Rights Day" 
(cosponsored similar legislation in 
previous years).

• SIGNED International Human Rights 
appeal on occasions of 40th anniversary 
of the "Universal Declaration of Human 
Rights".

• MET leaders of Cleveland-area ethnic 
groups and fought against elimination of 
weekend ethnic-language radio 
broadcasts.

THE METZENBAUM AGENDA

• MAKE the ąuality of American education 
at every level a top priority for 
government and win the fight to save 
student college loans.

• STOP illegal drug trade that is 
threatening our children by cracking 
down on dope pushers and intercepting 
drugs at our shores.

• STRENGTHEN our pension and 
retirement laws to protect older 
Americans.

• STRENGTHEN our trade laws — give 
Ohio’s workers and businesses the
chance they deserve to compete with 
foreign ocmpanies.

• STRENGTHEN our national defense by 
enchancing readiness, eliminate 
spending on unneeded and unworkable 
weapons systems, and encourage 
realistic arms control negotiations with 
the Soviet Union.

’T WAS A PART OF ALL OF THESE 
EFFORTS, AND YOU CAN BE SURE 
THAT I WILL CONTINUE TO BE THERE 
WHEN IT COUNTS. WE’VE DONE
MUCH TOGETHER ALREADY. AND I'M 
LOOKING FORWARD TO THE EVEN 
GREATER CHALLENGES THAT LIE 
AHEAD. AS WE MOVĖ TO MEET 
THOSE CHALLENGES, THERE IS ONE 
THING OF WHICH YOU CAN BE SURE: 
I WILL NEVER LET YOU DOWN.”

Senator Howard M, Metzenbaum
He is fighting for us !

Authorizcd and paid for by Metzenbaum for Senate Committe
1266 Wcst 6th Street, Cleveland, Ohio 44113
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roji moteris kuri buvo iš
rinkta tokioms pareigoms 
Ohio valstijoje.

Jos 25 metų teisinė patir
tis rodo, kad ji tinka toms 
pareigoms.

• Blanche E. Krupansky, 
teisėja Court of Appeals of 
Ohio, kandidatuoja naujam 
terminui.

Ji yra baigusi teisės 
mokslus 1946 m. ir yra ant

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA 

_______________ —i

TOOL AND DIE MAKER
Opening for individual with 10 years 
experience in metai stamping, die 
making and repair. Prototype ex- 
perience desirable with some die 
design training. Apply in person 
8:30-11 am or 1:30-3 pm or send 
resume to Attention :

HUMAN RESOURCES 
ADMIN1STRAT0R 

HUNTER MANUFACTURING 
CO.

3025 Aurora Road
Solon, Ohio 44139

Equal Opportunity Employer

FOREMAN
Experienced, to supervise large 
aiuminurn remelt facility. The 
successful candidote wil! be 
ęxperienced in pianning, mėlt- 
ing, topping and cycling reverb 
furnaces. Additiona11y, back- 
ground in crew supervision o 
mušt. We offer excellent salary 
and benefit package, along with 
the opportunity to be a part of 
a rapidly growing company. 
Send resume, with salary re- 
quirements to: Barmet Aiųrni- 
num Corp., Newport Rolling 
Mill, P.O. Box 29, Uhrichsville, 
Oh. 44683, Attn. Plant Mgr.

‘taupa
Litkuanian Credit 'Llnion 

Lietuvių Lį-edito kooperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

CLveland, Ohio 44119

(216) 481-6677

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 t.t.

NATIONVVIDE 
INSURANCE

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

Parduodame pinigines perlaidas (Moncy 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., William J. Sr., 

Williom J. jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
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. I
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N. Kersnauskaitė, A. Staškuvienė, kun. G. Kijauskas su sukaktuvininkais B. ir N. Gaidžiūnais, 
mininčiais 50 metų vedybinio gyvenimo sukaktį. V. Bacevičiaus nuotr.

