
Teisybės jieškant
Kuvaitas ir • •• Lietuva

Ketvirtadienį Jungtinių 
Tautų visuotinas susirinki
mas su ovacijomis pasitiko 
Irako likviduotos Kuwaito 
valstybės cmirą, šciką Jabe- 
ral-Ahmcd ai Sabah. Ara
biškai jis padėkojo už sank
cijas prieš agresorių ir prašė 
toliau neužmiršti jo tėvynės. 
Su ovacijomis buvo jis ir iš
lydėtas.

Lietuviui - stebint tą sce
ną per viso pasaulio TV, - 
turėjo ateiti mintis, kodėl 
tokios pagarbos ir užuojau
tos visai panašiu atsitikimu 
negavo prezidentas Smeto
na. Žinia, tąsyk visai nebu
vo Jungtinių Tautų, jų pirm 
takūnas - Tautų Sąjunga, - 
praktiškai buvo nustojusi 
veikti.

Vytautas Meškauskas

Svarbiausias skirtumas 
tarp anų laikų ir nūdienės 
padėties yra tačiau toks, kad 
dabar didžiosios valstybės, 
turinčios veto teisę Saugu
mo Taryboje, yra vieningos 
ir net džiaugiasi pagaliau ra 
dusios progą vystyti naują 
pasaulio tvarką, kurioje ki
tos valstybės suverenumo 
pažeidimas yra neleistinas 
bet kuriuo atveju. Klausi
mas - ar pirma nereikia at
statyti anksčiau padarytas 
neteisybes, - visai nesvarsto ■ 
mas, nes jų sunku išspręsti. 
Daug lengviau susitarti dėl 
susidariusio status quo išlai
kymo.

Vienintelė paguoda atėjo 
iš daug mažesnės už Lictu- 
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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Rugsėjo 27 Clevelando meras paskelbė rezoliuciją DIRVOS 75 metų sukakties proga ir įsakė 
iškelti Lietuvos trispalve virš miesto savivaldybės rūmų, kur ji plevėsuos ištisą savaite.

Su meru susitiko (iš kairės) Vilties d-jos pirm. dr. Viktoras Stankus, lietuvių gyvenamo rajono 
miesto tarybos narys Michael Polensek, meras Michael R. VVhite, red. Stefa Gedgaudienė, vyr. red. 
Vytautas Gedgaudas, koresp. Ingrida Bublienė ir Sukaktuvinio komiteto pirm. Juozas Stempužis.

Donn R. Nottage, miesto fotografas

Lietuvos vėliava virš Clevelando
Dirvos 75 metų sukakties 

minėjimo proga

WHEREAS, the Lithuanian Newspaper Dirva vvas founded in Cleveland in 1915 by the visionary clvic 
activist and businessman, Mr. Apolonas B. Bartusevičius, who also founded Superior 
Savings & Loan, and later St. Clair Savings & Loan; and

WHEREAS, Dirva became one of the major anchors of Lithuanian emigre life in Greater Cleveland, 
centering on non-sectarian issues and community interest; and Dirva was edited by Vincas 
Jokubynas, another active Lithuanian-American, who vvas President of one of the benevolent 
societies (SLA); and

WHEREAS, it distinguished itself as a major forum for Lithuanian civic, cultural and political activity as 
expressed by emigres living in our area, as vvell as other parts of the United Statės where 
Dirva vvas circulated; and it helped foster and preserve the Lithuanian language abroad 
because lt vvas printed in Lithuanian - one of the vvorld's oldest languages; and

WHEREAS, it had a distinguished group of editors vvho published Dirva uninterrupted to the present 
day: Vincas Jokubynas, Juozas Gedminas, Kazys Karpius, Vincas Rastenis, Balys 
Gaidziunas, Jonas Ciuberkis and Vytautas Gedgaudas, vvho this year celebrates his 32nd 
year vvith Dirva. He is Chief Editor, and his wife, Stefa, ably assists him as Editor; and

iV

WHEREAS, Dirva continues to fili an essential need for information and discussion of issues affecting 
Lithuanian community life everyvvhere; and Dirva vvill celebrate its Diamond Jubilee on 
Sunday, October 7, 1990, vvith a Mass and ceremonies at Our Lady of Perpetual Help 
Church in Cleveland.

N0W, THĘREFORE, I Michael R. VVhite, Mayor of the City of Cleveland do hereby offer this Proclamation 
Acclaiming the 75th Anniversary of the Lithuanian Newspaper 'DIRVA*. We salute Dirva, a principai 
instltution in the Lithuanian-American community. On this important day, I have issued an executive order 
to fly the Lithuanian flag above City Hali.

DIRVA, kuri 1915 me
tais rašytu žodžiu iš Cleve
lando prabilo į laisvąjį pa
saulį su misija apjungti savo 
Tautos vaikus laisvės ir soli
darumo idėja, savo deiman
tinės sukakties minėjimą pra 
dėjo miesto rotušėje š.m. 
rugsėjo 27 dieną, dalyvau
jant sukaktuvinio komiteto 
nariams, tautybių spaudos ir 
radijo atstovams bei Cleve
lando miesto pareigūnams. 
Jų tarpe buvo mero spaudos 
sekretorius Allan Seifulhah 
ir Community Rclations di
rektorius Sam Thomas. Šį 
neeilinį minėjimą suorgani
zavo sukaktuvinio komiteto 
pirmininkas Juozas Stempu
žis.

Virš rotušės iškelta Lietu 
vos trispalvė plevėsavo mė
lyno dangaus fone, miesto 
gyventojams skelbdama 
DIRVOS šventę.

