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Quo vadis Sovietija?
Kuo ir kaip pakeisti Gorbačiovą?

1987 m. prezidentas Rea
ganas viešėdamas Berlyne 
pasiūlė Gorbačiovui nugriau
ti Berlyno mūrą, apsupusį Va 
karų Berlyną nuo Rytų Vo
kietijos teritorijos, kurioje tas 
miestas atsirado po Postda- 
mo susitarimo. Tą mūrą 
prieš 30 metų pastačius, į Va 
karų Berlyną nuskubėjus an
kstyvesnis JAV prezidentas 
J.F. Kennedy pareiškė: "Ich 
bin ein Berliner" tuo solidari
zuodamas su atkirstais Vaka
rų berlyniečiais.

Abu pareiškimai buvo la
bai gražūs, bet nerealūs. Kas 
galėjo dar prieš dvejus metus 
pamanyti, kad už dvejų me
tų, prieš keliasdešimt metų to 
ji pastatyta tvora, nors ir ge
rai prižiūrima, taps nereali? 
Rėžimui suminkštėjus ir lei
dus Rytų vokiečiams laisvai 
išvažiuoti į kaimynines 'so
cialistines' valstybes, jie iš 
ten, gavę Vakarų Vokietijos 
vizas, keliauja į Vakarų Vo
kietiją. Šiais metais tuo ir ki
tais būdais Rytų Vokietiją ap-

Kas toliau?
Pereitos savaitės įvykiai 

Berlyne pasendino visus laik
raščius, nespėjus jiems pa
siekti savo skaitytojų. Ben
dradarbiai teisinosi jų nenu- 
matę, nes niekas negalėjo jų 
tikėtis! Rytų Vokietija atro
dė sovietams reikalinga Cen
tro ir Rytų Europos patoges
niam valdymui. Antra ver
tus, susijungusi Vokietija do
minuotų Vakarų Europos ūki 
nėję ir politinėje bendruome
nėje, kas negalėtų patikti 
prancūzams ir anglams - jau 
nekalbant apie lenkus, kurie 
turėtų bijoti vokiečių preten
zijų į iš jų atimtas žemes.

Žodžiu, daug kas turėjo 
būti patenkinti susiklosčiusia 
padėtim. Bet vėl - kaip gali
ma kalbėti apie tautų apsi
sprendimo teisę, nepripažįs
tant jos vokiečiams? Tiesa, 
jie pradėjo abu pasaulinius 
karus, bet nuo to laiko išmirė 
keletas generacijų. Naujos 
sąlygos ir technikos pažanga 
karą paliko nepageidaujamu. 
Nepaisant viso to, kai Bon- 
nos seime sukilę atstovai už
traukė "Deutschland, 
Deutschland ueber alles ..." 
daug kam pasidarė neramu.

(Nukelta į 2 psl.)

Vytautas Meskauskas

leido jau per 170.000 žmo
nių.

Žinia, tame reiškinyje di
delį, o gal net svarbiausią 
vaidmenį turi Vakarų Vokieti 
jos nuostatai, leidžią įvažiuo
ti ir įpareigoją duoti pilietybę 
visiems vokiečiams. Imigran
tų yra trys rūšys: Uebersied- 
ler- iš Rytų Vokietijos, Aus- 
siedler - iš kitų Rytų Euro
pos šalių, ir Asylanten t.y. ne 
vokiečių kilmės asmenys, sie- 

-kią pabėgėlių teisių. Pirmųjų 
šiais metais į Vakarų Vokieti 
ją atvažiavo, kaip minėjom, 
per 170.000, antrųjų 350.000 
ir trečiųjų- 150.000. Viso la
bo apie 800 tūkstančių žmo
nių. Nors Vakarų Vokietija 
ūkiškai yra labai pajėgi ir ga
li užtikrinti visiems, nors ir 
ne dirbantiems, pakenčiamą 
pragyvenimą, toks staigus 
imigrantų padidėjimas suda
ro problemą. Tiesa, po 1992 
m. legalūs kiekvieno Vakarų 
Europos krašto gyventojai ga - 
lės persikelti į kiekvieną kitą, 
Vakarų Europos ūkinės bend
ruomenės kraštą, jei ten būtų 
geresnės darbo ir pragyveni
mo sąlygos.

Bėgimas daugiau rūpesčio 
kelia Rytų Vokietijai. Užper
nai iš jos išvažiavo tik 20 
tūkstančių, pereitais metais 
40.000 žmonių. Kaip vis dėl 
to pasikeitė laikai, parodo, 
kad Maskva patvarkė, kad 
Rytų Vokietija neuždarytų 
savo sienų, kam ji būtų pajė
gi, bet bėgimą stabdyti paža
du, kad netrukus kiekvienas 
norintis iškeliauti iš Rytų Vo
kietijos gaus vizą trisdešim-

(Nukelta į 3 psl.)

Revoliucija Rytuose... - L'Express

Vliko pirm. dr. K. Bobelis Amerikos Lietuvių kongreso dalyviams pristato svečius. Iš kairės: A. 
Terleckas, V. Petkus, Pečiulaitis, dr. K. Bobelis, J. Mugevičius, A. Buračas, K. Mingėla ir G. Bu
račas. V- Gilio nuotr.

Amerikos Lietuvių Kongresas
Šių metų spalio trečiąjį sa

vaitgalį, ilgai lauktas ir pla
nuotas, pirmą kartą Los An
geles mieste, garsiajam She- 
raton viešbutyje įvyko XI-sis 
Amerikos Lietuvių Kongre
sas. Rengimo Komiteto pir
mininkas inž. Antanas Mažei • 
ka subūrė gausių talkininkų, 
kurie susiskirstė į transporta- 
cijos, spaudos ir banketo ko
misijas. Pati veiklos ašis liko 
ALTo Los Angeles skyriaus 
valdyba, kurion, be ilgame
čio pirmininko inž. Antano 
Mažeikos, įeina Elena Ged
gaudienė, Ramūnas Bužėnas, 
Simas Kvečas ir Vytautas 
Šeštokas.

Atstovams ir rengėjams 
susipažinimo vakaras, kuria
me inž. A. Mažeika tarė svei
kinimo žodį ir paprašė visus 

dalyvaujančius asmeniškai 
prisistatyti, įvyko penktadie
nio vakare, spalio 20 dieną. 
Vaišes šiam vakarui paruošė 
Liucija Mažeikienė ir Rūta 
Šakienė.

Spalio 21d. jau nuo anks
taus ryto prasidėjo Kongreso 
ir ALTo 49-tojo suvažiavi
mo, kuris vyko sekančią die
ną, atstovų registracija. Prie 
registracijos stalo darbavosi 
Elena Gedgaudienė, Nelė 
Mockuvienė, Irena Bužėnie- 
nė, Ramūnas Bužėnas ir iš 
Chicagos naujoji ALTo rei
kalų vedėja Daiva Meilienė.

Kongresas prasidėjo pun
ktualiai 10 vai. ryto. Daly
vius pasveikino Rengimo Ko 
miteto pirm. inž. Antanas Ma
žeika, pakviesdamas ALTo 
pirm. Grožvydą Lazauską,

Rūta Šakienė

kursai, taręs sveikinimo žodį, 
į darbo prezidiumą pakvietė 
inž. A. Mažeiką, Matildą 
Marcinkienę ir dr. Jokūbą 
Stuką, o sekretoriatan - dr. 
Vytautą Dargį ir Justiną Šid
lauską. Prezidiumo pirm. A. 
Mažeika į Garbės Prezidiu
mą pakvietė: gen. garbės kon 
sulą Vytautą Čekanauską, 
prelatą Joną Kučingį, VLIKo 
pirm. dr. Kazį Bobelį, ALTo 
garbės narę Aleną Devenienę 
-Grigaitienę, ALTo garbės 
narį Teodorą Blinstrubą, LB 
Tarybos pirm. Angelę Nelsie 
nę, ALTo pirm. Grožvydą La 
zauską ir buvusį ALTo pirm. 
Eugenijų Bartkų. Jautriai pa- 
trijotinę invokaciją sukalbėjo 
prel. Jonas Kučingis. Ameri
kos himną giedojo sol. Rim
tautas Dabšys, jam akompa
navo muz. Aloyzas Jurgutis. 
Lietuvos himną giedojo visa 
salė. Į darbo komisijas Ma
tilda Marcinkienė iškvietė: 
Mandatų komisijon - Daivą 
Meilienę, Eleną Gedgaudie
nę ir Nelę Mockuvienę; Re
zoliucijų komisijon - dr. Jo
ną Valaitį, Teodorą Blinstru
bą, V. Naudžių, M. Pranevi
čių ir V. Jokūbaitį.

Pagerbus mirusius narius, 
sekė sveikinimai žodžiu, ku
riuos pravedė dr. J. Stukas. 
Sveikino gen. garbės konsu
las V. Čekanauskas, dr. K Bo
belis, LB Tarybos pirm. A. 
Nelsienė, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos ir Dirvos 
vardu R. Šakienė, Lietuvių 
Fondo vardu V. Gedgaudie
nė, V. Jokūbaitis, K. Oksas ir 

(Nukelta i 4 psl.)
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SOVfllTIHĖ POLĮTIU^^ ■ Iš kitos pusės

Permainos vėjai stiprėja, bet Lietuvoje dar demonstravo tankai.
- Referendumo ir pilietybės įstatymai priimti, bet tik ateičiai?
Anksčiau buvo žiūrima į 

tribūnas per Spalio revoliuci
jos minėjimus, kad žinotum 
iš jų išsirikiavimo eilės, kas 
jų galingesnis. Dabar to pa-

Kas toliau?...
(Atkelta iš 1 psl.)

Artimiausiu laiku Rytų 
Vokietija turėtų pakeisti savo 
santvarką, duodama daugiau 
teisių savo gyventojams, nes 
priešingu atveju jie pasinau
dos gauta teise ieškoti laimės 
Vakarų Vokietijoje. Čia pat 
reikia atsiminti, kad ir iki šiol 
Vakarų Vokietija savo sienas 
laikė atdaras Rytų Vokietijos 
gaminiams, kurie iš V. Vokie
tijos galėjo būti laisvai veža
mi į kitus V. Europos ūkinės 
bendruomenės kraštus. At
seit, turėjo ūkinę privilegiją, 
kurios neturėjo kiti Varšuvos 
pakto nariai. Vakarų Vokie
tija išlaikė ir remontavo visus 
kelius iš jos į Berlyną.

Nors nėra jokių duomenų, 
kad Gorbačiovas lieptų atida
ryti sieną į Vakarų Berlyną 
tyčia, o ne aplinkybių pri
verstas, nauja situacija ir jam 
padeda. Visų pirma Varšu
vos pakto valstybės į Sovietų 
Sąjungą žiūrės kaip į naudin
ga sąjungininką prieš galimą 
Vokietijos ekspansiją. Antra 
- Vokietijos susijungimo ga
limybė turėtų pabloginti jos 
santykius su Vakarų valsty
bėm. Net iki tokio laipsnio, 
kad vokiečiams galėtų užeiti 
norąs pasiskelbti neutraliais 
ir išprašyti visas svetimas ka 
riuomenes, kurių išlaikymas 
ir toms valstybėms daug kaš
tuoja.

Žodžiu ilgainiui gali atsi
rasti; progų įvairiausiems po
litiniams žaidimams ir intri- 
gpiųs^nors kol kas Vakarų 
vokiečiam nesinori atsisakyti 
glaudžių ryšių su Vakarais ir 
Amerika. Gorbačiovo ran
kos irgi surištos vidaus refor
momis. Jo nuolaidos Vokieti
joje gali tik paskatinti į Sovie 
tįją įjungtas tautas reikalauti 
didesnės nepriklausomybės, 
su kuo jis tačiau nenori sutik
ti. TASS paskelbė, kad nauji 
Lietuvos referendumo ir pilie 
tybės įstatymai prieštarauja 
Sąjungos konstitucijai.

•••
Kiek milijonų Rytų vokie

čių pereitą savaitgalį atsilan
kė Vakarų Berlyne ir Vakarų 
Vokietijoje? Tikslią statisti
ką paskelbs bankai, nes Va
karų Berlynas kiekvieną lan
kytoją iš Rytų sutiko su 100 
DM ($55) vienkartine dova
na. Iš milijonų atvykusių ne
gavo tik koks dešimt tūkstan
čių.

pročio nesilaikoma - didelių 
pasikeitimų gali būti kasdie
ną!

Dar šio numerio pirmame 
psl. minėjom Rytų Vokieti
jos vyriausybės įstatymo kei
timo projektą, kiekvienam 
jos piliečiui išduoti užsienio 
pasą su teise išvažiuoti, jei 
kas to paprašys. Rašant šią 
apžvalgą jau paaiškėjo, kad 
tos pat valstybės komunisti
nis parlamentas tą projektą 
atmetė, reikalaudamas teisės 
kiekvienam išvažiuoti ir be 
užsienio paso! Negirdėta pro 
cedūra ir reikalavimas sovie
tų sistemoje.

Lapkričio 7 d. minint Spa
lio revoliucijos 72-sias meti
nes Maskvoje kaip paprastai 
įvyko kariuomenės ir masi
nių organizacijų paradas. 
Ginklai tačiau nebuvo de
monstruojami nauji, pasiten
kinta senesniais ir mažesniais 
jų kiekiais. Paradą, žinoma, 
priėmė pats Gorbačiovas.

Didesnį dėmesį tačiau už 
išsirikiavusią valdžią ant Le
nino mauzoliejaus, susilaukė 
kita demonstracija. Ją ato
kiai nuo Raudonosios aikštės 
pradėjo kokie du tūkstančiai 
disidentų. Su prisidėjusiais 
praeiviais demonstrantų mi
nia išaugo iki penkių tūkstan
čių. Tai palyginti nedaug, 
bet kas buvo šiais metais nau 
ja - tai plakatai, kurių milici
ja nekonfiskavo. Jų tarpe net 
tokius kaip: "72 niekur nenu- 
vedę metai", "Jokio monopo
lio komunistų partijai", o vie
nas net klausė "Kas apsaugos 
perestroiką nuo jos architek
to?"

Nuo paradų buvo atsisa
kyta Gražioje ir Armėnijoje, 
nes buvo bijoma, kad jie virs 
muštynėmis. Moldavijos Ki- 
šeneve minia sustabdė beva
žiuojančių tankų virtinę, o 
Lietuvoje ir kitose Baltijos 
respublikose paradai įvyko, 
bet žiūrovų buvo nedaug.

• ••
Įvykiai Vokietijoje užtem

dė du naujus Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos priimtus 
svarbius įstatyminius potvar
kius apie referendumo tvarką 
ir pilietybę. Kaip žinia, net 
stalininė konstitucija leidžia 
respublikoms išstoti iš Sovie
tų Sąjungos, bet tai buvo to
kia tolimos ateities svajonė, 
kad net nebuvo nustatyta 
kaip tai įgyvendinti. Dabar 
numatyta tvarka. Pilietybės 
įstatymas nustato, kas tame 
referendume galės dalyvauti. 
Žinoma, tik Lietuvos pilie
čiai. Mūsų įstatymas yra pir
masis visoje Sovietų Sąjun
goje kvalifikuojąs atskiros 
respublikos piliečius. Jais 
gali būti visi Lietuvoje dabar

gyveną žmonės, bet nauji imi • 
grantai turės joje pragyventi 
10 metų iki gaus Lietuvos pi
lietybę. Iš respublikoje esan 
čių sovietų kareivių referen
dume ir rinkimuose galės da
lyvauti tik lietuviai.

Referendumo galima rei
kalauti su 300 tūkstančių pil
iečių parašų. Kad referendu
mo rezultatai įsigalėtų, už jį 
turės pasisakyti 51% visų 
respublikos piliečių

• ••
Vienas iš Sąjūdžio vado

vų, Gimtojo Krašto redakto
rius Algis Čekuolis pareiškė 
Reuterio agentūrai:

"Mes dabar turime refe
rendumo teisę, bet ji yra kaip 
atominė bomba. Ji nevarto
tina kasdien, bet yra taupoma 
tam atvejui, jei tikrai reikėtų 
... Jei norima padaryti tokį 
žingsnį, būtina būti įsitikinu
siam savo laimėjimu ... Bal
savimas negalės įvykti, jei 
Sąjūdis bus prieš jį. Šian
dien jį tikrai neleistumėm."