AUKSINĖ VEDYBINĖ 
SUKAKTIS

Spalio 16 savo sodyboje 
Mentore, Ohio, Balys ir 
Nastutė Gaidžiūnai atšven
tė 50 metų vedybinę sukak
tį. Be dukros Rūtos ir sū
naus Kęstučio su šeimomis, 
dalyvavo arti 50 Gaidžiūnų 
artimų bičiulių. Sukaktuvi
ninkus sveikino giminių 
vardu Kęstutis Gaidžiūnas, 
dr. Antanas Butkus kaip 
vestuvių liudininkas su gra
žiu humoru prisiminė šį įvy
kį prieš 50 metų, šampano 
taurių skambesys ir nuošir
dūs Ilgiausių ir sveikiausių 
metų linkėjimai palydėjo 
sveikintojų žodžius. Pats 
sukaktuvininkas Balys sa
vo padėkos žodyje ypatingai 
akcentavo jo žmonos didžiu
les ir su pavojumi surištas 
pastangas jį išgelbėti iš na
cių kalėjimo. Kun. G. Ki
jauskas, S. J. vaišių invo- 
kacijoje prašė Aukščiausio
jo ir toliau ilgai ir sveikus

sukak tuvininkus laikyti 
mūsų tarpe. Sujungtos ran
kos ir Lietuva Brangi gies

mė rodė šios sukakties gi
lią prasmę ir pagarbą su
kaktuvininkams. (vr)

CUYAHOGA APSKRITIES 
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 

KLUBO REMIAMI 
KANDIDATAI

OHIO LIETUVIAI 
BALSAVIMO METU — PASIRINKIMAS AIŠKUS!

Lapkričio 8 d. balsuokite už šiuos 
kandidatus:

U. S. PRESIDENT/VICE PRESIDENT
Michael S. DUKAKIS Lloyd BENTSEN

U.S. SENATE
Howard M. METZENBAUM

U.S. CONGRESS
Dennis E. ECKART — llth District 

Edward F. FEIGHAN — 19th District
Mary Rose OAKAR — 20th District 

Louis STOKES — 2lst District
OHIO SENATE

Mary L. DUNNING

Hat>onw<ae ■* on you'

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.

STATĖ REPRESENTATIVE
Bill RUSSELL — 6th District 

Madeline A. CAIN — 8th District 
Patrick A. SWEENEY — 9th District 

Ronald M. MOTTL, Sr. — lOth District 
Frank MAHNIC — 13th District 
Ronald SUSTER — 19th District

SUl’REME COUNRT JUSTICE
A. William SWEENEY 
Alice Robie RESNICK į 

I

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

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Cleveland e, 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.

COURT OF APPEALS
Francic E. SWEENEY

John T. PATTON
COMMON PLEAS COURT 

Carl J. CHARACTER 
Stuart A. FRIEDMAN

JUVENILE COURT 
Kenneth A. ROCCO 

Elaine J. CHIMO
COUNTY COMMISSIONER

Mary O. BOYLE
CLERK OF COURTS

Gerald E. FUERST

Skaitykit ir platinkit 
D I R V 4

Šį skelbimą Jūs galite pasiimti į balsavimo būstinę.
Political advertising paid for by. The Lithuanian American Democratic 

Club of Cuyahoga County, 18009 Lake Shore Blvd., Cleveland, Oh. 441 19.
Vilija Na'svytis Secretary Frank Razgaitis — Treasurer
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VOINOVICH SUSILAU
KIA DAUGIAU IR 

DAUGIAU PARAMOS

Clevelando atvirojo žo
džio forumas — City Club, 
kuriame kalbėjo daug žy
mių pasaulio žmonių, spa
lio 28 surengė mero George 
Voinovich ir senatoriaus 
Howard Metzenbaum deba
tus. Metzenbaumas iš anks
to pranešė, kad debatuose 
nedalyvaus. Todėl visas de
batų forumo laikas buvo 
paskirtas merui George 
Voinovich, kuris kandida
tuoja į senatoriaus vietą 
(prieš Metzenbaumą).