Clevelando mero kabinę 
te iškilmes pradėjo August 
Pust, atstovas etniniams rei
kalams. Juozas Stempužis 
supažindino miesto parei
gūnus su atvykusiais sve
čiais ir vaizdžiai pristatė Dir 
vos istoriją.

Stebint Dirvos redakto
riams Stefai ir Vytautui Ged 
gaudams, kun. Gediminui 
Kijauskui, SJ ir Juozui Stem 
pužiui, miesto meras Micha 
ei R. White pasirašė prokla
maciją, sveikinančią Dirvą 
jos deimantinės sukakties 
proga. Meras šiltu žodžiu 
sveikino redaktorius ir pasi

džiaugė lietuvių įnašu į šio 
miesto kultūrinį gyvenimą. 
Kalbą baigė pareikšdamas, 
kad sukakties proga Lietu
vos vėliava virš rotušės ple
vėsuos visą savaitę.

Sekė miesto tarybos na
rio Michael D. Polensek 
sveikinimas. Vokiečių laik
raščio redaktorė Joana Roth 
ir slovėnų redaktorius dr. 
Susel linkėjo Dirvai ilgiau
sių metų. Etninių radijo 
programų vardu kalbėjo 
Ida Pcters. Vaclov Hyvnar, 
buvęs ilgametis miesto et
ninių reikalų direktorius bei 
čekų veikėjas, linkėjo rašy
tu žodžiu kovoti iki galuti
nio laisvės laimėjimo.

Visų susirinkusių ir Dir
vos redakcijos vardu kalbė
jo Stefa Gedgaudienė. Pa
dėkos žodyje pareiškė: “... 
spausdintu žodžiu, kaip sim 
bolį mes uždegame žvakę 
už laisvę visų tautų, perduo 
dame savo tautos istoriją ir 
siekius ateinančioms kar
toms. Kartu - prisidedame 
ir esame dalis Clevelando 
gerbūvio ir plėtotės.”

Po oficialiosios dalies bu 
vo suruoštos gražios vaišės 
gretimame kambaryje , ku
riomis rūpinosi komiteto na 
rė Jadvyga Budrienė, talki
nama p. Razgaiticnės, p. Ši- 
lėnienės ir Vlado Blinstru- 
bo. Pakilioje nuotaikoje bu 
vo dar pasisvečiuota su me
ru ir neskubančiais skirstytis 
svečiais.

Ingrida Bublienė
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SnVfllTItlĖ POLITIU^į^

Pozicijos prieš derybas. - Gorbačiovo atsakymas Solženicinui. 
---------------- - Demonstracijos Ukrainoje. ------------------

Planai pertvarkyti Sovie
tijos ūkį - kurie, tiesa, nebu
vo jos parlamento priimti, 
tačiau duodant asmeniškai 
Gorbačiovui naujus prapla
tintus įgaliojimus buvo lau
kiama, kad jis daugiau ar 
mažiau jų laikysis, - iš pir
mo žvilgsnio sustiprino ne
priklausomybės viltį.

Pagal juos tarybinės res
publikos prie ūkio pertvar
kymo eina visai savarankiš
kai ir lygiomis teisėmis. Jos 
tarp savęs sudaro uniją, kas 
reikštų, kad jos susijungia 
laisva valia ir jos neesant ga
li laikyti savo laisvomis.

Iš tikro tačiau tie planai 
numato, kad respublikos 
perduos dalį savo suverenu
mo - kaip pav. krašto apsau
gos ir valiutos, - unijai, kar
tu su tam tikra mokesčių da 
limi. Tai jau paverčia nepri
klausomybę fikcija.

Aplamai imant, respubli
kos yra patenkintos tuo va
dinamu Šatalino planu. Pa
gal londoniški THE ECO- 
NOM1ST, tik viena Estija 
nedalyvavo pasitarimuose 
dėl tų planų, reikalaudama 
savo atskiros valiutos.

• ••
Vis dar neaišku, kokį įs

pūdį paliko Solženicyno pa 
siūlymas slavams atsiskraty- 
ti kitataučiais.

Atsakydamas į paklausi
mą parlamente Gorbačiovas 
pareiškė, kad Solženicynas 
gyvena praeitim, caro mo
narchijoje, tačiau autorius 
esąs “neabejotinai didelis 
žmogus” ir jo pasiūlymą 
“Kaip atgaivinti Rusiją” jis 
skaitęs du kartus.

"Kaip rusas" - sakė Gor 
bačiovas, - "aš esu susirūpi 
nęs rusų tautos, Rusijos liki
mu. Bet, kaip rusas, aš ne
galiu sutikti su Solženicyno 
pažiūra į ne slavus. Švel
niai tariant - jijnegarbinga. 
Aš pats gimiau Šiaurės Kau
kaze ir ten gyvena daug tau ■ 
tybių. Ta prasme mes visi 
lygūs."

Atrodo, kad Gorbačio
vas nesupranta, kad išmeti
mas iš sąjungos daug kam 
būtų didžiausias laimėjimas. 
Ir kaip įrodymą galima paci
tuoti pereitą sekmadienį Ki
jeve įvykusiose demonstra
cijose nešamą plakatą. Ja
me buvo parašyta: "Motina 
Rusija, mes norime būti naš
laičiais!"

Tas ukrainiečių demons
tracijas lydėjo Vidaus reika
lų ministerijos šarvuočiai, 
bet susirėmimų nebuvo. De 
monstranlai reikalavo dau
giau savistovumo Ukrainai, 
kad į sovietų armiją pašauk
ti januoliai tarnautų tik Uk
rainoje ir kad komunistų 
partija būtų paskelbta nusi
kaltėlių organizacija.