• ••
PRAVDA praneša, kad 

šiais metais sovietai iš Euro
pos atitrauks 235,500 karei
vių, 7,000 tankų ir 700 lėktu
vų. Ar įvykiai Vokietijoje to 
proceso nesustabdys? Dau
gumas stebėtojų mano, kad 
ne. Naujo "Kontroliuojamo 
sprogimo" tikimasi Čekoslo
vakijoje.

Rytų Vokietijoje sudaryta 
nauja vyriausybė, paskirtas 
naujas politbiuras, išrinktas 
naujas CK. Minios gatvėse 
reikalauja, kad prieš visuoti
nus rinkimus Komunistų par
tija atsisakytų savo pirmumo 
ir liktų lygi su kitom parti
jom.

NEPAMIRŠKITE j
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ

V. Kavaliauskas TIESOJE toliau narplioja Augusti
no Voldemaro paslaptį širdies gilumoje tikėdamas, kad 
pirmasis Lietuvos premjeras buvo užsienio (sovietų) 
agentas. Spalio 12 d. Nr. jis tą savo tezę bando parem
ti 20 metų , ar dar senesniu bet iki šiol niekur nepa
skelbtu, jau seniai mirusio Juozo Vaišnoro straipsniu. 
Šis mano kolega iš universiteto laikų bolševikmečiu pa 
laikė slaptą ryšį su mūsų bendru profesorium, buv. 
Lietuvos Banko valdytoju ir krikdemu politiku V. Jur- 
gučiu. Tas mėgdavo pasakoti dramatiškai, kas versda 
vo kartais pamanyti, kad jis gal kartais nuslysta nuo 
tiesaus kelio gražbylystės efekto naudai. Pvz. Vaišno
ras rašo, kad Jurgutis jam sakęs:

"Smetona išstūmė Voldemarą, iš premjero 
posto ir iš politinio gyvenimo, padedamas An
glijos ambasadoriaus. Šis įtarė Voldemarą per 
nelyg artimai bendradarbiaujant su tarybiniais 
diplomatais. Naudodamasis anglų žvalgyos in
formacija, jis įtikino Smetoną, kad Voldemaras 
yra dviveidis lošėjas."

Esu tikras, kad tai ne Jurgučio žodžiai, Juk tas 
mūsų buv. užsienio reikalų ministras žinojo, kad Lietu
voje nebuvo jokio 'anglų ambasadoriaus', o tik pasiun
tinybės reikalų vedėjas - charge d'affairs. Ne ambasa
dorius, o tik nepaprastas paiuntinys ir įgaliotas minis
teris rezidavo Rygoje. Charge d'affairs tuo laiku buvo 
Thomas Preston, vėliau pakeltas į įgaliotus ministerius,

Karui artėjant Prestonas į Londoną pasiuntė visai 
slaptą raportą apie vadovaujančias Lietuvos asmeny
bes. Netoli pusė psl. skirta Voldemarui, tačiau apie jo 
ryšius su tarybiniais diplomatais neužsiminė nė žodžio, 
O tai turėjo būti labai svarbu, jei Jurgučio versija tikra. 
Tą raportą esame paskelbę Dirvoje. (Prestonas, tarp 
kitko, 1918 m. buvo konsulas Ekaterinburge, kur gre
timame name buvo laikoma caro šeima.)

Antras įrodymas yra to paties Vaišnoro pasikalbė
jimas su Pozniakovu. Karo metu jam atsilankius Lie
tuvos pasiuntinybėje Maskvoje, tą buvusį sovietų pa
siuntinį Kaune, Vaišnoras paklausė, kodėl jis iškvietęs 
į Lietuvą Voldemarą -

"Pozniakovas nustebęs tarė: - Iš kur žinai, kad 
aš Jį iškviečiau?

- Logika diktuoja.
- Nors ir norėčiau patenkinti tamstos smal

sumą , bet negaliu. Tegul tarp mūsų Voldema
ras lieka toks, kokį Jį pažinojote Lietuvoje. Tai 
viskas, ką šiandien galiu pasakyti apie Volde
marą - baigė Pozniakovas."

Sunku patikėti, kad Pozniakovas išduotų darį
visai nesenam bolševikui savo tarnybines pslaptis. Iš 
jo saliamoniško atsakymo neaišku, ar jis iš tikro ką. 
nors žinojo, ar tik norėjo tokiu pasirodyti prieš jaunes
nį pareigūną. Logiškai galvojant, jei Voldemaras buvo 
sovietų agentas, jie jį laikytų užsienyje, o neatšauktų į 
Lietuvą., kur vietą jam rado tik kalėjime.

(vm)

TOOL/DIE REPAIRMAN
Immedictę opening for a mold 
moker/mold repairman. Akron 
area. Mušt have 5 years ęxp. in 
plastics or die east field. Exce ■ 
lent wages and benefits. Coli 
216-644-35.54, ext. 8.

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDIS SIŪLO 
IŠEIVIJOS LIETUVIAMS NAUJĄ LAIKRAŠTĮ:

„Respublikos” laikraščio prenumeratą 1990 metams užsieniui 
priimama jau dabar. Laikraščiai bus siunčiami oro paštu. Visiems, 
kas nori 1990 metais gauti 300 „Respublikos” laikraščio numerių, 
reikia užpildyti pateikiamą anketą, iškirpti ją ir išsiųsti nurodytu 
adresu.

Siunčiu „Respublikos” laikraščio prenume
ratos 1990 metų mokestį $85.00 JAV dolerius
taip pat siunčiu auką $-------- JAV dolerius

Pavardė, vardas------------------------------------

Adresas-------------------------------------------------

čekius rašyti: Sąjūdžiolnfo. Siųsti: 7159 S.
VVhlpple, Chicago, IL 60629, U.S.A.

LITHUANIA MY HERI- 
TAGE. Knyga anglų kalba. 
Pagrindinės 
apie Lietuvą, 
iliustracijų.

Kaina su
$22.75 Užsakymus siųsti 
"Tėviškėlė", 4346 So. Wes- 
tem Avė., Chicago, IL 60609

informacijos
400 psl. 1300

persiuntimu

Be to, pranešama, kad „Respublika” priima visas tautiečių, 
gyvenančių užsienyje, 'reklamas ir skelbimus. Jos superkamos ir 
perduodamos per „Sąjūdžiolnfo”. Visas „Respublikos” platinimo 
užsienyje ir reklamų bei skelbimų klausimais reikia kreiptis į i 
„Respublikos” atstovę Čikagoje Ritą Dapkutę („Sąjūdžiolnfo”).

ATTENTION:
EARN MONEY READING BOOKS 
$32,000 / year income potential.

Details.
(1) 602-838-8885 Ext. Bk 1753

R



DIRVA • 1989 m. lapkričio 16 d. 3

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

P.O. BOX 03206 
CLEVELAND, OHIO 44103 

TEL. (216) 431- 6344
6116 ST. CLAIR AVENUE • CLEVELAND, OHIO • 44103
THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER 

EDITOR: VYTAUTAS GEDGAUDAS
DIRVA (USPS 157580)

POSTMASTER: Send address changes to DIRVA 
6116 St Clair Avė., Cleveland, Ohio 44103

Second-class postage paid at Cleveland, Ohio • Published Weekly by 
American Lithuanian Press & Radio Assn. VILTIS, INC. • Subscription 
peryear $25.00 • Single copy 60cents.

Prenumerata metams $25.00, pusei metų $15.00 • Atskiro numerio 
kaina 60 centų • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais ar slapyvardžiu 
nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę • Nespausdinti straipsniai grąži
nami tik autoriams prašant • Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Artėja DIRVOS 75 METŲ SUKAKTIES minė
jimas. 75 metai ne tik žmogui, bet ir lietuviškam 
nesavam krašte egzistuojančiam laikraščiui yra 
gražus amžius. Mes džiaugiamės ir didžiuoja
mės, kad šios sukakties išvakarėse Dirva nenu
ilstamai jungiasi 1 lietuviško žodžio ir lietuviškos 
veiklos išlaikymą..

Nežiūrint, kad lietuvių spaudos ekonominė 
būklė išeivijoje yra ypač sunki, Dirva tiek savo 
turiniu, tiek estetiniu apipavidalinimu pirmauja 
išeivijos spaudoje. Dirvos redaktorius Vytautas 
Gedgaudas, turėdamas ilgalaikt žurnalistini pa
tyrimą, daro laikrašti įdomų ir patrauklų.

Savaime aišku, kad be sumanaus redakto
riaus laikraštis nebūtų pasiekęs tokio lygio. To
dėl Dirvos sukakties proga mes ir linkime 
VYTAUTUI GEDGAUDUI sveikatos ir ištvermės 
atšvęsti tokią gražią Dirvos sukakti visiem kartu.

Tuo pačiu mes raginame ir prašome Dirvos 
skaitytojus dosniai prisidėti prie Dirvos ekono
minio išlaikymo taip, kad Dirva Clevelande dar 
ilgus metus egzistuotų ir skleistų lietuvišką žodį.

Vilties Draugijos Valdyba

Inž. Vaclovas Mažeika 
Pirmininkas

Dr. Danielius Degėsys 
Vicepirmininkas

Dr. Vladas Bložė
Vicepirmininkas 

Matilda Marcinkienė
Vicepirmininkė

Vladas Blinstrubas
Sekretorius

VLIKO SEIMO PAREIŠKIMAS

n

Suglaudinkime pastangas už Lietuvą

VLIKo Seimas, B altimorė
je, išklausęs Seimo delegatų 
ir okupuotos Lietuvos atsto
vų iš Lietuvos Laisvės Lygos, 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio, Lietuvos Demokratų 
Partijos, Helsinkio grupės, 
bei Krikščionių Demokratų 
pranešimų apie ekonominę, 
socialinę, kultūrinę ir politi
ne padėtį Lietuvoje ir Vakarų 
valstybių reakciją į vykstan
čius Sovietų Sąjungoje pasi
keitimus, taria:

Lietuvių tautos laisvė ir 
Lietuvos valstybės nepriklau
somybė yra tautos egzisten
cijos ir jos visokeriopos gero
vės būtina sąlyga.

Lietuvos valstybės suvere
numas priklauso lietuviu tau
tai, tačiau suvereninių teisių 
vykdymas buvo pertrauktas. 
Sovietų Sąjungai vykdant Sta~ 
lino-Hitlerio paktą, Lietuvos 
valstybė tapo Sovietų Sąjun - 
gos okupuota ir įjungta į So
vietų Sąjungą. Ši sovietų 
aneksija didelės daugumos 
laisvojo pasaulio valstybių 

nepripažįstama teisėta.
Lietuvių tauta niekada ne- 

susitaikstė su jos pavergimu. 
Tas tautos ryžtas atgauti lais
vę ir nepriklauosmybę reiškė 
si partizanine veikla, pasyviu 
pasipriešinimu, gausia pogrin 
dine spauda ir kitomis prie
monėmis okupuotoje Lietuvo
je ir išeivijoj.

Gorbačiovo vykdoma at
virumo politika palietė pa
laipsniu vidaus reikalus ir 
tarptautines politines proble
mas, sudarydama naują poli
tinę atmsferą. Šioje naujoje 
aplinkoje per pastaruosius 
metus Lietuvoje tapo išvysty 
ta plati akcija, siekiant išlai
kyti tautos savitumą. Seimas 
sveikina pradėtą okupuotos 
Lietuvos ir laisvojo pasaulio 
lietuvių organizacijų bendra
darbiavimą siekiant atkurti 
Lietuvos valstybės nepriklau 
somybę.

Ryšium su pasikeitimais 
Sovietų Sąjungoje, po antro 
pasaulinio karo sukurta Euro
pos tvarka ėmė desintegruo-

Amerikos prezidentas Ge
orge Bush gruodžio 2-3 d.d. 
Viduržemio jūroje ant laivų 
ves pokalbius su sovietų pre
zidentu Mikhail Gorbačev. 
Po nesenai įvykusio pasitari
mo Wyoming kalnuose tarp 
JAV valstybės sekretoriaus 
Baker ir sovietų užsienio rei
kalų ministerio Ševardnadze, 
buvo galima pajusti Ameri
kos politikos atvėsimą Balti
jos valstybių laisvės klausi
mu. Reaguodami į Baker’io 
tuo klausimu viešą pareiški
mą, Amerikos baltiečiai spa
lio mėnesį į Baltuosius rū
mus pasiuntė 1,200 telegra
mų.

Esamas Bush-Gorbačev 
susitikimas turi kelti dar di
desnį mūsų rūpestį. Nors 
skelbiama, kad jie kalbėsis 
apie viską, nesiekdami for
malių susitarimų, tačiau au
toritetingi žmonės teigia, kad 
keliais Sovietų Sąjungai svar
biais klausimais susitarimai 
bus padaryti. Jų tarpe - grei
čiausiai ir dėl Baltijos valsty
bių.

Amerikos Baltų Laisvės 
Lyga kviečia Amerikos lietu
vius, latvius ir estus visą lap
kričio mėnesį skirti akcijai, 
kad Amerikos prezidentas 
Baltijos valstybių klausimu 
jokių nuolaidų sovietams ne
darytų ir tvirtai stovėtų už jų 

tis dideliu greičiu: Vengrija 
paskelbė naują valstybinę 
santvarką, Lenkijos vadova
vimą perėmė solidarumo at
stovas, Rytų Vokietijoj ir Če
koslovakijoj vyksta masinės 
demonstracijos, mitingai, rei
kalaudami demokratinių re
formų.

Gyvename nepaprastus 
laikus, kurie didžiai palietė 
Lietuvos gyvenimą, sukelda
mi naujų vilčių.

Seimas, visa tai imdamas 
dėmesin, kviečia viso laisvo
jo pasaulio lietuvius aktyviai 
remti Lietuvoje vykstančią 
demokratizaciją, persitvarky
mą ir pastangas atkurti Nepri
klausomos Lietuvos vals
tybę, įpareigoja VLIKo Val
dybą vystyti ryšius su oku
puotos Lietuvos organizaci
jomis, suintensyvinti politinę 
veiklą laisvojo pasaulio kraš
tuose, derinant žygius su Lie 
tuvos diplomatine tarnyba, 
PLB ir atskirų kraštų organi
zacijomis.

Vieningai reikalaukime, 
kad pasyvinė nepripažinimo 
politika būtų pakeista akty
via, įtraukiant Pabaltijo vals
tybių nepriklausomybės at
kūrimą į tarptautinių proble
mų darbotvarkę. Sujunkime 
savo protus ir širdis didžia
jam Lietuvos tikslui atsiekti: 
atkurti laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvos valstybę.
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nepriklausomybę. Todėl Ly
ga kviečia iki lapkričio 28 
vykdyti tokią akciją:

1. Į Baltuosius rūmus pa
siųsti bent 10,000 telegramų. 
Naujas telegramos tekstas pa 
ruoštas. Reikia tik paskam
binti Westem Union (tel. 1- 
800-257-4900) ir paprašyti 
"operator 9613". Tada prašy
ti į Baltuosius rūmus pasiųsti 
Baltic American Freedom 
League paruoštą telegramą ir 
jos nuorašą pasiųsti prašytojo 
distrikto kongresmanui. Ne
reikia net sakyti kongresma- 
no pavardės, o tik savo "ZIP 
CODE" numerį. Jie patys ži
nos, kuriam kongresmanui te- 
egramos nuorašą siųsti. Pa
baigoje pasakyti "Please 
charge to my telephone num- 
ber".

Labai prašomi telegramas 
siųsti ir tie, kurie jau siuntė 
anksčiau.

2. Organizacijos ir pavie
niai asmenys prašomi gausiai 
rašyti laiškučius prezidentui, 
savo distrikto kongresmanui 
ir savo valstijos senatoriams 
ir prašyti juos daryti įtakos į 
prezidentą, kad pokalbyje su 
Gorbačevu tvirtai stovėtų už 
Baltijos valstybių nepriklau
somybę.

Quo vadis Sovietija?..
(Atkelta iš 1 psl.) 