Meras kritikavo Metzen
baumą už debatų vengimą, 
už nenorą viešai pasiaiškin
ti balsuotojams apie savo 
kairėn pasuktą liberalinę 
politiką JAV senate ir tuo 
daromą skriaudą Ohio vals
tijos piliečiams, nes Ohio 
žmonės tokiai politikos 
krypčiai nepritaria, išsky
rus specialių interesų gru
pes. Toliau meras ryškino 
savo darbų planą, jeigu bū
tų išrinktas senatorium iš 
Ohio valstijos. Krašto švie
timo kėlimas, biudžeto. iš
laidų mažinimas, užsienio 
prekybos ir krašto gynybos 
klausimai buvo jo progra
mos fokuse. Ypatingai stip
riai meras pasisakė prieš 
tolmiesnį gynybos finansa
vimą Japonijai, V. Vokieti
jai ir kitiems kraštams. Tie 
kraštai pakankamai turtin
gi patys apsimokėti ir iš
laikyti savo kraštų gynybi
nes pajėgas.

Debatų forume dalyvavę, 
stipriai pritarė mero pro
gramai. Forumo priešpie
čiuose dalyvavo apie 150 
žmonių.

VIOLETA DAINUOJA 
CLEVELANDE

Lapkričio 12, šeštadienį, 
7 vai. vak. Dievo Motinos 

Re-Elect

K
 Judge Blanche _rupcmsky

Court of Appeals
Former Justice Ohio Supreme Court. 

years judicial experience including:

Justice Ohio Supreme Court 
Judge Court of Appeals 
Judge Court of Common Pleas 
Judge Cleveland Municipal Court

Endorsed by: Cleveland Plain Dealer • 19 Sun Neuzspapers • Cleveland Bar Association 
• AFSCME Ohio Council 8, AFL-C1O • Teamsters • Fraternal Order of Police Lodge 8 

• 2lst Congressional District Caucus • Cameo • American Polish Congress 
• GermanAmerican Societies

X BLANCHE KRUPANSKY
Krupansky for Judge Comm., Eamon Moran & Rose DiPietro, Co-Chm.. 

Eduard P. Weber. Treas., 2706 East Asplin Drtve, Račky River, Ohio

parapijos auditorijoje pir
mą kartą Clevelande kon
certuoja populiarioji lietu
viškos estradinės muzikos 
solistė Violeta Rakauskai- 
tė-štromienė.

Po koncerto vaišės para
pijos svetainėje. Bilietai po 
8 ir 6 dol. gaunami sekma
dieniais Dievo Motinos pa
rapijos svetainėje, juos re
zervuoti galima skambi
nant Aldonai Zorskienei, 
tel. 371-0130 arba Danutei 
Dundurienei, tel. 531-0284.

Koncertą rengia Daina
vos stovyklos globos komi
tetas Clevelande. (vr)

PER RADIJĄ DAUG 
ŽINIŲ APIE ĮVYKIUS 

LIETUVOJE

Pradedant spalio 9 dienos 
laida Tėvynės Garsų radi- 
jos kiekvieną sekmadienį 
informavo klausytojus apie 
įvykius Lietuvoje, teikda
mas autentiškas žinias iš 
Lietuvos. Girdėjome kalbas 
pasakytas Lietuvos trispal
vės vėliavos iškėlimo Gedi
mino pilyje proga, oficialų 
įsaką atiduoti Vilniaus ka
tedrą Lietuvos tikintie
siems, Persitvarkymo sąjū
džio steigiamajame susirin
kime pasakytų kalbų ištrau
kas, Lietuvos KP CK pir
mojo sekretoriaus Algirdo 
Brazausko kalbas Sąjūdžio 
suvažiavime ir PLB pirmi
ninko dr. Vyt. Bieliausko 
kalbą, kuria jis pasveikino 
Persitvarkymo sąjūdį.

Tėvynės Garsai dabar 
girdimi per jėzuitų John 
Carroll universiteto radijo 
stotį FM banga 88,7 sekma
dieniais nuo 8 vai. iki 9 vai. 
30 min. ryto.

Parduodami tautiniai rū
bai. Skambinti tel. 481-6178 

(42-43)

Neringos Tunto vadovės su svečiu iš Kanados Edu Punkriu, atlikusiu meninę programą tunto 
rudens vakare. V. Bacevičiaus nuotr.