Net pasaulio šachmatų 
čempionas Gary Kasparov, 
atvykęs į New Yorką žaidy
nėms su kitu rusu - Anatoli 
Karpov, pareiškė žaisiąs ne 
po sovietų vėliava, bet po 
rusų. Komunistų vėliava 
jam reprezentuoja opresiją, 
o rusų respublikos vėliava 
jam yra protesto ir vilties 
ženklas. Karpov, jo varžo
vas į pasaulinius čempionus 
atstovaująs valdžią - anks
čiau Brežnevo, dabar Gorba 
čiovo.

Tuo tarpu komunistų 

kontroliuojam centrinė spau
da pereitą savaitgalį pradėjo 
puolimą prieš ‘vadinamus 
demokratus’, aiškiau jų nca- 
pibūdinant. Tarp jiems pri
metamų nuodėmių yra pa
siūlymas lapkričio 7 d. revo
liucijos dieną paminėti kaip 
tautinės katastrofos dieną ir 
sunaikinti Lenino pamink
lus. Be to, jie paleidę gan
dus apie kariuomenės telki
mą Maskvoje, kas buvę tik 
seniau numatyti manevrai. 
‘Demokratais’ laikomos 
Maskvos ir Leningrado 
miestų galvos, kurios pareiš
kė neturį nieko bendro su 
didelį triukšmą keliančia 
“Akcijos programos grupe’, 
kurią laiko provokatoriais.

Per vieną paskutinių ap
klausinėjimų, 56% sovietų 
pareiškė netikį komunistam. 
81% pasisakė netikį jokiai 
partijai.

• ••
Jau du mėnesiai praėjo 

nuo Kuvaičio okupacijos. 
Ūkinė blokada kol kas nepa 
veikė Saddam Husseino.

Aiškinantis karines gali
mybes mįslę sudaro sovietų 
laikysena. Jų galimybę pri
leido Šcvcrdnadzė, kalbėda - 
mas JT visuotiniam susirin
kime. Žurnalistų klausinė
jamas jis paaiškino, kad so
vietai tokiom priemonėm 
pritartų tik JT Saugumo Ta
rybai nutarus. Kaip žinia, 
jie turi veto teisę toje insti- 
tucioje ir dar kelis tūkstan
čius civilių darbininkų bei 
apie 90 karinių patarėjų ta
me krašte.

Lietuviai pas New Jersey 
gubernatorių Florio

Š.m. rugsėjo 11 d., New 
Jersey lietuvių delegacija tu
rėjo istorinį pasimatymą su 
valstijos gubernatorium, JIM 
FLORIO, valstijos sostinėje, 
Trcntone. Pasimatymas įvy
ko gubernatoriaus Etninės 
Tarybos narės, Loretos Stu- 
kienės iniciatyva ir rūpesčiu.

Delegaciją sudarė: dr. 
Jokūbas ir Loreta Stukai, 
Eleanora Rokienė, Denis 
Meizys, advokatas Paulius 
Gclenitis, Vida Lanyte-An- 
ton, Juliana Liana ir Rolan
das Bucholz.

Delegacijos tikslas buvo: 
ištirti kaip New Jersey vals
tija gali dalyvauti Lietuvos 
siekime būti nepriklausoma. 
Buvo svarstoma: kaip mūsų 
didžiulės vaisių bendrovės 
New Jersey valstijoje gali su
teikti humanitarinės pagalbos 
Lietuvai, ir valandai atėjus 
ateityje, steigti savo pramo
nės skyrius Lietuvoje. Taip 
pat buvo nagrinėjama Lietu
vos studentų galimybes gauti

■ Iš kitos pusės
Tūkstančiai lietuvių pastaruoju metu apleido savo tėvy

nę. Ką tik girdėjau, kad Utah valstijoje esą net 30 lietuvių 
šeimų šelpiamų mormonų. Jos kaž kaip galėjo pasinaudoti 
žydų emigracijai atidarais kanalais.

KAUNO TIESA, rugpiūčio 8 d. Nr., praneša apie vieną 
įdomią 'kelionę į Romą ir atgal'. Korespondentė Jūratė 
Kuzmickaitė rašo, kad iš Italijos į Kauną grįžęs Alfonsas 
Dapkūnas sukėlė ten sensaciją, net per televiziją buvo ro
domas. Joje jis tik trumpai pareiškė, kad ir svetur ne pyra
gai, tačiau spaudai papasakojęs, kad ne pyragų ten ieško
jęs. Jis vykęs su sau pačiam duota misija nušviesti tikrą pa
dėtį Lietuvoje. Susidūręs akis į akį su Reaganu buvo pasi
ryžęs paaiškint be jokių tarpininkų, jog pasaulio likimas 
Amerikos rankose. Taip pat ir Popiežiui.

Lietuvoje jo eitos pareigos buvo smulkios, nes jis rūpi
nosi pogrindžiu. Platinęs Kroniką, per patikimas rankas 
perduodavęs karinės reikšmės informacijų. Kad patekti į 
užsienį jis vedė gerokai senesnę už save žydę. Prisišnekė
jo ją ir dar kiek sumokėjo už žiedų sumainymą. Reikėjo il
gokai palaukti iki atėjo jų eilė. Tai atėjus, žmona sulaužė 
ranką ir paaiškėjo, kad 'antroji pusė' niekur nenori važiuo
ti. Dapkūnas kaž kaip įkalbėjo valdžią, kad jį vieną išleis
tų, pasveikusi žmona atvažiuos vėliau.

Taip jis patekęs į Italiją. Vatikano radijui papasakojo sa
vo patyrimus ir norą pradėti antikomunistinę kampaniją. 
Parašė laišką popiežiui, kuriame šalia raginimo į žūtbūtinę 
kovą su komunizmu prašė duoti vertėją, kuris leistų pasisa 
kyti per televiziją. Popiežius neatsakė, bet Dapkūnas ma
no:

- Esu įsitikinęs, kad mano laiškas jį pasiekė: audijencijos 
metu Popiežius taip draugiškai žvilgčiojo".