čiai dienų, kurios laukti rei
kės neilgiau kaip 30 dienų, o 
skubiais atvejais ji bus duoda 
ma per kelias dienas. Jo įgy
vendinimas praktiškai su
griaus tą mūrą.

Bėglių srovė paskatina 
spėliojimus, kad Gorbačio
vas priėjo liepto galą. Jis tu
rėtų smogti, įvesti griežtesnę 
santvarką savo imperijoje. 
Bet ar jis tam dar pajėgus? 
Svarių argumentų už vieną ar 
kitą pasirinkimą netrūksta. 
Juos svarstant kyla klausi
mas, kiek dabartinis režimas 
yra stiprus, kiek populiarus 
yra Gorbačiovas asmeniškai.

Prieš kokį mėnesį tai pa
bandė nustatyti didžiausias 
savaitraštis pasaulyje Argu- 
menty i Fakty, supykinęs 
Gorbačiovą, kuris pasiūlė 
atsistatydinti redaktoriui V. 
Starkov, ko tas vis dar nepa
darė. Savaitraštis nėra nei 
valstybės nei partijos, bet 
atskiros draugijos nuosavy
bė. (Gorbačiovas lengviau

Argumenty i Fakty’s poli

Based on readers’ unsolicited letters
Unfnourable 

mentions
Favourable 

mentions

Andrei Sakharov 609 79
Gavril Popov 432 2
Boris Yeltsin 394 24
Yuri Afanasiev 390 16
Yuri Vlasov 361 15
Alexander Samsonov 7 304
Yevgeny Yevtushenko 287 21
Alexander Obolensky 290 12
Alexei Kazannik 287 6
Nikolai Shmelev 285 4

And the two not published

Mikhail Gorbachev 50 189
Anatoly Lukyanov 12 177

3. Visų lituanistinių mo
kyklų vadovybės prašomos 
organizuoti mokinius, kad 
dalyvautų laiškų rašymo ak
cijoje.

4. Miestuose, kur senato
riai ir kongresmanai turi savo 
įstaigas ("Field offices") orga
nizacijų atstovai prašomi as
meniškai apsilankyti ir pagei
davimus pareikšti raštu ir žo
džiu.

5. Skambinti Baltųjų rū
mų "Opinion line" (tel. 1-202 
-456-7639) ir, pasakius savo 
pavardę ir gyvenamąją vie
tovę, prašyti prezidentą po
kalbio metu su Gorbačevu 
gruodžio 2-3 d.d. reikalauti 
grąžinti Balitjos valstybėms 
nepriklausomybę (pav. "I 
urge the President to support 
the cause of Baltic indepen- 
dence during his meeting 
with Mihail Gorbachev")

6. Papildomos informaci
jos ir laiškų pavyzdžius gali
ma gauti rašant: American 
Baltic Freedom League, P.O. 
Box 29657, Los Angeles, 
CA 90029 arba skambinant 
(213) 666-1820.

Gyvename kritišką Lietu
vai laiką. Suglaudinkime pa
stangas už jos laisvę. 
Amerikos Baltų Laisvės Lyga

pavarė daugiau konservatyvų 
PRAVDOS redaktorių Vik- 
tor Afanasiev'ą, kuris buvo 
nusistatęs prieš nepriklauso
mybės Pabaltės respublikom 
davimą. Argumenty i Fakty 
paskelbė sąrašėlį daugiausiai 
minimų asmenybių vienos 
dienos pašte. Kaip matome, 
jame vyrauja Sacharovas, tuo 
tarpu Gorbačiovas tiek mažai 
paisoma, kad jo pavardę sa
vaitraštis visai išleido. Apie 
jį nepalankiai atsiliepta net 
tris kartus daugiau negu pa
lankiai.

Žinoma, toks pažiūrų tyri
nėjimas nėra moksliškas. Di
desnio pasitikėjimo vertas 
amerikiečių pavyzdžiu įsteig
tos Maskvos viešosios opini
jos tyrinėjimo centras, kuris 
veikia prie Darbo unijų tary
bos. Tam centrui vadovauja 
Gorbačiovo patikėtinė ekono
mistė Tatjana Zaslavskaja. 
Centras apklausinėjo 1.148 
gyventojus, iš 16 Sovietijos 
miestų. 56% jų pasisakė, 
kad ūkinė situacija yra kritiš
ka, 36%, kad bloga. 40% pa
geidavo valdyme 'stiprios ran • 
kos*. Jie nori, kad kainos bū
tų valdžios kontroliuojamos, 
dauguma pritaria gėrybių iš
dalinimui per kortelių siste
mą. 2/3 pasisakė už laisvą 
ūkinikavimą žemės ūkyje. 
Palankiai žiūrima į bendras 
įmones su užsieniu. Kopera- 
tyvams tačiau pritarė tik ke
tvirtadalis klaustųjų. Šitas 
tyrinėjimas buvo skirtas ūki-

(Nukelta į 4 psl.)
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Amerikos Lietui
(Atkelta iš 1 psl.) 

iš ok. Lietuvos Viktoras Pet
kus, Antanas Terleckas, Anta
nas Buračas, Jonas Mugevi- 
čius, Kęstutis Mingaila ir Gie
drius Buračas. Didžiulį sąra
šą sveikintojų raštu, kurių tar - 
pe buvo daug kongresmanų, 
senatorių, gubernatorių ir ki
tokių amerikiečių valdžios at' 
stovų, taip pat ir lietuvių or
ganizacijų bei pavienių asme 
nų, perskaitė Daiva Meilienė.

ALTo pirm. G. Lazausko 
šešiolikos puslapių praneši
mas buvo išdalintas iš anksto 
ir p. Lazauskas žodžiu tik la
bai suglaustai paminėjo pa
čius svarbiausius įvykius.

PREL. JONO KUČINGIO 
MALDA

Amerikos Lietuvių X-jam 
Kongresui Los Angeles, Ca.
1989.X.21

Dieve, visatos kūrėjau, 
nuolankiai prašome palaimin 
ti šį Amerikos Lietuvių Kon
gresą ir visus jo dalyvius. 
Duok, Dieve, mums išmin
ties pasirinkti, drąsos spręsti 
ir ištvermės vykdyti, kad da
bartiniuose Lietuvos laisvės 
švystelėjimuose suvoktume 
padaryti tinkamus sprendi
mus ir padėtume Lietuvai pa
siekti pilną laisvę ir nepri
klausomybę.

Dieve, tu nuo Amžių sky
rei mums žemės gabalą prie 
Baltijos jūros ir Nemuno žio
čių. Daug kartu parduoti ir 
mainomi, mes čia išlikome 
gyvi ir sukūrėme savo valsty
bę. Prieš 50 metų du grobuo 
nys pasirašė sandėrį ir vanda
lizmo banga užtvindė visą 
mūsų kraštą. Tačiau šis gė
dingas ir žiaurus sandėris nie 
kada neužtemdė mūsų norų ir 
minčių būti laisvais.

Gerasai Dieve, kaip seno
vėje nuo Sinajaus kalno, taip 
tu prašnekinai ir Lietuva ir 
pradėjai dalinti jai savo do
vanas, kurių klūpsčiodama 
laukė beveik pusę šimto me
tų. Gedimino pilies bokšte, 
švenčiausioje Lietuvos vieto
je, suplėvesavo trispalvė. 
Vilniaus šventovių bokštuose 
sujudėjo varpai, skelbdami 
padėką Dievui. Per visą Bal
tiją nuo Vilniaus iki Talino 
išsiliejo gyvybės upė, kur su
spaustos ir iškeltos rankos tu
rėjo vienintelę mintį parodyti 
pasauliui, kokie esame stip
rūs, kai mus vienija ryžtingas 
tikslas, laisva ir nepriklauso
ma Lietuva.

Ir pagaliau tas pats Dan
gaus Balsas, sujungęs Lietu
vą į Atgimimo sąjūdį, šaukia 
ir mus, išeiviją, liestis lietuvį 
prie lietuvio, susiimti ranko
mis, susiremti pečiais, suside
rinti ir stoti į Baltijos kelią, 
kad ir mes iš šio Kongreso 
išeitume nauju ir vieningu 
Sąjūdžiu kovoje už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę."

iii Kongresas...
Dr. J. Genys, ALTo atstovas 
Washingtone, padarė labai 
išsamią ir svarbią veiklos ap
žvalgą.

Po pietų pertraukos vyko 
simpoziumas tema"Veiklos 
gairės vieningai siekiant ne
priklausomybės Lietuvai". 
Simpoziumui vadovauti ir jį 
moderuoti iškviestas VLIKo 
pirmininkas dr. K. Bobelis. 
Pakviesti: VLIKo atstovas P. 
Narutis, ALTo atstovas T. 
Blinstrubas, LB Tarybos 
pirm. A. Nelsienė ir iš ok. 
Lietuvos atvykę atstovai A. 
Terleckas, V. Petkus ir A. Bu 
račas. Diskusijose dalyvavo 
inž. J. Jurkūnas, inž. E. Bart
kus, dr. K. Eringis, dr. J. Ge
nys ir kiti. Rezoliucijas pri
statė Teodoras Blinstrubas. 
Kongresą uždarė ALTo pirm. 
G. Lazauskas. Susirinkę su
giedojo "Lietuva brangi".

Tą patį šeštadienio vakarą 
toje pačioje, bet jau spalvin
gai išpuoštoje salėje, vyko 
Kongreso banketas. Liucija 
Mažeikienė, banketo rengi
mo komisijos pirmininkė, 
šventę atidarė ir prie mikrofo 
no pakvietė ALTo pirm. G. 
Lazauską, kuris dviems nusi- 
pelniusiem ALTui asmenims
- garbės narei Alenai Deve- 
nienei-Grigaitienei ir Los An 
gėlės skyriaus, taip pat ir šio 
Kongreso Rengimo Komite
to pirmininkui inž. Antanui 
Mažeikai įteikė po garbės žy
menį - įrašytą lentelę.

Šokiam linksmai grojo Do
bilo Steikūno jaunas ir sma
gus orkestras, o meninę dalį 
žavėtinai atliko, muzikei Rai
mondai Apeikytei akompa
nuojant, solistai Birutė Viz
girdienė ir Antanas Polikaitis 
Dailiuoju žodžiu į sceną išėjo 
tik iš gastrolių ok. Lietuvoje 
grįžusi Los Angeles Dramos 
Sambūrio aktorė Sigutė Mi- 
kutaitytė-Lawnds, jautriai pa 
deklamuodama Vinco Myko
laičio-Putino "Baltijos jūra" 
ir Kazio Inčiūros "Tėviškė". 
Dėkinga publika meninin
kams ilgai ir nuoširdžiai plo
jo, o rengėjai apdovanojo gė
lėmis.

Po vakarienės VLIKo pir
mininkas dr. K. Bobelis pub
likai pristatė iš ok. Lietuvos 
atvykusius atstovus: Helsin
kio Grupės narį ir Krikščio
nių Demokratų Partijos atsto 
vą Viktorą Petkų, Lietuvos 
Laisvės Lygos pirmininką 
Antaną Terlecką, Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio - An
taną Buračą, Lietuvos Demo
kratų Partijos - Joną Mugevi- 
čių, jaunimo atstovus Kęstu
tį Minelgą ir Giedrių Buračą 
ir Lietuvos Partizanų vadą 
Povilą Pečiulaitį. Susirinkę 
garbingus svečius pasitiko su 
stojimu ir ilgai, karštais plo
jimais.

Gražus, puošnus ir links
mas buvo Kongreso banketas
- puiki meninė programa, ge. 
ros vaišės, šokti viliojanti mu

Amerikos Lietuvių Tarybos Suvažiavimo prezidiumas. V. Gilio nuotr.

zika. Daug darbo ir rūpesčio 
įdėjo banketo komisijos pir
mininkė Liucija Mažeikienė, 
bet nemažai prisidėjo ir šven
tiškai nusiteikę svečiai.

Sekmadienį, spalio 22-rą 
dieną visi susirinkome Šv. 
Kazimiero bažnyčion, kur mi 
šias laikė parapijos klebonas 
dr. Algirdas Olšauskas, prista 
tęs parapijiečiams garbinguo 
sius svečius iš Lietuvos, Kon 
greso dalyvius - kalinius did 
vyrius Viktorą Petkų ir Anta
ną Terlecką, pasveikino Kon 
gresą ir palinkėjo sėkmės. 
Gražiai giedojo muz. A. Jur- 
gučio vadovaujamas parapi
jos choras, solistai Rimtautas 
Dabšys ir Antanas Polikaitis.

ALTo keturiasdešimt de
vintas suvažiavimas prasidė
jo 12 vai. pilnutėlėje parapi
jos didžiojoje salėje. Mat, pa 
sklido gandas, kad Los Ange 
les lietuvių kolonija susilau
kė tokių, dar vakarų pasauly
je nebuvusių, garbingų sve
čių iš ok. tėvynės. Visi paro

dė norą kuo daugiau išgirsti 
iš tolimųjų svečių, todėl ofi
cialiąją suvažiavimo dalį bu
vo stengiamasi kiek galima 
sutrumpinti.

Iškviestas VLIKo pirm, dr 
K. Bobelis pakvietė į prezi
diumą Eugenijų Bartkų, Teo
dorą Blinstrubą, Gražvydą 
Lazauską ir pristatė bei iš

ALT CV pirm. Gražvydas Lazauskas ir ALT Los Angeles 
skyriaus pirm. Antanas Mažeika. V. Gilio nuotr.

kvietė Viktorą Petkų, Antaną 
Terlecką, Antaną Buračą, par 
tizaną Povilą Pečiulaitį. Pa
skubomis pebėgta darbotvar
kė, sutrumpinti pranešimai ir 
visa suvažiavimo eiga, kad 
išklausius svarių, svarbių ir 
dar mums daug kur negirdėtų 
atstovų iš ok. Lietuvos pasisa 
kymų. Kaip kad dr. K. Bobe - 
lis savo užbaigiamam žodyje 
juos apibūdino: vieni ieško ir 
bando išnaudoti kiekvieną 
mažiausią spragą, kad padė
jus Lietuvos reikalui, o kiti, 
kaip tie sargybiniai, viską ati
džiai seka ir saugoja, kad ne
būtų padarytų klaidų ir nuos
tolių.

Suvažiavimas baigtas Lie
tuvos Himnu.

Priimtos Kongreso ir Su
važiavimo rezoliucijos bus 
paskelbtos spaudoje.

Dvi dienas įtemptai dirbę 
atstovai ir rengėjai buvo pa
kviesti į Tautinius Namus pie
tums. Čia, prie lietuvių šei
mininkių puikiai paruoštų vai 
gių ir Tautinių Namų vado
vybės (pirm. Jonas Petronis) 
vaišinami vynu bei kilniais 
gėrimais, susirinkę turėjo pro - 
gos pasidalinti nuomonėmis 
ir įspūdžiais, arčiau susipa
žinti su garbingais svečiais iš 
tėvynės ir atnaujinti pažintis 
su atstovais iš kitų miestų.

Ačiū Rengimo Komitetui 

ir Tautiniams Namams už 
puikias vaišes ir tokias gra
žias, labai įdomaus ir svar
baus savaitgalio pabaigtuves.

Rūta Šakienė

Quo vadis
Sovietija?
(Atkeltais 3psl.) 

niams klausimams. Nuomo
nės apie Gorbačiovą nebuvo 
teiraujamasi.

Įdomų tyrinėjimą Maskvo
je pravedė Suomijos dienraš
tis Helsingen sanomat. Pagal 
jį 38% pasisakė, kad Gorba
čiovas savo pareigas eina ne
gerai, 10% kad labai blogai, 
37% Gorbačiovą pagyrė, bet 
tik 7% pareiškė, kad labai ge
rai. 39% buvo nuomonės, 
kad vadovybė nežino, ką da
ro.