’RUDENS NOKTURNAS”

Jau eilę metų Neringos 
tuntas ruošia vieną iš pir
mųjų rudens sezono paren
gimų — ”Vasarą palydint”. 
Tie gražūs pobūviai nuola
tos pasižymi kruopščiu pa
siruošimu, šiltu svečių pri
ėmimu ir pavaišinimu, ir 
jaukia, jaunatviška nuotai
ka. šį rudenį, Neringos tun
to pramoginis vakaras ”Ru- 
dens Nokturnas” įvyko rug
sėjo 15 d., Lietuvių Namų 
salėje. Rudens gėlėmis iš
puoštoj salėj prie žvakių 
šviesos svečius sutiko Ne
ringos tunto sesės, kurios 
ragino paragauti įvairių už
kandžių, ir atsigaivinti kar
šta taure obuolinės giros.

Neringos tunto tuntinin- 
kei s. Julijai Taorienei sve
čius pasveikinus, p. s. Rima 
Apanavičiūtė pristatė va
karo savitą programėlę: To
rontiškį Edį Punkrį, kuris 
padainavo kelias jo paties 
sukurtas dainas iš jo nese
niai išleistos plokštelės ”Aš 
ir tu”. Edis Punkris pats 
labai kukliai ir draugiškai 
pristatė kiekvieną dainą, 
supažindindamas publiką su 
dainų kūrimo istorijos vig- 
njetėm. Parinktos dainos 
buvo įvairios stiliumi — 
polkos, lopšinės, ”blues”, 
nostalginės, meilės, bei tė
vynės ilgesio dainos, kurios 
buvo sudainuotos nuošir
džiu paprastumu. Publika 
šiltom katutėm priėmė dai
nas, ir net išprašė vieną 
bisą.

| DAINAVOS JAUNIMO STOVYKLOS GLOBOS
Į KOMITETAS CLEVELANDE SAVO METINIAM

KONCERTUI.POBŪVIUI
PAKVIETĖ POPULIARIĄJĄ LIETUVIŠKOS 

ESTRADINĖS MUZIKOS SOLISTĘ

VIOLETĄ RAKAUSKAITĘ ŠTROMIENE
Į KONCERTAS ĮVYKS LAPKRIČIO 12 D., Į
| ŠEŠTADIENI, 7 VAL. VAK., į

Dievo Motinos parapijos auditorijoje
VAIŠĖS SVETAINĖJE.

Bilietus po 8 ir 6 dol. galime įsigyti sekmadieniais Dievo Motinos para- 
| pijos svetainėje ar rezervuoti skabinant Aldonai Zorskienei, tel. 371-0130.

Visi esate maloniai kviečiami dalyvauti šiame spalvingo rudens nuotai-
= kingame dainos-muzikos koncerte.

Visas pelnas skiriavas Dainavos stovyklos išlaikymui ir gerinimui.

DAINAVOS KOMITETAS CLEVELANDE

Neringos Tn. tuntininkė s. Julia Taorienė atidaro parengimą.
V. Bacevičiaus nuotr.

Po programėlės, svečiai 
neskubėjo išsiskirstyti — 
išmėgino savo laimę gražia 
loterija, šnekučiavo, šoko, 
ir vaišinosi, pratęsdami va
karo smagią nuotaiką. Ru
dens Nokturno paskuti- 
niems akordams nuaidėjus, 
svečiai, patenkinti ir paki
lioj nuotaikoj, išsiskirstė

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. 
PATAISYTI AR PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. 

KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182 

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvar
kome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, 
dedame po stogu kablius kontroliavimui ledo užsi

kimšimo. Taip pat atliekam dailidės darbus.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Oh.

iki sekančios progos susi
tikti skautiškos nuotaikos 
fone. (vnk)

MACHINISTS, P1PE FITTERS, 
BOILER MAKERS. 

M1LLWR1GHTS
We are an industrial service, compa
ny with field positions in the mid- 
west. Genera) industrial experience 
and good physical condition required. 
Expenses and benefits available. For- 
ward resume to:

FURMANITE AMER1CA INC. 
1575 E. 89th St.

Merrillville, 1ND. 46410 
(41-44)



DIRVA
♦ Korp! Neo-Lithuania

66 metu sukakties minėji
me, kurį rengia New Yorkcr 
vienetas lapkričio 11 d. 11 
vai. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje ir salėje, sutiko 
dalyvauti Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis su po
nia.

• LMKF pirmininkė Al
dona Noakaitė-Pintsch spa

Mylimam Tėveliui
A. t A.