Pagaliau po trijų mėnesių jį pasikvietė Amerikos kon
sulas. Klausė kokias žinias ir kada jis perdavęs JAV agen
tams. Žinoma, to įrodyti Dapkūnas negalėjo ir jam buvo 
duota 'parolė', kurią Dapkūnas suprato kaip palikimą Die
vo valiai. Apsisprendė grįžti namo. Sovietų konsului del
siant atsakymą, Alytuje gyvenanti sesuo parašė, kad mirš
ta ir norinti dar pasimatyti su broliu. Tai padėjo gauti lei
dimą Lietuvon dviem mėnesiams. 190 dolerių jam paliko 
Australijos lietuvės H. Statkuvienė ir J. Petraitienė, 50 rub
lių ir 80 tūkstančių lirų (apie 80 rublių) davė kunigas Pupi
nis iš Vatikano radijo stoties. Dapkūnas pareiškė:

- Sugrįžęs 'dviem mėnesiams', pasakiau - darykit ką norit,
bet iš Lietuvos aš niekur nevažiuosiu! Gyvensiu čia - Dievui ir 
Tėvynei. (vm)

P.S. Jūratės Kuzmickaitės reportažą smagu - nors 
tema liūdna, - skaityti, tačiau norint jį atpasakoti susiduri 
su sunkumais. Amerikoje norime atsakymų į paprastus 
klausimus - kas, kur, kaip, kada ir kodėl. Lietuvoje dau
giau rūpinamasi rašinio grožiu. Vienoje vietoje rašoma, 
kad Dapkūnas išvažiavo tik prieš pusę metų, bet norėjęs 
kalbėti su Reaganu, kuris jau daug seniau apleido prezi
dentūrą! Be to ten yra nuotrauka, vaizduojanti klūpantį 
prieš Popiežių vyrą. Paraše sakoma, kad tai 'audiencijos 
pas Popiežių' metu. Jei tikrai ten Dapkūnas, būtų gera 
iliustracija, bet pavardės nėra - taip ir nesi tikras.

stipendijas studijuoti šioje 
valstijoje, ir kaip pradėti pa
sikeitimo programą.

Speciali gubernatoriaus 
Florio siunčiama verslininkų 
delegacija, vyksta š.m. spalio 
mėnesio pradžioje Maskvon 
ištirti galimybes prekiauti. 
Viena didžiųjų šios valstijos 
vaistų bendrovė yra jau susi
tarusi su sovietais steigti 
vaistų gaminimo skyrių So
vietų Sąjungoje.

Delegacijos pirmininkas, 
George Zoffinger, valstijos 
prekybos komisionierius, pa
reiškė, kad būtų nuvykęs ir į 
Lietuvą, bet ribotas laikas 
neleidžia jam vykti. Tačiau 
jis sutiko pasimatyti su Lie
tuvos ministrais Maskvoje 
prekybinių ryšių užmezgi
mui.

Gubernatorius Jim Flo
rio, delegacijos atvykimo 
proga, išleido Lietuvai ir lie
tuviams labai palankią pro
klamaciją, kurioje skelbia, 
kad remia Lietuvos žmones 

jų žygiuose už demokratiją, 
taip pat sveikina valstijos lie
tuvius už jų nenuilstamas 
pastangas ir pasiryžimą pa
dėti savo broliams ir sese
rims Lietuvoje.

ds)

DIRVOS FAX 
(216) 431-1614

PROTOTYPE
METAL MODEL MAKERS HYD. PRESS 
OPERATORS BINDER DEVELOPMENT 
LASER OPERATORS
Clean, expanding, eastside shop has im
mediate openings for experienced Indivi
duals. We offer competitive wages, profit 
sharing A/C shop, and overtlme.

OAKELY INDUSTRIES INC. 
Mt Clemens, Mich.

(313)792-1261
(37-46)

STEEL FABRICATOR
LEADMAN

Position mušt be filled for leadman on 
2nd. shift. The qualified individual mušt 
possess excellent managerial skills with a 
structural and mišo, steel, full knovvledge 
of shop detail drawings with extensive 
exp. in layout, fitting and certified vvelding. 
We offer excellent benefits (fully paid 
hospitalization and 401 K pension plan). 
By appt. only, call Rose at 216-641-7835.

WAB FABRICATING CO„ 
CLEVELAND, OHIO 

(37-38)
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DIRVA - mūsų jungtinisc I W 
balsas čia ir Tėvynėje!

Vitalius Zaikauskas

Virš Clevelando Rotušės, 
kartu su Amerikos vėliava, 
rugsėjo 27 dieną iškilo Lie
tuvos trispalvė, atžymint 
Clevelande leidžiamo savait
raščio DIRVA 75-rių metų 
Deimantinį Jubiliejų. Plėvė • 
suos ji miesto centre visą sa
vaitę, pripažįstant lietuvių 
įnašą į Clevelando augimą 
bei gerbūvį, pagerbiant lie
tuvių tautinę ištvermę, pripa
žįstant Lietuvos siekį ir teisę 
būti nepriklausoma, laisva.

Sukakties minėjimo ko
miteto pirmininko Juozo 
Stcmpužio dėka, mero įstai
goje buvo sušaukta spaudos 
ir radijo konferencija, kurio
je taip pat dalyvavo pats 
Clevelando meras Michael 
R. White su savo štabo na
riais ir įteikė Dirvos redak
toriui Vytautui Gedgaudui 
atitinkamą proklamaciją.