Bendra išvada gali būti to
kia, kad nors Gorbačiovas nė
ra labai populiarus, kol kas 
dar neišaugo tokia asmeny
bė, kuri galėtų jį pakeisti. 
Tai kalbėtų už tai, kad per
versmo galima laukti tik iš 
kariuomenės pusės.
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Dr. Marijos Gimbutienės 
prakalbintoji
MŪSŲ DEIVĖ - MOTINA - SUTVĖRĖJA

Antanas Gustaitis

Iki šiol, rodos, buvome įsi
tikinę, kad visų religijų, visų 
laikų ir visų žmonių vyriau
sias ar vienintelis dievas tu
rįs būti vyriškosios giminės. 
Juk tokie buvo egiptiečių 
Osiris, graikų Dzeusas, romė
nų Jupiteris, o tarpe daugelio 
kitų ir mūsų barzdotas pago
niškasis Perkūnas. Be to, net 
ir krikščioniškasis vienas Die
vas mistiškoje Trejybėje reiš
kiamas irgi dviem vieną išsa
kančiais vyriškosios giminės 
vardažodžiais Dievas-Tėvas, 
Dievas -Sūnus ir tik trečiu 
moteriškosios giminės - Dva
sia Šventa, kuri tiktai apšvie
čia mūsų protą, didina pažini
mą ir skaidrina sielą, bet at
skirai nei grasina, nei teisia ir 
nei baudžia nusidėjėlius, ro
dydama savo dieviškąją ga
lybę.

Tad gal ir dėl to turėtų 
mus gerokai nustebinti arche
ologijos profesorės dr. Ma
rijos Gimbutienės 
naujausias stambus veikalas 
THE LANGUAGE OF THE 
GODDESS, kuriame ji atka
sa iš gilios praeities žvirgždų 
įrodymus, kad ankstesniame 
ir vėlyvajame akmens amžiu
je bei bronzos amžiaus dieno - 
mis (7000-4000 m. pr. Kr.) 
mūsų priešindoeuropietiškie- 
ji protėviai Europoje ir Vidur
žemio jūros pakrantėse garbi
nę vyriausią mitologinę pa
saulio kūrėją, viso gamtos ir 
žmogaus gyvenimo, mirties 
ir atgimimo valdovę - mote
riškosios prigimties Deivę 
-Motiną.

Jau vien šiuo požiūriu 
"The Language of The God- 
dess" yra mūsų mokslininkės 
svetimomis kalbomis išleistų 
archologijos ir mitologijos 
veikalų rikiuotėje svari rete
nybė. Tai didžiulio albumo 
formato knyga su pasaulinio 
garso 12 šios srities veikalų 
ir mitologinių žemėlapių au
toriaus prof. Joseph Camp
bell įvadu, apie 2000 spalvo - 
tų archeologinių skulptūrų, 
vazų, apeiginių religijos ob
jektų, paveikslų, brėžinių ir 
dr. M. Gimbutienės aiškina
muoju tekstu, iš viso - apie 
400 puslapių. Knygą išleido 
prestižinė Harper & Row 
leidykla San Francisce.

Ir taip - šis mūsų moksli
ninkės ilgų metų kruopštaus 
darbo vainikas turbūt bus 

daug puošnesnis ir branges
nis net už visas mūsų gėles ir 
poetų išraitytus žodžius, ku
riuos kada nors galėtume su
dėti jos pagerbimui. Ir tai 
nėra vien mūsų draugiška ar 
patriotinė nuomonė.

Veikalo įvade mitologijos 
autoritetas prof. J. Campbell, 
vertindamas šią knygą, dr. 
Mariją Gimbutienę lygina 
net su Jean-Franęois Cham- 
pollion, kuris, prieš daugiau 
nei pusantro šimto metų įskai - 
tęs Egipto hieroglifus, sutei
kė mums raktą senųjų egip
tiečių religijos lobynui atver
ti ir jų mąstymui pažinti, o 
tuo nepaprastai praplėtė ir 
žmonijos istorijos horizontą. 
Jo nuomone, taip ir archeolo-

MARIJA GIMBUTAS

THE LANGUAGE OF THE

GODDESS

HARPER a ROW, PUBUSHERS, SAN FRANCISCO

NEW YORK, GRAND RAMOS, PHILADELPHIA, ST. LOUIS

LONDON, SINGAPORE, SYDNEY, TOKYO

gė ir proistorikė M. Gimbu
tienė, interpretuodama ir sis
temindama archologinių iš
kasenų ir kitų senovės lieka
nų formas ir įbrėžtus simbo
lius, mums ne tik įžiebė nau
ją idėją, bet savo rimtu moks - 
liniu darbu tiesiai atgaivino 
Europos priešpatriarchalinės 
evoliucijos vibruojančią gy
vybę. Taigi, remdamasi ar
cheologijos duomenimis, mi
tologija, folkloru ir lyginamą
ja kalbotyra, ji įtikinamai įro - 

do Dęivės-Motinos (o gal tik
riau žievės") religijos egzis 
tavimą akmens amžiaus Eu
ropoje bei Mažojoje Azijoje, 
iššifruoja jos įspaustas pėdas 
tūkstančiuose metų ir mums 
atskleidžia senųjų europiečių 
žilo matriachalinio pasaulio 
įvaizdį laiko smėlio užpusty
toje civilizacijoje.

Visa tai dr. M. Gimbutie
nei pavyko dėl to, kad arche
ologinėse moterų statulėlėse 
ir jų pozose ji įžiūrėjo ne tik 
anuometinės realios buities 
pavaizdavimą, o daug giles
nę mitologinę prasmę ir iška
senose įbrėžtuose ženkluose 
- ne vien geometrines figū
ras ir pagražinimus, bet ir pa
sikartojančias deivės religijos 

simbolines žymes.
Tad kas gi buvo toji prieš 

7000 ar 6000 metų pr. Kr. gy
venusių mūsų akmenskaldžių 
protėvių moteriškoji pasaulio 
Kūrėja ir Valdytoja?

Dr. Marijos Gimbutienės 
studijose išryškintoji priešis
torinės religijos Didžioji Dei
vė, senojo pasaulio tikėjimu, 
buvusi save apvaisinanti, iš 
savęs gimdanti, savyje mari
nanti ir vėl atgaivinanti pa
grindinė gyvosios ir negyvo-

Profesorė dr. Marija Gimbutienė

sios gamtos Jėga, įasmeninu
si viską, kas žemėje yra šven
ta ir mistiška. Kadangi žmo
gaus ir aplamai gyvūnijos gi
mimas mūsų protėviams bu
vo ne vien biologinis, bet ir 
mistiškas vyksmas, visada re
gimai susijęs su moterimi ar 
moteriškąja lytimi, tai ir ši 
deivė išlikusiuose vaizdiniuo
se turi netgi pabrėžtus gimdy - 
vės atributus ar jų simbolius, 
pasikartojančius nuo pat anks • 
tyvojo akmens amžiaus.

Archologiniai duomenys 
liudytų, kad Deivės-Gimdyto • 
jos ar Deivės-Motinos religi
jos laikais, dar prieš indoeu
ropiečių antplūdį Europon, 
gyvenimas buvęs taikus ir 
harmoningas, tekėjęs glau
džioje vienybėje su gamta ir 
gamtos reiškinių ciklo diri
guojamas. Ir tik vėliau, dėl 
buities ar socialinių sąlygų 
pakitimo jau įsiviešpatavus 
vyriškajam "Dievui-Tėvui", 
religijoje atsiranda karo die
vai, o iškasenose vaizduoja
mos strėlės, ietys ir kiti žudy
mo įrankiai ar jų užuominos. 
Kaip J. Campbell pastebi, ir 
dr. M. Gimbutienės atkurtos 
Deivės-Motinos-Gimdytojos 
lemtis žmogui buvusi irgi 
skirtinga nuo mūsų biblinio 
Dievo-Tėvo-Sutvėrėjo nuo
sprendžio pirmajam nusidėjė
liui Adomui, kuris, vejamas 
iš rojaus, buvęs graudenamas 
kad dabar "valgysiąs duoną 
iš savo kaktos prakaito, kol 
grįšiąs į žemę, iš kurios esąs 
kilęs, ir, dulke buvęs, vėl į 
dulkę pavirsiąs". Tuo tarpu 
Deivei-Motinai, kaip ir kiek
vienai žemiškajai, visi jos vai 
kai esą buvę tokie pat dieviš
ki, kaip ir ji pati Deja, mū 
sų Dievo-Jahovos ištarmė, at 
rodo, vis tiek yra daug pana
šesnė į mūsų pačių kailiu pa
tikrintą nemitologinę teisybę.

Žinoma, senųjų amžių ar

cheologinėse iškasenose ir 
folklore yra neužmirštas ir vy 
ras, kuris demonstruoja fizi
nę jėgą ir didina žmonijos 
skaičių. Bet dieviškoji mote
ris tenai kartais vaizduojama 
su paukščio galva, su spar
nais ir kitais aukštybėn ke
liančiais ir meilę žadinan
čiais ženklais, kai jos apžėlęs 
partneris įamžintas iki pusės 
jaučiu, ožiu ar kitu raguotu 
gyvuliu, o mūsų folklore — 
netgi raguotu velnius su ta
baluojančia uodega. Dėl to 
pro šypsnį taip ir kyla įtari
mas, ar tik nebūsiąs čia dar 
akmens amžiuje vyrų nu
skriaustų moterų 'menas'?

Suprantama, kad šioje ap
žvalgoje neaprėpiam nė ma
žos dalies to, kas dr. M. Gim 
butienės tokiam kapitaliniam 
veikale savo tezei pagrįsti 
yra sukaupta, iššifruota, ap
mąstyta, aptarta, dokumen
tuota ir mokslinės vaizduotės 
praregėta. Tad ne be pagrin
do ir šią savo profesorę stu
dentai kartais vadindavo "Ma 
ther Goddess" ar net "Our 
Goddess Maria", o amerikie
čių mokslininkų atsiliepimuo
se spaudoje apie "The Langu
age of The Goddess" ir jos 
autorę skaitome tokias išva
dų mintis:

• Tai pakopa mūsų civi
lizacijos istorijoje. Ši knyga 
prisideda prie pilnesnio ir 
sveikesnio lyčių santykio su
pratimo ir yra įnašas sveikes 
ni am pasauliui.

• Tai didis mokslo ir me
no kūrinys, puikiai iliustruo
tas ir elegantiškai parašytas, 
kuriame išmąstytai pastatyta 
nauja gairė archeologijos is
torijoje.

• Šis mokslo darbas, ilgų 
dešimtmečių tyrimų rezulta
tas, išdaigina mums naują pa 
žiūrą, kuri visiškai apverčia

(Nukelta i 6 psl.)
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Kur Rytai susitinka 
su vakarais... įsi

Turėjom laiko dar ir kitas 
uolų bažnyčias aplankyti, ta
čiau jos tik buvo įdomios sa
vo pavadinimais, kaip Elmali 
Kilise - obels bažnyčia, San
dai Kilise - bato, sandalo baž
nyčia, Karanlik Kalise - tam
sioji bažnyčia. Jos visos pa
našios, tik su daug blogiau iš 
silaikiusiom freskom. Didės 
nė iš jų yra tamsioji bažnyčia 
jos ir freskai geriau išsilaiką. 
Tamsioji vadinama todėl, nes 
šviesa į vidų patenka tik per 
nedidelę lubose angą. Norint 
gerai matyti jos kupolos fres- 
kus reikia pasišviesti lempu
te. Freskų temos daugiausia 
švento rašto temomis: Kris
taus gyvenimas, Trijų Kara
lių apsilankymas ir šv. Mor
kaus, bei šv. Jono veikla.

Iš čia vykome į netolimą 
kaimą Derinkuyu, 1963 me
tais buvo atkastas požeminis 
miestas. Tai kita Kapadoki- 
jos istorinė vieta ir nemaža tu 
ristų atrakcija.

Požeminių miestų šioje 
apylinkėje priskaitoma labai 
daug, tik keliolikos km. spin
duliu jų čia priskaitoma virš 
30. Manoma, kad požemi
niuos miestuos jau gyveno hi 
titai. Vėliau romėnai ir bizan 
tiečiai. Galiausiai, muzulmo 
nų persekiojami, požeminiais

Dr. M. Gimbutienė
(Atkelta iš 5 psl.) 

seną tradicinę sampratą jėgų, 
kurios suformavo žmonijos 
istoriją.

• M. Gimbutienė nueis į 
istoriją kaip mokslininkė, ku
ri giliai paveikė mūsų tradici
nį mąstymą apie savo kilmę.

• M. Gimbutienė čia pri
dėjo spindinčią brangenybę 
prie savo intensyvaus darbo.

Ir panašiai daugiau.
Nors tokio veikalo išsa

mus vertinimas yra atitinka
mų archeologijos ir mitologi
jos specialistų dalykas, bet 
kiek nuostabu, kad nei mūsų 
laikraštinė spauda ir nei kultu 
ros žurnalai apie jį beveik ne 
užsiminė. Negi tik dėl to, 
kad dalis mūsų Dievo-Tėvo 
darbų ir nuopelnų šios mūsų 
mokslininkės yra priskiriama 
moteriškajai Deivei-Motinai? 
Juk tai buvusi religija dar tų 
laikų, kai mūsų Adomo pa

likuonys už rojaus tvoros dar 
aštrino akmenis priešo kaktai 
geriau praskelti, titnagu žiebė 
ugnį ir kartais išsikepdavo 
ant žarijų vienas kitą iškilmin 
gai vakarienei. Be to, dr. Ma 
rijos Gimbutienės tarpe vyriš 
kųjų dievų išryškintas Didžio 
sios Deivės primatas dabar tu - 
retų labai sustiprinti ir mote
riškosios lyties poziciją kovo
je su vyrais dėl lygių teisių.

Henrikas S tąsąs

miestais naudojosi krikščio
nys. Dabar čia atkasta net 8 
aukštai, kurių paskutinis 170 
pėdų žemėje. Visas atkasto 
miesto plotas siekia 2500 kv. 
metrus. Požeminio miesto 
aukštai buvo paskirstyti įvai
riems gyvenimo reikalavi
mams. Kada krikščionys čia 
apsigyveno, jie naudojo pir
mą aukštą, antram aukšte jie 
buvo priglaudę pabėgėlius. 
Pirmam aukšte buvo įrengti 
miegamieji, valgomieji, virtu 
vės, vyno sandėliai ir išvie
tės. Taip pat pirmam aukšte 
laikydavo ir gyvulius. An
tram aukšte buvo įrengta baž 
nyčia, kurios altorius ir laip
tai dar ir dabar matomi. Tre
čiam aukšte religinės mokyk
los, ginklų sandėliai ir tune
liai susisiekti su kitais pože
miniais miestais. Paskutinia
me aukšte vėdinimo angos.su 
52 kanalais. Vėdinimas atro
do buvo gana geras, nes užde 
gėm prie angos cigaretę ir 
dūmus tuoj sutraukė į vėdini
mo angą. Iki paskutinio aukš 
to suskaičiau virš 200 laiptų, 
kurie čia iškalti granite. Įdo
mu, kaip su anų laikų techni
ka tokius miestus po žemė
mis buvo įmanoma išrausti. 
Niekur net nerandama, kur to 
kias išraustas žemių mases 
jie galėjo padėti. Kai kas ma
no jog jie tas žemes išvežė į 
slėnius ir ten supylė, kurios 
per ilgą laiką susislėgė. Ka- 
padokijoj įvairios įdomybės 
nesibaigia, tačiau laikas visa
da ribotas ir su juo tenka skai
tytis.

Mūsų autobusas dabar rie
dėjo labai vingiuotu keliu 
tarp laumių kaminų ir kitokių 
keisčiausių formų gamtos su
kurtų uolienos skulptūrų. 
Nors buvo dar rytas, tačiau 
vakar dienos saulės įkaitintos 
uolos skleidė sausą karštį, ku
ris pasiekę ir autobuso vidų. 
Mūsų dėmesys daugiau kry
po į prabėgančius gamtos ste - 
buklus, negu į temperatūrą. 
Žinojom, kad dabar paliekam 
stebuklingąjį Kapadokijos pa
saulį ir vykstam toliau į Ana
tolijos pietus. Įdomesnėse 
vietose autobusas dažnai su
stodavo. Čia privažiavom 
visą eilę kaimų ir miestelių, 
kurių pavadinimai jau seniai 
istorijos lapuose įrašyti. Štai 
nedidelis Avanos miestelis, 
tačiau savo keramikos dar
bais jau šimtmečiais žino
mas. Pirmieji šios vietos gy
ventojai buvo saldžiukų no
madinė gentis, kurie į čia at
keliavo iš rytų. Jau jie buvo 
pradėję čia gaminti molinius 
puodus vandeniui laikyti bei 
indus. Keramikai vystytis 
čia buvo gana žaliavos, - ge
ro raudono molio.