Lietuvos Meno Istorikui
Prof. PAULIUI GALAUNEI

Lietuvoje mirus, liūdinčią dukrą, mūsų mie
lą draugę DALIĄ GALAUNYTĘ-AUGŪ- 
NIENĘ, jos šeimą ir artimuosius, nuoširdžiai 
užjaučiame.

Irena ir Eugenijus Manomaičiai
Danutė Mošinskienė 
Apolonija Pažerienė 
Dr. Jonas ir Janina šalnai 
Dr. Henrikas ir Alicija Soliai 
Rimgailė Zotovienė 
Stefa ir Jonas Garlai

Vytauto Didžiojo Universiteto Studen

tų Atsargos Karininkų Korp! Ramovės Ko

legai

PETRUI INDREIKAI 
mirus, reiškiame Jo dukrelėms DANUTEI, 

BIRUTEI, ALDONAI ir kitiems giminėms 

nuoširdžiausią užuojautą.

Korporantai:
Kazys Jankūnas
Dr. Juozas Kazickas 
Anicetas Simutis 
Dr. Julius Šimaitis 
Liudas Tamošaitis

A. A.

ALEKSANDRAI GRUZDIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui, 

mielam Kolegai, Korp. Neo-Lithuania Filis

teriui inž. VINCENTUI GRUZDŽIUI, gimi

nėms ir artimiesiems, ir kartu liūdime.

Aldona ir Klaus
Pintsch

Giedrė ir Jonas
Stankūnai

lio 9 d. lankėsi Philadelphi
jos Lietuvių Moterų Fede
racijos Klubo susirinkime. 
Čia turėjo progos ne tik su
sipažinti su klubo narėmis, 
bet ir pasitarti įvairiais Fe
deracijos veiklos planais ir 
taip pat papasakoti apie da
bartinę Federacijos veiklą. 
Philadelphijos Klubo pirmi
ninkė yra Snieguolė Jurs- 
kytė.

• Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus Dramos konkur
so komisija, kurią sudarė 
č. GrinceviČius, pirm., ir 
nariai N.. Martinaitytė, Ž. 
šilgalienė, prof. Br. Vaške
lis ir Z. Visockienė, premi
javo rašytojo Anatolijaus 
Kairio dramų ”Krikšto van
duo”. šią dramą matysime 
š. m. gruodžio 10-11 dieno
mis Chicagoje, Jaunimo 
centre. Stato Los Angeles 
dramos sambūris. Rengia 
jubiliejaus vvkd. komitetas.

• Kazys Bartašius, žymus 
dailininkas ir kaligrafas, 
Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centrui (LTSC) paau
kojo keletą albumų ir bylų 
jo išaustų juostų bei diplo
mų. Ta medžiaga bus eks
ponuota LTSC muziejuje, 
kuris bus atidarytas Jau
nimo centre š. m. gruodžio 
mėn. LTSC tarybos pirmi
ninkas dr. Adolfas Darnu
sis, valdybos pirmininkas 
dr. Jonas Račkauskas. 
LTSC telefonas (312) 434- 
4545.

• Inž. Bagdonas Lauce
vičius, gimęs Šiauliuose, pa
skutiniu " laiku gyvenęs 
Woodhavene, N. Y. ilgai 
sirgęs širdies liga spalio 23 
dieną mirė. Paliko žmoną 
Jadvygą, dukrą Gabrielę, 
sūnų Edmundą su šeimomis 
ir kitus gimines.

Spalio 26 dieną M. šalins- 
kienės laidotuvių namuose 
buvo pašarvotas, kur į at
sisveikinimą susirinko daug 
draugų, bendradarbių ir pa
žįstamų. Spalio 26 d. buvo 
palydėtas iš Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios į krema- 
toriją. Dalyvavo daug jo 
buvusių draugų ir pažįsta
mų. Mirė sulaukęs 85 metų 
amžiaus.

AUKA DIRVAI

Savanorio kūrėjo mjr. 
Jono Bagdonavičiaus ir jo 
žmonos Vaclovos Kačins
ką itės testamento vykdyto
jai V. Kačinskas, C. Oksas 
ir A. Zaura paskirstė palū
kanas pagal testamento nu
rodymą organizacijoms ir 
laikraščiams. Dirvai teko 
100 dol. už ką dėkojame.