Sveikindami, dalyvavę 
akcentavo lietuvių organi
zuotą pajėgumą ir unisonu 
pasisakė už išskirtinai gra
žią, estetinę Dirvos išvaizdą 
bei visad greitą reagavimą į 
besikeičiančius dienų įvy
kius, linkėdami ištesėti se
kančiai, garbingai DIRVOS 
šimtečio sukakčiai.

Tą pačią dieną Clevelan
de lankėsi prezidentas Geor
ge Bush - dalyvauti susitiki - 
me su prezidentu kvietimą 
gavo taip pat ir Dirva.

Clevelando apimtyje tik
rai ne iš didžiųjų etninių 
grupių, DIRVOS 75 metų 
sukakties proga lietuviai už
pelnytai gavo išskirtinai gra
žų dėmesį. Dėka pasišven- 
tusios redakcijos ir bendra
darbių, per eilę metų nebu
vo užsidaryta vien tiktai sa
vo tautiniuose rėmuose, bet 
buvo pastebima, reaguoja
ma į savo miesto ir krašto 
įvykių eigą. Jei nuotrauka 
kalba daugiau negu tūks

Enter'd us Second-Class matter December 6th, 1915. at Iht Post Oflice of Cleveland. Ohio, under the Art of March 3rd. 1879

Dirvos pirmoji antraštė, skelbianti kad 1915 m. gruodžio 6 d. laikraštis gavo JAV pašto antros 
klasės teises.

tantis žodžių, buvo ryškus 
dialogas su esama aplinka.

To išdavoje palaipsniui 
augo Lietuvai draugų ir pri
jaučiančių gretos, vystėsi 
tam tikros įtakos sferos, ku
rių pajėgumo dar pilnai ne
panaudojome. Taip pat, pil
nai dar nežinome, o tuo pa
čiu ir neįvertiname jų svar
bos. Pasisakydama, tačiau 
sugebėdama išlikti savisto
viai neutrali, DIRVA vaiz
džiai pasitarnauja savo rolė
je.

DIRVOS įsipareigojimas, 
siekis yra išlaikyti ir perduo
ti jaunesnėms generacijoms 
savo kilmės pažinimą, šei
mos šaknis saugančios tau
tos istoriją, praeities įverti
nimą ir tikėjimą ateitimi. 
Kartu - ji degina žiburį už 
laisvę VISOMS tautoms, už 
žmogaus teises VISIEMS ir 
kiekvienam. Dirva nepa
liaujamai primena padarytas 
skriaudas ir išryškina viltis 
pavergtųjų. Pagrinde - ji 
kalba ir kovoja už laisvę 
Baltijos tautų, - geografinėj 
plotmėj mažos apimties, bet 
savo laisvės siekyje kolosali 
nių kraštų.

Paraleliai, dirbant kartu 
su visomis grupėmis, Dirva 
reprezentuoja Amerikos lie
tuvių dalį, norinčių užimti 
ir išryškinti savąjį įnašą, bū
ti integralia dalimi kaleidos- 
kopinės krašto - ne tik Cle
velando, bet ir Amerikos - 
kultūros plėtotėje ir augime.

Likdama ištikima savo 
užmojams, savo Tautinės 
Minties krypčiai, respektuo
dama pozityvios minties lais
vę, DIRVA su viltimi žvel
gia į ateitį, priimdama linkė
jimus artėjančio šimtmečio 
sukakčiai. Bendru darbu, 
to paties siekio vedami, mes 
galime tikėti purenamuose 
tautiniuos dirvonuos aug-

Rugsčjo 29 dieną Vilniu
je, Mokslų Akademijos salė
je, kurioje prieš du metus, 
1988 metų birželio 3 dieną, 
įsikūrė Sąjūdis, atidaryta 
Lietuvos Tautininkų Sąjun
gos (LTS) atkuriamoji konfe
rencija. Dalyvauti atvyko 77 
delegatai iš visų Respublikos 
miestų ir apskričių.

Jaudinanti konferencijos 
pradžia — oriai ir iškilmingai 
įnešamos Trispalvė ir Tauti
ninkų vėliavos. Per šituos 
Atgimimo metus mes jau gir
dėjom visokių Tautos Himnų 
atlikimų, tačiau šį kartą, at
liekamą Vyties choro, nuo 
paslaptingų susikaupimu 
dvelkiančių akordų ir su pa
viršiuje nematoma jėga - 
skruzdėlytės perbėga per nu
garą.

Kitų Lietuvos partijų, or
ganizacijų, garbingų piliečių 
sveikinimai. Šios dienos su
laukęs džiaugėsi 1940-jų me
tų Vilniaus Tautininkų Tary
bos narys Martinkėnas, Gc- 
diminaičių kunigaikštis Vil- 
gaudas prašė daugiau rūpin
tis jaunimu, nes tai iš mūsų 
bolševikų atimtoji visuome
nės ir tautos dalis; V. Ar
džiūnas, - krikdemų vardu - 
: tautininkai šiandien ypač 
reikalingi, mes turime vieni 
kitus papildyti, reikia vieny
tis, nes intuityvaus politika
vimo laikas baigėsi, metas 
kovoti už dvasingumą, prieš 
pramoninkų, siekiančių val
džios, tūzus... Netikėtai pa
sveikino socialdemokratai, 
nė nemirktelėję išpyškino, 
kad dabar tautininkams nėra 
kas veikti, nes reikia rūpintis 
valstybės ekonomika, bizniu, 
prekėmis tautai, o Nepriklau- 

siant diegtą grūdą, linkstant 
svarią varpą naujai sėjai.