Per šią vietą teka ir ilgiau
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Laumių kaminai... H. Staso nuotr.

sia Turkijos upė Kizilirmak, 
kurios vanduo nuo molinio 
dirvožemio visai raudonas. 
Užtat ją dabar vadina raudo
nąja upe. Keramikos meno 
tradicija dabar čia tęsiama 
labai intensyviai ir netik par
duotuvės, bet ir gatvės čia pri - 
statytos įvairiausių gaminių. 
Tarp jų yra kasdieninio nau
dojimo dirbinių, bet nemaža 
ir tikrai meniškos keramikos. 
Visi darbai skoningai deko
ruoti augaline bei geometrine 
ornamentika, motyvais, kurie 
kartojasi ir jų kilimuose.

Pirkome čia lėkštę labai 
gražiai ornamentuota stilizuo - 
tom tulpėm, labai panašiom, 
kaip ir mūsų audiniuose. Tul
pės reikia pastebėti čia nesve
timos, nors jų kilmė Azijoj, 
tačiau iš čia jos atėjo į vakarų 
Europą. Yra žinomas net tul
pių perijodas Turkijoj, kuris 
tęsėsi Ahmet sultono valdy
mo laikotarpyje. Otomanų 
ženklas tugra liko ilgą laiką, 
kaip valstybinė emblema.

Kapadokijos gamtos stebuklai... H. Staso nuotr.

Tik 1920 metais buvo paša
lintas nuo viešų pastatų. Tik 
17 amž. austrų ambasadorius 
su tulpėmis supažindino vaka
rų Europą ir netrukus tulpė 
čia labai stipriai įsipilietino. 
Europoje tulpių auginimą la
biausiai dabar išplėtė olandai 
ir jos sudaro stiprią jų ūkio 
šaką.

Šalia keramikos Avanos 
miestelis taip pat pagarsėjęs 
ir kilimų audimu bei vynuo
gynais, nes vulkaninės kil
mės dirvožemis čia gerai tin
ka vynuogėms auginti. Šias 
tris verslo šakas labai charak
teringai atvaizduoja miesto 
centre stovinti skulptūra, kuri 
vaizduoja audėją, puodžių ir 
vynuoges.

Iš šio miestelio kelias ve
dė tiesiai į Koniya. Keliai 
per Anatolijos aukštumą dau
giausiai išvesti pagal buvu
sius kelius antikiniais laikais. 
Neretai dar galima matyti ir 
anų kelių užsilikusius grin
dinio sluoksnius. Į senovę 

grąžina ir šiuose keliuose daž
nai sutinkamos ir charakte
ringos vietinio susisiekimo 
priemonės, būtent asiliukas 
pakinkytas į dviejų ratų veži
mėlį ar ant jo jojantis šeimi
ninkas ir šeimininkė.

Čia dažnai pravažiuoda- 
vom ir buvusius karavanų se- 
rajus. Tai dideli, tamsios 
spalvos pastatai, kaip vidur
amžių pilys, kur karavanai 
keliaudami iš rytų sustodavo 
poilsiui. Mes juos praminėm 
"camel motei". Anatolijos 
plokštakalnę čia dažnai puo
šia ir dideli ežerai, o aplink 
juos iškyla iš bespalvės aukš
tumos ir žalios oazės. Čia di
deli plotai geros žemės su ga
na intensyviais ūkiais, kurie 
teikia daug žemės ūkio gami
nių Turkijos mitybai. Svar
biausias šios vietovės mieste
lis Karaman su buvusia sal
džiukų tvirtove ir Mevlevi 
dervišių vienuolynu. Vienuo
lynas 1925 metais buvo užda
rytas. Vietovė buvo ilgą lai
ką apgyventa turkiškai kal
bančių graikų ortodoksų, ku
rie savo rašybai naudojo grai 
kų raidyną. Istorija čia vystė
si gana taikingoj atmosferoj. 
Žmonės jau nuo seno čia ver
tėsi žemės ūkiu ir prekyba. 
Tai liudijo Ankaros archeolo 
giniam muzėjuje šios vietos 
rastos iškasenos. Netrukus 
pasiekėm ir didžiausią Anato
lijos centrą - Koniya. Tik 
įvažiavus į miestą buvo gali
ma pastebėti, kad miestas la
bai gražiai tvarkomas.

(Bus daugiau)

MACHINISTS 
WINDERS 

MECHANICS
Servicing eleetrie motors and generators. 

Since 1923.
Eleetrie Apparatus Svc. Co.

1421 Schuykill Avenue • Near University
Avė. & I-76 • Philadelphia, PA 19146

Forappt.: Call (215)465-1234
(39-45)

MACHINE BUILDERS 
AND 

TOOL MAKERS
Mušt be fully experienced in building special 
machines from blueprints. We offer high hourly 
rates, plenty of overtime and company benefits. 
Send resume to: Accurate Machine,

3130 E. 93rdSt„ Cleveland, OH 44104 
orcall 216-721-6600

(3043)

angos.su
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Lietuvos Diplomatijos Šefo sveikinimas
Lietuvos Diplomatijos 

Šefo dr. S.A. Bačkio žodis 
Vliko Seime 1989.XI.4

Šių metų VLIKO Seimas 
įvyksta nepaprastais pasikeiti 
mais, besireiškiančiais Varšu - 
vos Pakto narių šalyse ir pa
čioje Sovietų Sąjungoje. Šių 
įvykių ateitis sunku pramaty
ti. Kas liečia mus - mes su 
didžiausia atodaira ir dėme
siu sekame įvykius okupuo
toje Lietuvoje, brangindami 
tautinį atgimimą. Uoliai se
kame įvykius tarptautinėje 
plotmėje, JAV ir Sovietų Są
jungos santykius ir žinome, 
kokie rūpesčiai slegia JAV ir 
jos sąjungininkus ryšium su 
Rytų ir Vakarų santykių pro
blema ateityje. Žinome, kaip 
Sovietų Sąjunga pasisako Lie 
tuvos, Latvijos ir Estijos tau
tinių siekimų klausimu. Tuo 
reikalu mes prisimename tvir
tus pareiškimus, kuriuos pa
darė JAV Prezidentas Pabalti
jo Laisvės Dienos atsišauki
me 1989 m. birželio 14 d. 
Jame sakoma, jog "teisybė 
reikalauja, kad būtų imamasi 
daugiau žingsnių. Pastaruoju 
metu valdančiųjų komunistų 
pareigūnų padaryta pažanga 
įgyvendinant žmogaus teises 

IfllIlISIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIllIiaHllllISIHIIIIIIIIIIIHllllllllIglIlIBIIlIglIKIHigiHHHIimiBlllgigillUglIlIlIlIlIBIIIIIIIIIII*  Miliniu^

RITA MATAS

Matas realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119

— Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
HiiBiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiHift

yra nepakankama ir dar be 
institucinio pagrindo. Lietu
vos, Latvijos ir Estijos žmo
nės reikalauja ir nusipelno, 
kad jų pagrindinės teisės bū
tų garantuotos visiems lai
kams. Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė nepri
pažino ir nepripažins ginklu 
įvykdyto vienašališko Pabal
tijo valstybių įjungimo į So
vietų Sąjungą. Minėdami šią 
Pabaltijo Laisvės Dieną, mes 
išreiškiame mūsų solidarumą 
su jomis ir raginame Sovietų 
Sąjungą klausytis jų laisvės 
ir laisvo apsisprendimo reika
lavimų."

Pridurtina dar pasisaky
mai Valstybės Sekretoriaus 
pavaduotojos Janet G. Mui
lins 1989 m. spalio 24 d. laiš
ke Senatoriui Donald M. Rie- 
gle, Jr., kur rašoma, kad Vals
tybės Sekretorius kalbėjosi 
su Sovietų U.R.M. Shevard- 
nadze apie politinę padėtį Pa
baltijo valstybėse, kad Sekre
torius priminė Sovietų U.R.
M. apie svarbumą, kurį JAV 
teikia tame regijone vykstan
čiam taikiam pasikeitimui ir 
pakartojo, jog JAV tvirtai re
mia Pabaltijo tautų laisvą ap
sisprendimą. Sovietų užsie

nių reikalų ministeris She- 
vardnadze patikrino JAV se
kretoriui, kad Sovietų Sąjun
ga nemano jėgos vartoti išky
lantiems Pabaltyje klausi
mams išspręsti.

Prisimindamas išvardytus 
pareiškimus, Lietuvos Diplo
matinės Tarybos vardu nuo
širdžiai sveikinu VLIKO Sei
mą ir jo dalyvius, susirinku
sius apsvarstyti dabartinę 
okupuotoje Lietuvoje padėtį 
ir tai kas reiktų padaryti Lie
tuvos laisvės byloje, laikantis 
visų mūsų veiksnių veikloje 
glaudaus bendradarbiavimo, 
kad geriau būtų paremti mū
sų tautiečių okupuotoje Lie
tuvoje laisvės siekimai bei 
pastangos atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę.

Linkiu geriausios sėkmės!

CNC MACHINISTS & 
LATHE OPERATORS

A very Aggresive, Growing, 
High Tech Company East of Pittsburgh 

seeks skilled
CNC Machining Center & 

CNC Lathe Operators.
To work 2nd & 3rd shifts 

on statė of the art eguipment doing olose 
tolerance work.

Sent resume to:
Attn: Human Resource Dept. 

LEYBOLD VACUUM PRODUCTS INC.
5700 Mellon Road
Export, PA 15632

An EquaJ Opportunity Employer M/F/H/V 
(41-48)

BOSTON
LAIMĖJO $10,000.oo

Siekdama sukelti lėšų di
delėms namo išlaikymo išlai
doms padengti, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos valdy
ba suorganizavo piniginę lo
teriją. Tai padaryta kitaip, ne 
gu ligi šiol buvo įprasta. Jei 
anksčiau panašiose loterijose 
laimėjimai buvo šimto dole
rių ar net mažesni, tai šį kartą 
skirtas vienas didelis laimėji
mas 10,000 dolerių sumoje. 
Ir loterijos bilietų net nemė
ginta parduoti daug, bet tų bi 
lietų kaina 100 dol. Tokių 
bilietų atspausdinta ir parduo 
ta 200, taigi, viso sudaryta 
20,000 dolerių. Pusė tos su
mos skirta laimėtojui, o kita 
pusė liko loterijos organizato
riams, šiuo atveju So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jai.

Minimas 10,000 dolerių 
loterijos laimėjimas traukimo 
keliu paskirtas spalio 15 d. 
įvykusiame d-jos metiniame 
parengime, vadinamame 'šu- 
rum-burum'. Jis teko Irenai 
Veitienei iš Miltono.

Tai naujas būdas sudaryti 
lietuviškiems reikalams būti
nas lėšas. Jis pasirodė gana 
sėkmingas.

LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS SUKAKTIS

Šiemet sukanka 40 metų, 
kai veikia Bostono aukštes
nioji lituanistinė mokykla. 
Tos sukakties pagrindu lap
kričio 25 d. 6 v.v. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje mokyklos tėvų komitetas 
rengia iškilmingą "Gintarinių 
metų" vakarienę. Visos mo
kyklų abiturientų laidos ragi
namos susisiekti su savo lai-

VIRŠUJE: Los Angeles dra ■ 
mos sambūriui besilankant Lie
tuvoje, režisierių tėviškėną Pet 
rą Maželį pasveikinti atėjo į sce - 
ną uteniškių delegacija. Nuo
traukoje sambūrio dalyviai: An
tanas Kiškis, Ema Dovydaitie
nė, Viltis Jatulienė, Fredas Priš • 
mantas, Sigutė Mikutaitytė- 
Lownds, rež. Petras Maželis, 
Vincas Dovydaitis, Ramunė Vit
kienė ir Stasys Ilgūnas.

A. Žižiono nuotr.

dos draugais ir paraginti juos 
visus atvykti į rengiamą vaka 
rą. Laida su didžiausiu daly
vių procentu gaus dovaną.

Vakaro programoje sol. 
Daivos Mongirdaitės atlieka
mas dainų ir arijų rinkinys, 
akompanuojant Lorraine Di- 
Gregorio. Šalia to , ilgus me 
tus buvęs mokyklos vedėju 
poetas Antanas Gustaitis pa
pasakos savo prisiminimus iš 
mokyklos istorijos, o moki
niai pateiks vinjetes "Vaizdai 
iš lietuviškos mokyklos".

Stalai užsisakomi iš anks
to pas Normą Šnipienę tel. 
(508) 359-7891, Marytę Goš 
tautaitę (617) 769-4872 arba 
Rimą Veitą (617) 848-5824.

Visi Bostono ir apylinkės 
lietuviai kviečiami atsilanky
ti į šį retą vakarą, pabendrau
ti su draugais ir mūsų jauni
mu, paremti lituanistnę mo
kyklą.

KELIONĖ LAIVU IŠ LOS 
ANGELES Į MEKSIKĄ
Ateinančių metų kovo 3- 

10 dienomis organizuojama 
lietuvių grupės kelionė, laivu 
iš Los Angeles į Meksiką.

Prie grupės galimą prisi
jungti iš visų miestų. Dau
giau informacijų apie šią ke
lionę teikia Vida Jonušienė, 
Amber Travel Service, Tel. 
(708) 448-7420.
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f Spaudoje 
'pasidairius

Baltijos ar Pabaltijo 
valstybės?

Prieš atsakant j šį klausimą, 
reikėtų išsiaiškinti kai kurias geo
grafines sąvokas.

Sausumos dalis, juosianti Bal
tijos jūrą, vadintina Pabaltijys, 
analogiškai kaip pajūris, pama
rys. Atsižvelgiant j pasaulio ša
lis, galima skirti Rytų, Siaurės, 
Vakarų ir Pietų Pabaltijį. Tai są
lyginis, konvencialus skirstymas. 
Šiuo atveju Leningrado sritis, 
Estija, Latvija Lietuva ir Kalinin
grado sritis priklausytų Rytų Pa
baltijui, Švedija ir Danija — Va
karų, o VFR, VDR ir LLR — Pie
tų Pabaltijui. Siaurės Pabaltijui 
tektų priskirti Suomiją ir šiauri
nę dalį Švedijos.

Terminas „Pabaltijys" nėra pa
lyginti senas ir sudarytas grei
čiausiai nusižiūrėjus j rusišką ter
miną „Pribaltyka". Dabar varto
jama „Pabaltijo" sąvoka yra ne 
geografinė, o greičiau politinė- 
adminisfracinė. Vieni Pabaltijui 
priskiria tik Pabaltijo respublikas
— Lietuvą, Latviją ir Estiją, kiti
— visą Tarybų Sąjungai priklau
sančią Baltijos pajūrio teritoriją 
nuo Vyborgo iki Kaliningrado.

Kitose kalbose, išskyrus nišų, 
tikslaus „Pabaltijo" atitikmens 
nerasime, be to, jj pagal šį tar- 
minodaros modelį sunku ir su
kurti. Dėl to „Pabaltijys", kaip 
fizinės geografijos terminas, te
vartojamas lietuvių kalboje ir juo 
suprantamas tik Rytų Pabaltijys.1 
Sausumą, juosiančią Baltijos jū
rą iš visų pusių, siūlyčiau vadinį 
ti PeribaHija (Peribalficum). Užuot 
pasakę „Baltijos jūros (base.no) 
šalys arba valstybės" galėtume' 
išsireikšti trumpiau „Peribaltijos 
šalys arba valstybės".