Pagrindinis kapitalas ski
riamas, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, pastatyti 
paminklą visiems kovoju
siems prieš okupantus — 
komunistus.

SURFACE GRINDING 
TRAINEE

Machinery manufacturer has opening 
for recent high school graduate. 
Learn Surface Grinding, O. D., and 
Special Contour Grinding.

Call Mr. KNAPP
313-361-0249

MONDAY THRU FRIDAY 9 TO 5
(41-46)

MACHINE ASSEMBLY 
TRAINEE 

AND 
INSTALLER 

Mechanically inclined High school 
graduate to learn machine assembly 
& installation work. Mušt be free to 
make short trips in USA and Canada 
by air. Mušt be neat appearing & 
vvell spoken.

Call Mr. KNAPP 
313-361-0249 

MONDAY THRU FRIDAY 9 TO 5 
(41-46)

Parama Dirvai
Atsiliepdami Įmūsu pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
J. Grigaitis, Chicago .... 25.00 
V. Paulionis, Chicago .. 25.00 
V. Džigas. Omaha ..........20.00
J. Bakšys. St. Petersburg 5.00 
A. Bliūdžius, Detroit .... 20.00
K. Laikūnienė, Cleveland 20.00
N. R. Shutterly.

Silver Spring ............ 25.00
A. V. Adomavičius.

Brookfield ....................20.00
B. Gediminas,

Graden Grove ............. 10.00
P. Žilinskas, Hemet .... 10.00 
P. Pecenkis, Elizabeth .. 10.00
R. D. Baker,

Palos Verdes ............. 25.00
P. Vėbra, Chicago ..........25.00
L. Izbickas, Roxbury .... 25.00
D. Kuzmickaitė.

Santa Monica ............. 20.00
P. Dirda, Chicago ..........25.00
J. Gudėnas, Euclid ...... 20.00
K. Šidlauskas,

St. Petersburg ............. 10.00
K. Naudžius, Los Angeles 10.00
L. Lendraitis, Boston .... 10.00 
P. Ausiejus, Centerville 10.00
J. Kiznis, Brooklyn ....10.00
J. Čipkus, Willoughby .. 5.00
H. Bagdonienė, Oak Lawn 30.00
L. Nagevičius, Parma .... 5.00 
Br. Budriūnas.

Los Angeles .................10.00
Z. Raulinaitis,

Manahawkin .................30.00
V. Genienė, Chicago .... 5.00 
B. Mišelis, Chicago......... 5.00
J. Kęsgailienė, Montreal 20.68
K. Bartys, Elizabeth ....10.00
M. Carroll. Vierrna.........10.00
B. Bacevičius, Warren ..10.00 
V. Staskevičienė, Detroit 10.00
A. Pintsch, Milford.........25.00
B. Bilvais. Lawton ..........10.00
S. Liubartas, Sun City .. 5.00 
Dr. V. Sky, Rancho Palos 10.00 
Ch. Bogushas,

Middlebury .................20.00
B. Auginąs, Lyndhurst . .20.00 
A. Šimkus, Santa Monica 5.00 
A. Milūnas,

Dowers Grove ............. 10.00
A. Pesys, Fairfield.........10.00
J. Andrašūnas, Chicago 20.00
K. Gricius, Santa Monica 10..00
J. Račylienė, Cleveland 15.00
L. Kezenius, Willowick .. 5.00 
Dr. A. Koncė,

San Francisco ............. 10.00
Žalgirio šaulių

kuopa Clevelande ....25.00 
Dr. VI. Brožė,

Strongsville.................100.00
Ed. Litvinas, Chicago .. 10.00
K. Sragauskas, Detroit .. 5.00 
A. Vokietaitienė,

New Haven .................30.00
A. Lingienė, Redford .... 5.00
H. Janužis, Morgan Hill 5.00
T. Bogušienė, Boston ... .10.00
E. Bliudinskas,

Centerville.................... 10.00
Br. Tarutienė, Willowick 10.00 
V. .Juodvalkis,