Skaitytojams, rėmėjams, 
draugam ir bendradarbiams 
- DIRVOS namuose- 
gimtajame mieste ir perife
rijoje - širdinga padėka už 
visą paramą bei draugystę, 
užtikrinant Dirvai 75-rius 
našaus gyvavimo metus. Ir 
lygiai taip pat širdingas pra
šymas pasilikt su ja toliau, 
kartu žvelgiant į šimtmečio 
sukaktį, padedant jai augti 
ir stiprėti.

DIRVA - mūsų jungtinis 
balsas čia ir Tėvynėje!

(sj ) 

somybei įsitvirtintinus, jau 
nebebus ko veikti... Toliau 
išanalizavo, jų nuomone, pa
darytas LTS klaidas. Sveiki
nimai tęsiasi - Paulius Švar
cas (Amerikos lietuvių tauti
nės sąjungos pirmininkas) 
palinkėjo užimti deramą vie
tą Lietuvos politinių partijų 
vaivorykštėje, - o mes visada 
su Jumis.

Išrenkamas sekretoriatas, 
mandatų, balsų skaičiavimo, 
dokumentų rengimo ir redak
cinės komisijos. Prasideda 
rimtas ir įtemptas darbas.

Pirmiausiai imamasi įs
tatų. Bene daugiausia disku
tuojama ar tautininkų sąjun
gos nariu gali būti Lietuvos 
pilietis, bet ne lietuvis? Lie
tuvis, bet gyvenantis ne Lie
tuvoje? Ar gali būti sąjungos 
nariu ne katalikas? o, saky
kim, išpažistąs senuosius 
baltiškuosius tikėjimus?

Salė kaista - tik po ilgų 
ginčų pavyksta surasti sąly
čio taškus - patenkinti visi, 
nes LTS nariais gali būti visi 
lietuviai gyvenantys Lietuvo
je ir laikantys save lietuviais, 
pripažįstančiais Sąjungos 
Programą ir Įstatus, nepri
klausomai nuo gyvenamo
sios vietos. Panašiai ir dėl 
išpažįstamos religijos - na
riui neprivaloma būti katali
ku. Tikra santarvė ir konso
lidacija.

Būta ir komiškų situaci
jų. Svarstant Įstatus į tribūną 
užlipa konferencijos viešnia, 
bet ne Sąjungos narė A. 
Aukštikalnienė ir išreiškia 
nepasitikėjimą LTS valdybos

STIPRINKIME IŠEIVIJOS VEIKLĄ
Savo 1990 m. rugsėjo 22 

d. posėdyje Washingtonc 
Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Valdyba, 
išklausiusi dr. Kazio Bobelio 
pranešimą iš okupuotos Lie
tuvos bei susipažinusi su 
JAV spaudoje pasirodžiu
siais dėmesio vertais straips
niais, kreipiasi į lietuvių vi
suomenę nedelsiant susti
printi ir paspartinti spaudimą 
į laisvų kraštų visuomenių ir 
vyriausybių sąžinę konkre
čiai paremti lietuvių tautos 
pastangas atstatyti Lietuvos 
suvereninę, demokratinę 
valstybę

Paskutinėmis dienomis, 
JAV sostinės didžiojoje 
spaudoje, būtent, The Wash- 
ington Post ir The Washing- 
ton Times, pasirodė, šalia pe
simistinių žinių, politinių 
komentatorių Evans ir No- 
vak, C. Meycr ir M. Dobbs 
optimizmą keliančių prane
šimų. Teigiami reiškiniai: 
galimybė, jog JAV Valstybės 
Departamento politika galinti 

pirmininku Rimantu Matuliu 
ir tarybos nariu Benediktu 
Girdausku.

Antroji konferencijos 
darbo diena. Išrenkamas Są
jungos Pirmininkas (sveiki
name Rimantą SMETONĄ!), 
aštuonių narių Valdyba, Gar
bės teismas iš penkių narių, 
Kontrolės komisiją trys na
riai, ir dešimties narių tarybą.

Užsitęsus programos 
svarstymui, reikia skubėti - 
baigiasi diena - laikas išsi
barstyti po visą Lietuvą. O 
dar sugedo apšvietimas. Bet 
ir tai darbo nesutrukdo. Mi
krofoną pakeičia megafonas, 
ant sekretoriato stalo pasta
toma žvakė. Ponia Rūta 
Šakienė, iš Los Angeles, 
man tyliai pasako, kad Ame
rikoje kiltų baisus triukšmas, 
skandalas, o čia visa tai jai 
tiesiog žavu, romantiška, nes 
viską atperka darbo nuošir
dumas.

• KORP! NEO-LI
THUANIA Vyr. Valdyba sa
vo posėdyje nutarė Dirvai 
deimantinės sukakties proga 
paskirti dar tūkstantį dolerių 
auką. Anksčiau jau buvo 
įmokėta 2000 dol.

• HENRIKAS PAMA
TAITIS, Hot Springs, Ark., 
užsiprenumeravo Dirvą ir 
pridėjo auką. Jis rašo: "Pui
kus laikraštis. Daug įdomių 
straipsnių ir nenuobodus. 
Sėkmės Jūsų darbuose" 
Ačiū už linkėjimus.

pasisukti į teigiamą kryptį 
Lietuvos bylos atžvilgiu ir, 
kad Valstybės Departamento 
analistai jau sutinką su Boris 
Jelcino nuomone, kad prieš 3 
metus Gorbačiovas praleidęs 
progą ramiai leisti Pabaltijo 
tautoms atstatyti nepriklau
somybę. Iš kitos pusės, neri
mą kelia žinia, kad Sovietų 
Sąjungos prezidentas Gorba
čiovas grasinąs Lietuvos 
Respublikoje panaudoti "pre
zidentinę galią", t.y., įvesti 
apgulos ar karo stovį.