Autorius jau 1955 metais pa
siūlė naują terminą Baltijos jūros 
raidos paskutinei stadijai pava
dinti — Baltica, kaip savotišką 
geografinio termino „Mare Bal- 
ticum" — Baltijos jūra — loty- 
nizuotą santrauką. Vėliau „Bal
tica" pavadinimu nuo 1963 metų 
Vilniuje pradėtas leisti mokslinis 
tarptautinis serijinis leidinys Bal
tijos jūros geologijos ir geogra
fijos klausimais. Terminu „Balti-* 
ca" autorius suvokė visumą 
mokslinių problemų, liečiančių 
Baltijos jūrą ir Peribaltiją. Vė- 
liau tuo pačiu terminu pasivadi
no vienas VFR leidinys, o 1987 
m. jį pasisavino Baltijos šalių 
tarptautinių etnografinių festiva
lių organizatoriai. Mano nuomo
ne, tiems festivaliams labiau tik-> 
tų pavadinimas „Peribalficum"!

Dar carinės Rusijos laikais, kai 
šiuolaikinės Pabaltijo respublikos 
neegzistavo, o naujai nukaltu 
terminu „Severozapadnyj kraj" 
norėta galutinai išstumti iš isto
rijos ir tautų atminties bei geo
grafijos atlasų Lietuvos, Livlian- 
dijos, Kurliandijos ir Estlandijos 
vardus, vokiečių ir iš dalies šve
dų literatūroje buvo vartojamos 
sąvokos „Russische Osfseeprp- 
vinzen", Balficum ir panašios. 
Kai tose „Rusijos Baltijos pro
vincijose" 1918 m. susikūrė ne
priklausomos valstybės — Lietu
va, Latvija, Estija, jas imta va
dinti kuopiniu-bendriniu vardu
— Baltijos kraštai, Baltijos vals
tybės arba Baltijos respublikos. 
Net Tarybų Sąjungoje kurį tarpą 
buvo vartojama „Baltyjskije go- 
sudarsfva". Be to,- vokiečiai daž
nai vartodavo ir terminą „Balti- 
kum" Pabaltijo prasme. Visi čia 
suminėti pavadinimai yra politi- 
niai-administraciniai, o ne geo
grafiniai griežtąja prasme. No
rint tiksliai apibūdinti, tektų sa
kyti „Pabaltijo kraštai, valstybės, 
respublikos". Tačiau kitose kal
bose „Baltijos valstybių, kraštų, 
respublikų" terminus pakeisti 
Rytų Pabaltijo arba Pabaltijo ter
minais praktiškai neįmanoma ir 
dėl to užsieniečiams tenka juos 
vartoti. Verčiant į užsienio kal
bas ir atvirkščiai, mums reikia 
diferencijuotai taikyti tą ar kitą 
terminą. Antai pasakymą „Balti
jos šalių (kraštų) konvencija" 
reikia suprasti kaip visų su Bal
tijos jūra besiribojančių Pabal
tijo šalių—valstybių konvenciją. 
Tą atitinka anglų kalbos „Baltic 
countries, Baltic statės". Tačiau 
anglosaksinėje literatūroje termi
nu „Baltic statės" vadinamos ir 
visos Baltijos jūros (baseino) ša
lys, ir konkrečiai tik Pabaltijo

Dailės paroda Vladas v'ieikis
Laikraščiai rašė bent prieš 

porą ar trejetą mėnesių, kad 
įvyks dailės paroda. Ir tokia, 
kokios dar nėra buvę. Kadan 
gi rašė dailininkų švogeriai ir 
pusbroliai tad galima tikėti. 
Jie juk geriau žino iš artimu
mo. O jie sakė, kad spalvos 
ir įdėjos taip tave paveiks, 
kad nežinosi kuriame pasau
lyje gyveni. Drobė ir dažai 
pavirsta į emocingus sielos 
pergyvenimus. Paprasta ma
terija tampa dvasine ekstaze. 
Ir dar daug ką jie sakė Tad 
nutariau ir aš apsilankyti pa
rodoje ir bent kiek pasisemti 
dvasinio šampano šioje dro
bių ir spalvų ekstazėje.

Žiūriu, ir mano draugas 
Florijonas beesąs. Stovi prie 
vieno paveikslo nejudėdamas 
ir akių neatitraukia. Turbūt 
negirdėjo nei atidarymo pra
kalbų papildant laikraščiuose 
skelbtas nuostabias mintis.

-Pažiūrėk į šį paveikslą. 
Sako Florijonas - Kiek čia 
emocijų, kiek sielos pergyve
nimų pabraukta teptuku.. Ir 
tu pagalvok. Štai dailininkas 
paima į rankas šepetį, pamir
ko į dažus ir išreiškia tai, ko 
siela niekad negali pasakyti. 
Tiesą pasakius, ką ji sakys jei 
gu ji neturi liežuvio nei, tep
tuko. Kaip žinai, siela be kū
no Bet pažiūrėk į šitą kūrinį. 
Čia tiek išraiškos. O kai ku
rie bukapročiai neįžiūri nieko 
ir ima dailininkus vadinti idi- 
jotais. Štai, štai, kur išreikšta 
visas mano gyvenimas. Tie 
dailės kūrėjai mato ko kiti ne 
mato, žino, ko kiti nežino.

Žvilgterėjau į Florijono 
akių šedevrą, bet nieko nepas
tebėjau kas mano emocijas į 
viršų ar į apačią keltų. Tad 
sakau:

respublikos. Tad kiekvienu konk
rečiu atveju būtina įsigilinti į 
kontekstą. Geriausia šiuo atveju 
anglų, vokiečių ir kitomis kalbo-. 
mis vartoti Pabaltijo respublikų 
(Baltic republics) terminą, ka
dangi, išskyrus Estiją, Latviją, 
Lietuvą, Pabaltijyje kito tokio 
Baltijos respublikų regiono nėra.

Tiesa, esama dar vieno geo
grafinio regiono — Skandinavi
jos, kurio dalis — Norvegija ne
priklauso Baltijos jūros baseinui. 
Suomija drauge su Skandinavija 
sudaro kitą, atskirą geologinę- 
tektoninę teritoriją, vadinamąją 
Fenoskandiją. Prieš Antrąjį pa
saulinį karą Baltijos šalių geo
grafai buvo pradėję propaguoti 
naują, visas Baltijos šalis aprė
piantį geografinį-etnokulfūrinį pa
vadinimą — Baltoskandija (Bal
tija—Skandinavija). Manyčiau, kad 
šis terminas yra perspektyvus, 
nes integruoja visas Baltijos jūros 
šalis viename regione.

Taigi, kalbant apie Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos užimamą teri
toriją kaip visumą, lietuvių kal
boje vartotini pavadinimai „Pa
baltijys, Pabaltijo respublikos, 
Pabaltijo valstybės", o ne „Bal
tijos šalys (kraštai), Baltijos vals
tybės ar Baltijos respublikos". 
Anglai, vokiečiai negali jų tuo 
tarpu vadinti kitaip, kaip vadinę, 
būtent „Baltic statės, republics, 
countries"... O mes turime tiks
lesnį terminą, tad jį ir vartokime. 
Geografijos, kaip ir kitų mokslų, 
terminai bei sąvokos turi būti 
aiškūs ir vienareikšmiai.

Prof. dr. Vytautas GUDELIS 
Lietuvos TSR MA narys 

korespondentas, qeoqrafljos 
skyriaus vadovas

- Florijonai, kas tave čia 
taip sužavėjo? ,

Florijonas atsikvėpė ir sa
ko:

- Tau šis paveikslas nieko 
nereiškia, todėl, kad tavo me
ninis supratimas po puspa
džiu pakištas. Bet man... Tu 
pažiūrėk. Čia visas mano gy
venimas atvaizduotas. Matai 
tą rutuliuką kairėje? Tai aš. 
Dešiniau didelis rutulys su ka 
heliais. Tai mano uošvė. Ma
tai kaip ji nori tą mažą rutu
liuką sumalti? Čia žinoma 
simbolika. O toliau į dešinę 
dar vienas rutulys į to mažo
jo pusę rieda. Tai mano žmo
na. Ji matai neturi tų kablių 
kaip mano uošvė, bet vistiek 
pasinešusi į tą mažą rutuliu
ką, kuris mane vaizduoja. 
Simboliškai. Dabar atkreipk 
dėmesį į tas vilyčias, nukreip 
tas į tą mažą rutuliuką, kuris 
mane vazduoja simboliškai. 
Tai taksai, morgičiai, skolos, 
elektros sąskaitos, dujų sąs
kaitos, automobilis, apdrau- 
da, ir kas suskaičiuos. Ma
nau, kad dailininkas perma- 
žai vilyčių nupiešė, bet iš kur 
jam viską žinoti. Nueik pa
klausk kiek kainuoja.

- O kam to mane siunti?
- Neinteresuotas, tai gal 

nuderėsi. Eik ir paklausk!
Nuėjau, paklausiau ir grį

žau.
- Trys tūkstančiai septyni 

šimtai...
Gerai kad buvo netekęs ža

Geriausia dovana švenčių proga 
giminėms ir draugams Lietuvoje 

pasiųsti knygas!
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai .................. $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas.........  $ 35.00
. . Anksčiau užsisakiusiems-$33.50
LJ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai ..................$150.00
L-> VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai.............................  $ 35.00

[J Signataro PETRO KLIMO "Iš mano atsiminimų"..... $ 13.00
0 Prez. A. SMETONOS raštai "Pasakyta parašyta".....$ 11.00

ši skelbimą iškirpti ir pageidaujamas knygas pažymėti. 
Kaina U S dol.

J. KAPOČIUS,
P.O.Box 752, COTUIT, Mass. 02635

Tel. (617) 428-6991

Vardas, Pavardė

Adresas

do. O tai būtų taip surikęs, 
kad paveikslai nuo sienų bū
tų nukritę.

Šiek tiek apsiraminęs ir 
atgavęs savo pirmykštę kūno 
būseną, sako:

- Aną dieną pirkau pa
veikslą krautuvėje. Pamaty
tum, koks vaizdas. Saulėlei
dis pro medžius. Saulė dar 
galutinai nenusileidus, tad 
matosi jos spinduliai. Lape
liai mirga. Dešinėje keliu
kas. Tuo keliuku piemenėlis 
gena aveles. O tų avelių gau
sybė. Skaičiavau. Bet kai 
priėjau iki devyniasdešimt 
aštuonių, pamečiau skaičių, 
nes už tų dar matosi galvos ir 
ausys kyšančios. Kur tu vis
ką suskaičiuosi. Medžių nes
kaičiavau. Galybė. Ir už tą 
viską sumokėjau du dolerius 
ir devyniasdešimt devynis 
centus. Su rėmu ir stiklu. 
Žinoma dar priskaitė taksus. 
O dabar už keletą brūkšnių 
nori...

Čia Florijonas vėl neteko 
žado. Atgavęs kalbinęs sty
gas, pareiškė:

- Tokį paveikslą ir aš pats 
nusipiešiu. Nei kiek neblo
giau, o gal dar ir geriau.

CONSTRUCTION EOUIPMENT 
MECHANICS NEEDED 

TOP PAY
Manassas case construction equipment 
dealer needs experienced Mechanics. 
Hospitalization, major medical, dental. 
Call collect Ron BLIZZARD 703 / 330- 
1333. VVhite Oak Equipmenta Ine., 9115 
Industry Dr., Manassas Park, VA 22111 
(36-42)

FORKLIFT 
MECHAN1C

Established dealership looking 
for experienced Mechanic.

Knowledge of 
hydraulies, electrical system 

and engines 
required.

We are looking for people 
who want to grow with us 

while 
earning a competitive wage 
and enjoying good benefits. 

Call
(313) 584-4550 

Ask for Service Manger 
BROCKMAN FORKLIFT 

15800 Tireman St.Detroit, Ml 48228 
(43-45)

STAMPING PRESS OPERATORS 
.6 REOUIRED

Ist & 2nd shlfts ovęiloble for 
experienced Stamping Press 
Operators. $6.00 to stort. We 
need dependable people with 
good work habits for these posi- 
fions. Excellent vvorking condi- 
tions and environment. Pleose 
apply in person or rvsh resume 
to AAr. 8III Goodwill.

PARAMOUNT
216-585-2560 

31811 Wine St., Willowick, 
Ohio 44094

(43-45)

FORKLIFT 
MECHANICS

Established dealership looking 
for experienced Mechanics. 
Knovvledge of hydrauliks, 

electrical system & engines 
reųuired.

We are looking for people 
who want to grow with us 

vvhile 
earning a competitive wage 
and enjoying good benefits. 

Call
(313)584 - 4550

Ask for Service Manger
BROCKMAN FORKLIFT
15800 Tireman St.Detroit, Ml 48228
(43-45)

JOURNEYMEN 
OR 1STCLASS

W & S TURRET LATHE 
OPERATORS 

MUŠT DO OWN SĖT UPS. 
OVERTIME

STEADY WORK & BENEFITS
NOVA MACHINE 

PRODUCTS
18685 Sheldon Road

Middleburgh Hts., Ohio 44130 
216-267-3200

(41-50)

SOUTH
BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL - EASTERN 
OZARKS, CHEROKEE VILLAGE, ARKANSAS: 
is reeruiting RNs for medical / surgical floor, ICU 
and surgery. Also needed X-RAY technicians. 
Both are full-time positions in all areas currently 
available with excellent (ringe benefits. Health 
and dental insurance, free life insurance, paid 
holidays, education assistance, and more Hospi- 
tal JCAH-accredited, beautiful area, economical 
housing, excellent school system. Call: Ted 
Spurlock at (501) 257-4101 or send resume to

BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL
EASTERN OZARKS
122 S. ALLEGHENY

HARDY, ARKANSAS 72542
(42-45)

Traln for careers In
•AIRLINES- 

•CRUISE LINFS 
•TRAVĖL AGENCIES

KOME STUDY/RES. TRAINING 
•FINANCIAL AID AVAIL. 

•JOB PLACEMENT ASSIST.
1-800-327-7728

A.C.T. TRAVEL SCHOOL
Natl hdątra. 41569 N. Fad. Hwy.

Pompano Bch. FL

base.no
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PAGERBTI LIETUVOS OREIVIAI
Šių metų Balionų Festiva

lyje, Albuquerque, NM - Al- 
buquerque International Bal- 
lon Fiesta, kuris esąs "Ballo- 
on Capital of the World" - 
šiais metais, tarpe dalyvių iš 
viso pasaulio, pirmą kartą bu
vo laukiami ir lietuviai. Iki 
šiol oreivių iš Lietuvos nie
kad nebuvę... "Balloon Fe- 
deration of America", oreivių 
iškvietėjai, svečiams iš Lietu
vos iš anksto sudarė didžiulę 
reklamą. Trys iš Lietuvos at
vykę oreiviai padarė tikrą 
sensaciją, nors drąsūs keliau
ninkai vis tik ne balionu at
skrido, o lėktuvu per New 
Yorką ir dėl visokių trukdy
mų, sunkumų su vizomis, 
etc., atsirado gerokai pavėla
vę, paskutinėmis festivalio 
dienomis. Tačiau kas pavė
luoja, kartais sutinkamas su 
dvigubu entuziazmu ir meile.

Nemažiau reklamos suda
rė jiems ir Albuquerque lietu 
viai (čia gyvena gal tuzinas 
šeimų), pasirengę išeiti jų pa 
sitikti su vėliavomis, su rūtų 
šakelėmis, su garsia daina 
"Valio, valio, valio...". Tiek 
kartų į aerodromą žygiavo 
mūsų lietuviai - ir vis veltui, 
nėra svečių ir gana. Galų ga
le pasirodė aštuoniomis die
nomis pavėlavę. Susipažini
mas su 'lakūnais', t.y. su Gin
taru Šurku - Lietuvos Orei
vių Sąjungos viceprezidentu, 
Edmundu Būdvyčiu - pilotu 
ir su Violeta Aušvicaite - są
jungos sekretore, buvo jaudi
nantis ir džiaugsmingas. An
gliškai laisvai kalbanti Viole
ta buvo oreivių grupės vertė
ja.