Panorama City............. 25.00
J. Šumskis, Chicago .... 10.00 
S. Mineika, Centerville 10..00
K. Bačauskas,

Woodhaven ................15.00
P. Gaižutis,

Rochester Hills............ 10.00
P. Vasiliauskas,

Woodhaven ................ 5.00
A. Cenfeldas,

Santa Barbara ............. 10.00
J. .Bakšys, Boston ..........20.00
K. Ripskis, Chicago .... 15.00 
Pr. Sideravičius, Cicro .. 5.00 
J. Petkevičienė,

Cleveland .................... 20.00
A. Liutkus, Shaker Hts. 20.00
M. Slabokienė, Cleveland 5.00
M. Balutavičius,

Venezuela .................... 5.00
H. Dūda, Oceanside .... 20.00

K. Martinkus, Chicago .. 5.00
J. Kalnietis, Chicago .... 20.00
K. Zemeckas,

Indianapolis .................10.00
J. Paršeliūnas, Brompton 20.00
Alg. Alantas, Bloomfield 50.00
E. Gibisas, Chicago........ 5.00
O. Žygienė, Cleveland .. 10.00 
S. Šmaižienė,

Hot Springs ..........  5.00
A. Šatkauskas, Oakville 5.00
S. Baltušis, Dorchester .. 5.00
L. Meilus, Warren ..........10.00
P. Razgaitis, Seven Hills 20.00
K. Stašaitis, Redford .... 10.00
O. Merkienė, Boston .... 5.00
J. Vengris, Osterville .... 25.00
V. Melinis, Matawan .... 5.00 
J. Gelažius, Hickory Hills 25.00
E. Damijonaitienė,

Singer Island ............. 25.00
V. Petrus, Ormond Beach 20.00
B. Briedienė, Chicago ..20.00 
Dr. J. Šonta, Akron .... 50.00 
Mjr. Jono Badonavičiaus

Fondas ....................... 100.00
V. Čekanauskas,

Westlake Village....... 20.00
J. Mačiulaitis, Redford ..10.00 
J. Werbicki, Randolph ..10.00
J. Miežaitis,

Ormond Beach............. 15.00
K. Žolynas,

Ormond Beach............. 10.00
J. Bernot, Union............. 20.00
J. Veselka. Evergreen ..10.00 
J. Matioška, Centerville 10.00
VI. Šniolis. S. .Pasadena 20.00 
Dr. L. O. Griniūtė,

Chicago ........................ 20.00
A. Vaičiulis, Chicago ....10.00
M. Kirkilas,

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

Thousand Oaks ....... .35.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

"ATTENTION” — HIRING! 
Federal government jobs in 
your area and overseas. Ma
ny immediate openings with- 
out waiting list or tęst. S15- 
68,000. Phone call refund- 
able. (602) 838-8885. Ext. 
1753. (42-45)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED 

PHYSICAL 
THERAPISTS

Want to make a differenęe in kids 
live? Likę flexible hours and case 
load variety? The Children’s Habilita- 
tion Center is seeking forvvord think- 
ing practitioners to serve children 
with severe disabilities. Work in 
school and residential settings. Op
portunities available with adaptive 
eųuipment design team, diagnostic/ 
evaluation team, and technology de- 
pendent children. Personai and pro- 
fessional grovvth management, upbeat 
atmosphere and excellent benefits. 
Salary negotiable. Paid CEU’s and 
NDT training. Send resume to:

Clay Kennedy 
CHILDREN’S 

HABIL1TAT1ON CENTER 
5900 Pioneer Parkway 
Johnston, lowa 50131

Equal Opportunity Employer
(38-41)

TOOL MAKER 
MACHINIST

Uniąue oppty for person 
w / CNC exp. Competitive 
wages & benefits. Pleasant 
working conditions. Call John 
201-686-0513. (41-47)

PHYSICAL THERAPIST 
ASSISTANT

$500.00 Sign on bonus varied cases 
of Geriatric Population. In and out 
patients. New contract includes near 
by child care assistance.

Call or send resume to:
PERSONNEL DIRECTOR

201-736-2000
GROTTA REHAB CENTER

20 Summit Street
West Orange, N. J.. 07052

Equal Opportunity Employer M/F 
(41-42)
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