VLIKas iš naujo kreipia
si į lietuvių visuomenę, įs
kaitant organizacijas ir pri
vačios iniciatyvos grupes, 
ryžtingiau pakelti savo balsą 
už Lietuvos laisvę. Šiuo me
tu kiekviena diena yra kritiš
ka ir lemtinga Lietuvai. To
dėl neturime teisės stovėti 
nuošalyje, nes dabar mūsų 
visų veikla ir talka gali pa
greitinti tautos kelią į laisvę 
ir nepriklausomybę.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas
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Girdėta iš Vilniaus Teisybės /ieškant
Balys Gaidžiūnas

Lauktoms deryboms prasidedant
Min. pirm. K. Prunskienė rugsėjo 24 d. Maskvoje 

susitiko su Sovietų Sąjungos prezidentu Gorbačiovu. 
Iš turėto pasikalbėjimo pranešė, kad derybos, kurių 
ilgai buvo laukta, gali kiekvienu momentu prasidėti. 
Ir štai, rugsėjo 27 d. pranešė, kad derybos prasideda 
spalio 2 d. 10 vai. ryto.

Vienas iš K. Prunskienės pavaduotojų - R. Ozolas, 
savo komentaruose apie derybas priminė, kad jos 
būsiančios ilgos ir sunkios. Jis manąs, kad derybų 
rezultatų galima tikėtis tik ateinanti pavasari.

Derėsis kaip valstybė su valstybe. Ir Jei sovietai 
spaus ekonominėm sąlygom, reikalaus už gaunamas 
žaliavas mokėti tvirta valiuta, kraštas susilauks 
Slinkiu momentų, bet vistiek išeis i nepriklausomybe, 
kad ir suvaržyta dar nenumatytomis Sąlygomis,

Priminė, kad gyventojai, kiek kas gali, pasiruoštų 
visokių atsargų, kurių gali ir prireikti. O Jei 
neprireiks. Jos neprapuls.

Daug Lietuvos šviesių žmonių mano, kad krašte 
daug akivaizdžių nedateklių yra vien dėl žmonių 
atpratinimo dirbti taip, kaip dirbama sau. Bet vistiek, 
kaip bevertintum dabartinę padėti su padėtim tuoj po 
Pirmojo pasaulinio karo. Ji yra kur kas geresnė. Tada 
kraštas buvo baisiai nualintas, visko trūko, nebuvo 
išmokslintų žmonių, kurie tuoj galėtų imtis atstatymo 
darbo. O pagaliau, iš šiaurės rytų ir iš pietų kraštų 
puolė svetimos karinės jėgos, norinčios Lietuvą vėl 
pasiglemžti.

Reikia tikėti, kad po Antrojo pasaulinio karo 
anksčiau išsilaisvinusios tautos išties pagalbos ranką. 
Jautrūs mūsų emigrantai iš JAV, Kanados, Australijos 
ir kitų kraštų, kurie, palyginti, gerai įsikūrę, taip pat 
ateis į talką. O reikia manyti, kad ir JAV gal sugalvos 
koki panašų į Marshalo planą, kuris tada atstatė 
daugelio kraštų sugriautą ūkį.

Tat laukime ir tikėkime, kad tvirtai siekiant ir dar 
tvirčiau remiant, išeisim į pilnos nepriklausomybės 
kelią.

Derybose, iš Lietuvos pusės, pirmiausia norima 
svarstyti Lietuvos jaunuolių, tarnaujančių ar tik 
šaukiamų tarnauti į sovietinę armiją, degantieji 
reikalai.

Skaičiuojama, kad 600-700 Jaunuolių, pasi
traukusių iš kariuomenės nelegaliai slapstosi, o apie 
65% Jaunuolių, gavę šaukimus 1 kariuomenę stoti, 
visiškai neatsiliepė.

Lietuvos 8 asmenų delegacijai, kurią sudaro po 4 
atstovus iš parlamento ir vyriausybės, vadovaus V. 
Landsbergis. Sovietinės delegacijai 22 asmenų, 
vadovaus mums daug priekaištų daręs min. pirm. 
Ryškovas.

• VILNIUJE pasibaigė pasaulio lietuvių verslininkų 
suvažiavimas, kurt rengė Vilniaus universitetai 
vadovaujant prof. Stasiui Vaitekūnui.

Nors kai kurie kviestieji l suvažiavimą vizų negavo, 
bet vistiek susirinko pakankamas skaičius veržlių 
verslo praktikos žinovų. Pagal rengėjus, suvažiavimas 
pilnai pateisino rengėjų lūkesčius.

Suvažiavime daugiausia svarstyta, kaip Lietuvai 
išeiti t pasaulinę rinką. Visi pasisakė, kad Lietuvos 
parlamentas ir vyriausybė sudarytų verslui augti 
galimai geresnes sąlygas. Šiuo metu priorganizuota 
įvairių komisijų, kurie verslo veržlumą neskatina, bet 
dažnais atvejais tik trugdo. Būtinai reikia užsienio 
kraštuose steigti informacijos biurus, Jieškoti Lietuvos 
gaminiams rinkos. Reikia nedelsiant sudaryti lietuvių 
verslininkų sąrašus, kurių įvairiuose kraštuose yra 
nemažai ir kurie daro net labai dideles apyvartas.

Antrąjį Lietuvos, verslininkų suvažiavimą nutarta 
rengti 1992 metų vasarą.

• VILNIUJE dvi dienas vyko Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdžiui priklausančių ar Jam palankių 
parlamentarų pasitarimai. Tų pasitarimų tikslas - 
kaip geriau ir greičiau parlamente priimti įstatyminius 
nutarimus, o vyriausybei Juos tuoj vykdyti.