Lietuvių palyda su orei
viais tuojau buvo nuvesti į 
Balionų Fiestos lauką, kur jų 
jau laukė specialiai lietuviam 
užsakytas ir padovanotas, 
karštu oru pripūstas balionas 
"Aušra". Vienoje pusėje pa

GARREY CARRUTHERS 
Govemor of New Ntorico

HHEREAS, pilots fpdm around thf world were honored 
Saturday. October 14, 1989, at the Albuoueroue International 
Balloon Fiesta; ano

HHEREAS, Kirk S. Thomas and Jacoues Soukup, President 
of the 5,ono mcmber Balloon Federation of America ppompted an 
EYCHANGE. AGREEMEHT TO BPING TW0 LITHUANIAN PILOTS TO THE 
Albuouerouf International Balloon Fiesta this year; and

HHEREAS. Gintaras SURKUS, Vice-President of the 
Lithuanian Balloon Association, and pilot of "AUŠRA", together 
with Edmundas BUDVITIS, co-pilot, and Violeta AUŠVICAITE, 
Association Secretary, through this exchange mark the first time 
BALLOON PILOTS FROM LITHUANIA HAVE FLOWN IN THE UNITED STATĖS; 
and

N0W, THEREFORE, I, GAP.REY CARRUTHERS. Govepnor of the 
Statė of New Mexico, do hereby ppoclaim October 15, 1989, as:

IN New Mexico.

"LITHUANIAN BALLOON ASSOCIATION DAY"

rašyta lietuviškai "AUŠRA - 
LIETUVA", kitoje angliškai 
"TO LITHUANIA FROM 
THE USA..." Baliono spal
vos - Lietuvos trispalvė su 
dideliu vyčiu. Balionui paki
lus vaizdas buvo labai įspū
dingas ir sunku buvo susilai
kyti nuo ašarų.

Spalio 15-tą dieną New 
Mexico gubernatorius Garey 
Carruthers paskelbė "Lithua
nian Balloon Day". Lietuvių 
oreivių garbei iškilmės ir 
proklamacijos pristatymas 
įvyko Amberley Suite Hotel, 
papuoštas trim vėliavom - 
Lietuvos, New Mexico ir 
JAV-Amerikos žvaigždėtąja.

Sutiktuvės praėjo puikiai 
ir jaukiai. Dalyvavo oficia
lūs valstijos delegatai ir bū
rys vietinių lietuvių. Buvo 
gerai 'aplaistyti' tradiciniu 
New Mexico gėrimu 'Marga- 
ritomis'. Šis gėrimas buvo 
visiška naujiena mūsų orei
viams, nepratusiems gerti iš 
druskoje pamirkyto stiklo, 
tačiau visiems labai patiko.

New Mexico valstijos sek
retorė Rebecca Vigil-Giron 
atstovavo gubernatorių. Orei 
viai jai įteikė gražią lietuviš
ką juostą ir dvi knygas, kurių 
viena - gubernatoriui. Buvo 
tikrai didelės iškilmės. Bet 
pati didžiausia dovana orei
viams - tai dovanotas balio
nas, kurį jie parsiveš Lietu
von.

Patys oreiviai svečiai, 
kaip Jacques Soukup ir Kirk 
Thomas, irgi sulaukė didelių 
dovanų. Jie buvo apnakvy- 
dinti ir vaišinami Albuquer- 
que virš minėtame gražiam 
viešbutyje ir visos jų kelio
nės išlaidos buvo sumokėtos.

Lietuvių oreivių kelionė 
nesiribojo vien New Mexico 
valstijoje, kur teko aplankyti 
indėnų Acoma Pueblo, Albu- 
querque, istorišką senamies-

Petras Rimša Artojas , 1922 m.

ATKELKIME VARTUS SVETELIAMS...
Tie sveteliai jau beveik už 

vartų beldžiasi. Šeštasis 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas, apie kurį buvo daug kai' 
beta ir rašyta - jau čia pat. 
Šis simpoziumas lyg ištvinu
si upė, kuri gaivalingai iš 
krantų išsiliejo ir vos tiltų ne
nunešė. O ta srovė iš tiesų 
yra didelė. Paskutinėmis ži
niomis, simpoziume bus 80 
sesijų ir apie 300 prelegentų, 
iš kurių apie 66 iš ok. Lietu
vos. Tai būtų jau didžiulis 
ansamblis, tik toks skirtumas 
kad simpoziumo parengi
mams - prie bilietų nėra eilių, 
O tiek svečių iš Lietuvos priė
mimas daug darbo ir lėšų pa
reikalauja. Kas norėtų savo 

čio Plazą ir kitas įdomybes. 
Globėjų lydimi vyko net ir į 
Tyndall, South Dakota, kur 
svečiavosi Soukup rančoje 
kelias dienas ir aplankė Sou
kup & Thomas International 
Balloon Museum. Mūsų 
oreiviai pamatė ten patalpin
tą Lietuvos balioną - praeitą 
pavasarį dovanotą amerikie
čiams, susitikus balionų są
skrydyje Vilniuje.

Pirmadienį, spalio 14-tą, 
vakare buvo lietuviškas priė
mimas pas dr. Antaną ir Oną 
Narbutus. Čia dalyvavo bent
30 asmenų. Oreiviai padova
nojo šeimininkei didelį kepa
lą iš Lietuvos atvežtos duo
nos. Linksmybės tęsėsi ligi 
vėlumos. Visi džiaugėsi su
laukę mūsų drąsuolių - Lietu • 
vos sportininkų.

Reikia paminėti, kad J. 
Soukup ir Kirk Thomas susi
pažino su mūsų oreiviais Vil
niuje pavasarį, kur pirmą kart 
istorijoje vyko tarptautinis 
oreivių sąskrydis. Ten buvo
31 balionas iš šešiolikos pa
saulio šalių. Amerikiečių 
"Uncle S am" balionas ten pa
darė tokią sensaciją, kad rei
kėjo policijos apsaugos. Jo 
pamatyti susirinko minių mi
nios.

Evelyna Yčaitė-Taggart 

auka jų atvykimą paremti, 
prašomi siųsti čekius šiuo 
adresu: L. Maskaliūnas, 6 
Brook Lane, Palos Park, IL 
60464.

Esant tokiam dideliam da
lyvių skaičiui, bus daug ir 
įvairių paskaitų. Be to, bus 
šešios plenarinės sesijos, šio
mis temomis: 1. Lietuvos 
ateitis: siekimai ir realybės - 
V. Vardys. 2. Lietuvio archi 
tekto paskirtis Lietuvoje ir 
užsienyje - A. Kerelis; 3. 
Vytauto Didžiojo universite
to sąvoka ir iššūkiai - J. 
Šmulkštys; 4. Ekologinės ir 
gamtosaugos problemos Lie
tuvoje - V. Adamkus; 5. 
Mokslinis bendradarbiavi
mas persitvarkymo laikotar
pyje - R. Kašuba; 6. įgyta 
immunodeficito liga "AIDS" 
- A. Vanagūnas. Be to, bus 
daug paskaitų įvairiomis te
momis: istorija, kalbotyra, li
teratūra, psichologija, tautoty- 
ra, filosofija, politiniai moks
lai, vidaus ligos, intervencinė 
terapija, teatras - drama, teo
logija ir daug kitų temų. Vi
sos paskaitos vyks Lietuvių 
Centre, Lemonte.

Taip pat reikia pasakyti, 
kad bus ne tik paskaitos, bet 
ir socialiniai pabendravimai. 
Susipažinimo vakaras įvyks 
lapkričio 22 d., trečiadienį, 
Jaunimo Centre. įėjimas vi
siems laisvas. Bus kavutė, 
lengvos vaišės ir apmokamas 
baras. Lapkričio 24 d., penk
tadienį, Jaunimo Centro di
džiojoje salėje literatūros va
karas. Programą jame atliks 
poetas Bernardas Brazdžio
nis - bilietai gaunami Vazne
lių prekyboje. Didžiausias 
simpoziumo renginys, tai di
dysis banketas, kuris rengia
mas puošniuose Lexington 
House patalpose W. 95th St., 
Hickory Hills (į vakarus nuo 
Harlem Avė.). Dėl vietų re
zervacijos skambinti (vaka
rais) Nijolei Maskaliūnienei 
(312) 361-5128 arba Aldonai 
Vaitienei (312) 831-2813.

Kalbant apie banketą ten

ka pasakyti, kad nors ir yra 
išnuomota didelė salė, bet - 
žinant, kad iš kitur atvažiavu
sieji visuomet dalyvauja, - iš 
anksto neužsisakiusiems vie
tų gali ir nelikti. Todėl patar
tina pasirūpinti rezervacijo
mis.

Atvažiuojantieji iš kitur ir 
norintieji viešbučiuose apsi
stoti (jeigu dar neturite rezer
vacijų), galite bandyti Oak 
Lawn Hilton, tel. (312) 425- 
7800 arba Holiday Inn, Oak 
Lawn, tel. (312) 425-7900. 
Abu viešbučiai yra prie 95- 
tos gatvės, ant pagrindinės 
arterijos tarp Jaunimo Centro 
ir Lemonto. Specialūs auto
busai, kurie kursuos tarp Jau ■ 
nimo Centro ir Lietuvių Cen ■ 
tro Lemonte, turės sustoji
mus Oak Lawn Hilton. Ke
liautojų patogumui, iš abiejų 
orauosčių specialūs atuobu- 
sai veža į tuos viešbučius. 
Taigi yra visi patogumai, te
reikia tik pasiryžti ir dalyvau
ti.

J. Žygas

vvVVVvv
DIRECTOROF 

NURSING
ln small geriatric facility. 
Position available for full- 
time Director Of Nursing. 
Ouafified person mušt be a re- 
sponsible and motivated per
son who enioys supervisory 
responsibilities and patient 
care and contact. Pleasant 
vvorking environment vvith 
excellent benefits and com
petitive salary. Send resume 
vvith salary requirement to:

RHEEMS NURSING CENTER
Administrator

P.O. Box8 • Rheems, PA 17570 
(717)367-1831

(44-5)

V V V V V V V
Sisters of The Immaculate Conception 
of the Blessed Virgin Mary (Lithuanian) 

Putnam, CT 06260 - Tel. 203 - 928 - 7955

For GOD 
andCHURCH 
through 
MARY!

Mill you respond to this call?
Founded by Blessed George 

Matulaitis to serve the poor — 
young and old. This Community 
continues to serve Christ and His
Church where the need is greatest.

-.........................- . (44-5)
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Los Angeles lituanistinėje mokykloje
Los Angeles Šv. Kazimie

ro lituanistinė mokykla prade 
jo 1989-90 mokslo metus 
rugsėjo 23d. Po smagių vasa
ros atostogų, susirinko moki
niai, tėveliai, mokytojai ir 
svečiai. Sukalbėję maldą už 
tėvynę, pakėlę Lietuvos ir 
Amerikos vėliavas išdidžiai 
giedodami Lietuvos himną, 
visi nuėjo į Šv. Kazimiero 
bažnyčią dalyvauti šv. mišio
se. Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, mokyklos dvasios 
vadas, kun. Algirdas Olšaus
kas laikė šv. mišias, po kurių 
mokiniai ir mokytojai susirin 
ko viršutinęje salėje.

Salėje, Marytė Newsom 
pasveikino visus sugrįžusius 
į Šeštadieninę mokyklą. An
trasis vedėjas, Algimantas Že 
maitaitis pristatė mokyklos 
taisykles. Žemaitaitis taip 
pat pristatė naujus mokinius

JOURNEYMAN
OR 1 st CLASS SKILLED 

MACHINISTS 
Mušt have experience 

in vvorking with Die Cast Dies or 
Plastic Injection Molds 

on Milling Machines & Lathes.
Steady work. Apply or call 

Personnel
YODER INDUSTRIES 

2520 Needmore Rd. 
Dayton, Ohio 45415 

513-278-5769
(4^-5) --------------------------

neseniai atvykusius iš Lietu
vos ir Suvalkų trikampio. 
Trečioji mokyklos vedėja 
Violeta Gedgaudienė pristatė 
šių metų mokytojus.

Kiškių darželį mokys nau
ja mokytoja Živilė Tomkutė, 
neseniai baigusi Pensilvani
jos universitetą. Jai padės Ni
da Gedgaudaitė. Vaikų dar
želį mokys nauja mokytoja 
Rima Navickaitė, neseniai 
baigusi Loyola Marymount 
Universitetą. Jai padės Tere- 
sytė Giedraitytė. Pirmą sky
rių mokys Danguolė Kuolie
nė. Antrą skyrių Virginija 
Nelsiene. Ketvirtą skyrių 
Gailė Radvenytė, neseniai 
baigusi UCLA. Penktą sky
rių Aldona Kudirkienė. Šeš
tą skyrių Genė Plukienė ir 
Audronė Žemaitaitienė. Aš
tuntą skyrių Eugenija Dam- 
bra. Dešimtame skyriuje lie
tuvių kalbą dėstys nauja mo
kytoja neseniai atvykusi iš 
Lietuvos, Dana Griškavičie- 
nė ir literatūrą dėstys Marytė 
Newsom.

Seminare, nauja mokytoja 
Regina Gasparonienė dėstys 
lietuvių kalbą ir literatūrą, ir 
naujas mokytojas Tadas Dab
šys dėstys istoriją ir visuome
ninius mokslus. Seminarą 
lanko mokiniai, kurie jau yra 
baigę lituanistinę mokyklą, 
bet nori grįžti kartą į mėnesį

dar pasitobulinti lietuviška
me moksle.

Lietuviškai besimokančių 
vaikų grupę mokys Dalia Ja- 
sukonienė ir Dalytė Trotman, 
o Violeta Gedgaudienė ir Vy 
tenis Dūda mokys suaugusių 
grupę. Istoriją dėstys Jūratė 
Izokaitytė-Avižienienė. Ti
kybą mokys Jūratė Venckie
nė. Tautinius šokius mokys 
"Spindulio" vadovė, Danguo
lė Varnienė ir Ona Barauskie
nė, "Spindulio" akompaniato 
rė. Dainavimą mokys Aloy
zas Jurgutis. Biblioteką pri
žiūrės Dalia Gricienė.

Tė vų Komitetą sudaro 
Vytenis Dūda, Danutė Mažei
kienė, Kristina Dudor, Vikto
rija Valentinienė ir Rūta Ane- 
liauskienė. Mokyklos admi
nistratoriai yra Violeta Ged
gaudienė, Marytė Newsom, 
ir Algimantas Žemaitaitis.

Marytė Newsom pristatė 
"Kiškius" (priešdarželį) ir 
darželį ir nurodė kuris sky
rius naudos kurią auditoriją. 
Vytenis Dūda prašė tėvelių,

Jaunos mokinukės Audra Kudirkaitė 
Vilija Gulbinaitė.

kad prisidėtų prie mokyklos 
darbų. Danutė Mažeikienė 
paaiškino mokyklos registra
cijos eigą.

Jūrų skautų veikėjas Zele- 
nis papasakojo apie lietuvių 
buriuotojų kelionę iš Klaipė
dos į New Yorką, ir apibrėžė 
Lietuvos buriavimo istoriją. 
Po to mokiniai pamatė Jasiu- 
konio paruoštą filmą su iš
traukomis iš Lietuvos buriuo 
tojų kelionės per Atlantą. Vė 
liau išsiskirstę į atskiras audi

Aušra Mulokaitė ir 

torijas, mokiniai susipažino 
su savo mokytojais.

Gailė R.

TAILOR WANTED
Full time

Master Tailor wanted for 
better men's clothing 

store 
Excellent 

working conditions 
and benefits.
Call Jeff Ford, 

FORD'S CLOTHIER 
Rocky River (216) 333 - 2355

1989 M. KELIONES Į LIETUVĄ

SEWING MACH. OPERATORS
Fine leather briefcase mfg. in Berlin 
has openings for exp‘d operators 

Union shopw/bnfts incl. hosp., 
10 paid holidays & vacation. 

(609) 767 - 8702
(446)

• Š.A. ŠACHMATŲ PIR
MENYBĖS įvyks š.m. lap
kričio 18-19 d.d. Clevelande, 
Lietuvių Namuose . Bus žai 
džiama 4-5 ratų šveicarų sis
tema. Numatyta piniginės 
premijos.

Dėl informacijų kreiptis į 
Vytautą Nasvytį, 1234 West 
Blvd., Cleveland, OH 44102, 
tel.(216)631-0210. (ab)
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Litfiuanian Credit Union

Lietuvių ‘KjeLito 9(poperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

Cleveland, Ohio 44119

(216) 481-6677

BALTIC 
TOURS
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GRUODIS
LIETUVA IR BELGIJA Naujų Metų kelionė, 14 dienų: 9 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 

2 Briuselyje
Kelionė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 11 $1,599 iš Bostono ir Niujorko

$1,792 iš Čikagos
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Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei!

Baltic Taura patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje.
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ATTENTION
EASY W0RK • EXCELLENT PAY! 
Assemble products at home. 

Detaiis.
(1) 602-838-8885 Ext.W-1753(446)
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Is Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

s
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BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 

Newtown, MA 02164
Tel.: (617) 965-8080

Į
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ATTENTION
EARN MONEY TYPING AT HOME! 

32,000 / yr income potential 
Detaiis.

(1)602 - 838 - 8885 Ext.T-1753(446)
ATTENTION - HIRINGI 

Government jobs - your area. 
Many immediate openings 
vvithout waiting list or tęst.

$17,840-$69,485.
Call 1-602 - 838 - 8885 Ext. R -1753 

(446)

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 ll

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

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

*** Kiekviena taupomoji sęskaita federalinės valdžios *** 
apdrausta iki $100,000.

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

JOURNEYMEN 
TOOL/DIE MAKERS

& MACHINISTS
Be able to sėt up work from blue 

prints & close tolerance.
Grovving tool and die company 
in nevv, clean plant needs tool 
and die maker - wire E.D.M. 
experienced in programming 
and operations; Tool and Die 
Maker - Lead Man experienced 
in large automotive progressive 
dies; And Machinists. Full com
pany paid benefits, first shift with 
overtime. Call

CONDOR TOOL & DIE 
at (216)671-600 for appt.

4541 Puritas Industrial Parkvvay, 
Cleveland, Ohio 44135

(43-45)

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Della E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East Iffith Street, Ctevetand, Olio 44119
Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.
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PRANEŠIMAI APIE 
LB TARYBOS SESIJĄ 

Lapkričio 16 d., ketvirta
dienį, 7:30 v.v. Dievo Moti
nos parapijos konferencijų 
kambaryje, LB Ohio apygar
dos atstovai - R. Bublys, V. 
Bieliauskas, M. Lenkauskie
nė, V. Stankus ir K. Žiedo- 
nis - padarys pranešimus 
apie LB Tarybos sesijos 
svars tymus, rezoliucijas. Pa
grindinį dėmesį sesija skyrė 
šių dienų Lietuvai, jos vada
vimo keliams.

Visi Clevelando lietuviai 
kviečiami pasiklausyti, kas 
LB tarybos tarta-nutarta. (m)

v.v. Clevelande - Catholic 
Center (Rappe Room), 1031 
Superior Avė., - padarys pra 
nešimą apie nepriklausomųjų 
darbininkų unijų veiklą ir su
sitiks su amerikiečių unijų 
darbuotojais ir visuomene.

Pranešimą organizuoja 
AFL-CIO ir Ohio Helsinki 
Accords Council.

• VARPO šimtmečio mi 
nėjimas įvyks ruodžio 2 d., 
šeštadienį, 7 v.v. Dievo Mo
tinos parapijos salėje Bus su
vaidintas Kazio Inčiūros vei
kalas "Vincas Kudirka". At
liks Hamiltono aukuras ir To ■ 
ronto Aitvaras.

♦ IRENA ir PETER DEL- 
VIGS, Fairview Park, OH, 
atnaujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

• REIKALINGAS nedi
delis butas viengungiui Die
vo Motinos parapijos rajone. 
Siūlyti Vladui Bacevičiui, 
tel. 481-1016.

• KAZIMIERAS UOKA 
Lietuvos nepriklausomų nuo 
Maskvos darbininkų unijos 
atstovas, lapkričio 20 d. 7:30

FLORIDOJE PERKANT 
AR PARDUODANT 

namus Fort Lauderdale ir At
lanto apylinkėse, kreipkitės 
pas EDMUNDĄ ČEPĄ. 
Dienos metu ar vakarais - 
skambinkite

(305) 943 - 0946 
Century 21, Choice Realty

Grandinėlės administratorė A. Sagienė, rėmėjai P. Mila
šius, A.B. Karkliai ir Grandinėlės vadovas L. Sagys.

V. Bacevičiaus nuotr.

DAINOS TEATRAS

vadovauj amas
Vytauto Kernagio

vienintelis, nepakartojamas 
kabaretas

TARP GIRNŲ"

Sekmadient lapkričio 19 d. 4 v.p.p. 
koncertuos Lietuvių Namų salėje, 

877 E. 185 St., Clevelande.
Tel. (216) 531-2131

Rengia Jaunimo Sąjunga

nos parapijos auditorijoje. 
Be to, dar bus kreipiamasi ir 
į pavienius asmenis prašant 
paramos.

Vajui dar neprasidėjus, 
spalio 25 d. į Grandinėlės re
peticiją atsilankė Akvilina- 
Benediktas Karkliai ir Petras 
Milašius. Šie taurūs Cleve
lando lietuviai, rėmę Grandi
nėlės veiklą ir ankstesnes 
Grandinėlės keliones, pažadė
jo ir šį kartą remti A.B. Kark
liai įteikė $1,300 čekį vieno 
šokėjo kelionei apmokėti, o 
Petras Milašius, iš savo kuk
lių pajamų, paskyrė $3,000. 
Grandinėlės jaunimas, giedo-

Grandinėlės šokėjai su pirmaisiais paskelbto vajaus rėmėjais. V. Bacevičiaus nuotr.

GRANDINĖLĖS VAJUS VYKSTANT į VILNIAUS ŠOKIŲ ŠVENTĘ
Vilniaus universiteto do

centės ir 1990 metais būsi
mos šokių šventės Elenos 
Morkūnienės iniciatyva Lie
tuvos Kultūros Ministerija 
pakvietė Grandinėlę dalyvau
ti šokių šventės programoje. 
Šventė įvyks Vilniuje 1990 
metų liepos 5-8 dienomis. 
Šventės repeticijos prasidės 
jau liepos 2 d., tat tuo laiku 
Grandinėlė jau turi būti Vil
niuje.

Grandinėlės vadovas Liu
das Sagys ir šokių mokytojos 
- Renė Motiejūnaitė-Booth ir 
Audra Gedrytė rūpestingai 
ruošia šokėjus šiai šventei ir 
svarbiai kelionei į Lietuvą. 
Šiuo metu repetuojami ir šo
kių šventės ir atskirai vienos 
Grandinėlės pasirodymo šo
kiai. Vilniun vyks du aštuo- 
nių porų šokėjų rateliai, muzi 
kantai ir vadovai. Išviso 40 
dalyvių.

Grupės administratorės 
Aleksandros Sagienės numa
tytos kelionės ir rūbų sutvar
kymo išlaidos siekia virš 63 
tūkstančių dolerių. Didžiau
sią dalį išlaidų sumokės pa
tys grupės nariai. Jų išlaidų 
mažinimui, nuo š.m. lapkri
čio pirmos dienos skelbiamas 
specialus lėšų telkimo vajus. 
Jo dalimi bus loterija, kurios 
svarbiausias laimikis yra ke
lionė į Lietuvą, duota Ame
rican Travel Service Bureau 
prezidento Alekso Lauraičio. 
Ateinančių metų balandžio 
21 dieną įvyks Grandinėlės 
vajaus koncertas Dievo Moti-

damas "Ilgiausių metų", "Va
lio" ir "Ačiū, ačiū", dėkojo 
šiems pirmiems ir dosniems 
rėmėjams. Prie pirmųjų rė
mėjų, negalėjęs tą vakarą bū
ti Grandinėlės repeticijoje, 
prisijungė ir nuolatinis rėmė
jas Jonas Balbotas su $1,000 
auka. Taigi pradžia gera, bet 
iki reikiamos sumos dar rei
kia daug dolerių surinkti.

• KAUNO ŽALGIRIS, 
jaunių krepšinio komanda, 
lapkričio 15 d. 7:30 V.v. žais 
KSU Trumbull Campifs:Gym 
nasium: Bilietai 4 dol, stu
dentams 3 dol.
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KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
š.m. lapkričio 25 dieną 7 vai. vakaro 

LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE

Naujasis Čiurlionio ansamblio dirigentas Gediminas Purlys, atvykęs iš Lietuvos lapkričio 5 d., 
Clevelando aerodrome buvo čiurlioniečių sutiktas su gėlėmis. V Bacevičiaus nuotr.

PROGRAMOJE:

Balio Gaidžiuno žodis
"Keliu i namus, keliu t Lietuvos laisvę"

Clevelando Vyrų Oktetas
vad. Raimundas Kavaliauskas

'Jg£ * SI r ' ii K W v*' > mE w Imt
L I

Skani vakarienė, atviras baras, 
gausi loterija

Šokiams gros Joe Petruno orkestras

Bilietai ($20) gaunami pas ramovėmis.
Skambinti tel. Juozui Šlapeliui tel. 261-5419

Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

LKV Sąjungos Ramovė 
Clevelando Skyrius



DIRVA
• DIRVA ateinančią savai

tę dėl Padėkos Dienos šven
tės neišeis. Sekantis numeris 
išeis lapkričios 30 d.

MIRĖ
MARIJA STANKŪNIENĖ

Gauta žinia, kad š.m. lie
pos 25 d. Kaune mirė Marija 
Dabrilaitė-Stankūnienė, bu
vusi 1935-36 mokslo metais 
LST Korp! Filiae Lithuania 
pirmininkė.

♦ TĖV. DR. KORNELI
JUS BUČMYS, Darbininko 
vyr. redaktorius, spalio 30 d. 
atšventė savo kunigystės 40 
metų sukaktį.

• KORP! NEO-LITHUA
NIA New Yorko padalinys, 
vadovaujamas dr. J. Lenktai- 
čio, lapkričio 11d. paminėjo 
korporacijos 67 metų sukaktį' 
Kultūros Židinio salėje po pa 

Ką dovanoti
■ ar ■ • ■

Užprenumeruokite 
savo bičiuliui
DIRVAc

ir jis prisimins 
Jus 52 kartus 
metuose!
Prenumerata 
metams 25 dol.
--------------------------IŠKIRPTI-----------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103 

Siunčiu ................. dol. ir prašau siuntinėti DIRVĄ
kaip mano kalėdinę dovaną šiems asmenims:

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

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

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

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

Užsakytojas....................................................................................

maldų vaišėse, buvo atžymėti 
vyresnieji filisteriai: Antanas 
Diržys, Alfonsas Koncė ir 
Magdalena Ulėnienė.

• MARGARITA ir VAC
LOVAS MOMKAI, Chica
go, IL, atnaujindami Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 25 
dol. ir rašo: "Ačiū už gerą 
lietuvišką laikraštį". Dėkoja
me už auką ir komplimentą.

< J. VIRPŠĄ, Chicago, 
IL, atnaujindmas Dirvos pre
numeratą, pridėjo auką 25 
dol.. Ačiū.

♦ ALBINAS AUGUSTI
NAS, Chciagoje, mums rašo: 
"Dėl senatvės ir sunkios cuk
rinės ligos, mano regėjimas 
taip nepataisomai nusilpo, 
kad spaudos skaitymas pasi
darė neįmanomas, tad prašau 
Dirvos man daugiau nebe
siųsti. Man labai skaudu su

šiuo metu Amerikoje besilanką veikėjai iš Lietuvos, buvodami Clevelande, ALT pirm. Algio 
Pautieniaus ir Vliko vicepirm. Vytauto Jokūbaičio lydimi lapkričio 11 d. aplankė Dirva. Iš kairės: 
Viktoras Petkus, Jonas Mugevičius, Antanas Terleckas, Vytautas Jokūbaitis ir Algis Pautienis.

Jumis visai skirtis, bet deja 
mano gyvenimas eina kitu, 
skausmo keliu".

Mums irgi skaudu skirtis 
su ilgamečiu prenumeratoriu
mi. Linkime stiprybės ir ne
palūžti.

STUKŲ VEDYBINĖ 
SUKAKTIS

Spalio 28 d. iškilmingai 
paminėta "Lietuvos Atsimi
nimų" radijo vedėjo dr. Jokū
bo ir Loretos Stukų 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
tis, dalyvaujant virš 250 sve
čių.

Iškilmingos Mišios buvo 
išklausytos Dievo Motinos 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
Keamy, NJ. Po Mišių vyko 
vaišės ir pasilinksminimas, 
Čia dalyvavo ne vien artimes 
nėse apylinkėse gyvenantie
ji, bet ir iš kitų valstijų suva
žiavę giminės ir draugai. Sve
čių tarpe buvo vyskupas Pau
lius Baltakis, prelatas Domi
nykas Pocius, kun. Vytautas 
Palubinskas iš Brooklyno ir 
kt.

Dainavo moterų sekstetas.

• JONAS ir ELENA ŽU
KAI, Woodhaven, NY, atnau
jindami Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• DALIA BOBELIENĖ, 
St Petersburg, FL., atnaujin
dama Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• DR. DANGUOLĖ SU- 
RANTAS, Rockford, IL, at
naujindama Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

• ANTANAS JANUŠ
KA, Milton, MA, atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, pri
dėjo auką 20 dol. Ačiū.

DIRVOS FAX
(216) 431-1614

DIRVOS DEIMANTINĖ SUKAKTIS 
JAU NETOLI

Ateinančiais metais Dirva 
minės savojo darbo 75 metų 
sukaktį. Ją paminėti ir toles
nį Dirvos leidimą paremti, 
Chicagoje veikia specialus 
komitetas, Irenos Kriaučeliū
nienės pirmininkaujamas. 
Lapkričio 2 d. įvyko šio ko
miteto posėdis. Jame peržiū
rėta š.m. gruodžio 9 d. rengia 
mojo pokylio programa, su
daryta techniškoji jo tarnyba, 
vadovaujama komiteto narės 
Evelynos Oželienės. Pokylio 
meninės dalies programą at
liks Eugenijus Butėnas, iški
lus Antro kaimo aktorius. 
Šio pokylio metu bus pradė
tas Dirvai remti v ajus.

Chicagos ir apylinkių lie
tuviai, maloniai kviečiami šia 
me pokylyje dalyvauti. Re
zervacijoms skambinti die
nos metu: Verutei Lenkevi- 
čienei 776-3547 arba vaka
rais Evelynai Oželienei 254- 
7553.

Iki šiol jau yra rezervavę 
sau vietas Dirvos rėmėjai iš 

^4? 'Jtal "Mte?

What is it likę to discover that 
you have a religious vocation? 
Hovv do you know it’s “for real”?

Young people who are asking 
themselves these questions often 
wish they had another young 
person around who has “been 
through it all” to serve as a guide.

In addition, many young Christians have never heard of a “hospitaller” 
vocation — likę that of the Little Sisters of the Poor, who devote their lives to 
caring for the elderly poor in Homes throughout the world.

The Little Sisters of the Poor are an international Congregation of religious 
women serving the elderly poor in 250 Homes in 30 countries. Their foundress, 
Jeanne Jugan, was beatified by Pope John Paul II in Rome in 1982.

In the diocese of Cleveland, the Little Sisters welcome the aged to their 
Home at 4291 Richmond Road, Warrensville Heights, Ohio 44122.

For more Intormatton about the lite o f the Little Sisters, contact Slster Veronlca 
Susan at 464-1222.

tolesnių vietovių, kaip Toron 
to, Detroito, Rockfordo, Ra
tine ir kt. Neabejojama, kad 
į pokylį įsijungs ir Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
tarybos nariai atvykusieji į 
posėdį, šaukiamą Chicagoje 
gruodžio 10 dieną.

DIRVOS VAJAUS 
PIRMASIS ĮNAŠAS

Irena Kriaučeliūnienė, Dir 
vos vajaus komiteto pirminin 
kė, lapkričio 3 d. dalyvavo 
ALTS Baltimore, MD, sky
riaus susirinkime ir painfor
mavo jo dalyvius apie vajaus 
paskirtį ir planus. Baltimo- 
riečiai entuziastingai įsijungė 
į vajų savo pirmuoju įnašu ir 
sudarė komitetą tolesnei akci 
jai.

Minėtam skyriui jau daug 
metų vadovauja Vladas Ba- 
čanskas, o sekretoriauja B. 
Medelis. (mv)

Skaitykit ir platinki!
DIRVA
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