Anot V. Landsbergio, dabar pasaulyje nėra kitos 
tokios valstybės, kur reikia viską pradėti iš naujo. O 
vistiek yra norinčių, kad esama vyriausybė atsistatytų, 
kitaip pertvarkytas parlamentas, net paskelbiant 
naujus1įlinkimus.

V. Landsbergis pasakė, kad tokios galimybės nėra, 
jei nenorima suskaldyti ir rūpestingai planuotus dar
bus iš naujo sumaišyti. Žinoma, tiems, kurie tokio 
sumaišymo siekia, jiems ne Lietuvos nepriklau
somybės reikalai rūpi, o pasitamavimas kam kitam, 
kuriuos.ir nevąrdinant visi žinome.

• LIETUVOS parlamente susiorganizavo kairiųjų

(Atkelta iš 13 psl.) 
vą Islandijos valstybės. Jos 
užsienio reikalų ministras J. 
Hannibalson pareiškė tame 
forume rugsėjo 24 d., kad 
nepriklausomybė yra vie
nintelė išeitis Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos ginče su Mas
kva. Visos trys esančios ne
priklausomos valstybės, 
tarptautinės bendruomenės 
pripažintos ir karinė okupa
cija bei aneksija negali pa
keisti to fakto.

Žodžiu, pagalba atėjo iš 
tos pusės, į kurios duris vi
sai nebeldė jokie mūsų veik
sniai.

Lietuvai žūstant, Islandi
ja dar buvo susirišusi su Da
nija. Prieš pat karą, ar jau 
jo metu, Islandijoje atsirado 
karštas Lietuvos patriotas, 
100% sulietuvėjęs Teodoras 
Beliackis, kurio tėvas, Kau
no universiteto teisių fakul
teto profesorius, ir jaunesnis 
brolis Leonidas žuvo Kau
no gete. Tame krašte jis ve
dė ir pasimirė, pagal išgales 
garsindamas Lietuvą.

Skurdus, su mažiau kaip 
šimtu tūkstančių gyventojų 
buvo tas kraštas, gyventojai 
neturėjo pavardžių. Reika
lui esant jas atstojo tėvo var
das, kas matosi ir iš dabarti
nio užs. ministerio prisista
tymo. Ir tas kraštas jau ne
priklausomas ir nebijo pasi
sakyti už teisybę! Tiesa, di
džioji spauda ir televizija to 
nepastebėjo. •••

Šį antradienį turėjo pra
sidėti Lietuvos derybos su 
Maksva. Kaip žinia, Lietu
va buvo nusistačiusi reika
lauti tam tikro pareiškimo, 
apibūdinančio jos statusą. 
Maskva dabar siūlanti pra
dėti derėtis dėl abipusių in
teresų be jokios įžangos.

Panašiai jau pereitą mė
nesį pasielgė tarybinė Rusi
ja. Lietuva norėjo santy
kius puoselėti išplaukiant iš 
1920 m. taikos sutarties.

Dabartinės Rusijos atstovai 
pareiškė, kad jie nepripažįs
ta jokių bolševikų pasirašy
tų sutarčių. Toji 1920 m. 
sutartis teesami istorinė remi 
niscencija.

Anot Lietuvos užs. reik, 
min. pavaduotojo Valdo 
Katkaus, tokia pozicija nei
gia Rusijos atsakomybę už 
Molotovo-Ribbentropo pak
tą ir 1940 metų pasekmes.

Šitokia traktuotė klausi
mą taip supainioja, kad 
dingsta teisinis subjektas, ne 
lieka atsakingų už Lietuvos 
okupacija ir aneksiją.

Siūlyta šias derybas pra
dėti 1990 m. realijų pagrin
du. Po ilgų diskusijų buvo 
susitarta į sutartį su dabarti
ne Rusija perrašyti 1920 m. 
sutarties 1 straipsnį, kuriam 
Rusija be jokių atodairų pri
pažįsta Lietuvos valstybės 
savarankiškumą ir nepri
klausomybę su visomis iš to 
kio pripažinimo einančio
mis sėkmėmis (ATGIMI
MAS, 35 Nr.).

į visą tai gali būti, aišku, 
įvairių požiūrų. Juk sunku 
sutarti dėl praeities vertini
mo. Pav. labai blaivus To
mo Venclovos str. “Gimta
jame krašte” iššaukė ten pat 
Jono Mikelinsko atsakymą, 
kuris taip baigiamas:

“... Lietuvos veiksmai ra
cionaliu protu ne visuomet iš
matuojami, paaiškinami ir pa 
sveriami. Ir bene ryškiausias 
čia būtų pavyzys jos pasielgi
mo 1940 m., kai ji, turėdama 
gerai ginkluotą kariuomenę, 
ir daugiau ar mažiau žinoda
ma su kokiu priešu turi reika
lą, leidosi raudonosios armi
jos be šūvio išprievartaujama. 
O 1944 metais, kai ji buvo 
abejų okupantų išniekinta ir 
nusiaubta, paplūdusi krau
juose ir beginklė, aštuonerius 
metus kovojo už savo egzisten 
ciją ir nepriklausomybę...”

Man atrodo, kad čia jo
kios mistikos nėra. Štai ką 
apie 1940 metų nuotaikas

frakcija. Jai priklauso tie parlamento nariai, kurie l 
parlamentą atėjo iš komunistų partijos.

Frakcijos sekretorium yra Lietuvoj augęs ir 
mokslinęsis, buvęs L.K.P. antrasis sekretorius 
Berioziovas. Frakcijai kol kas priklauso tik 10 narių, 
kai tuo tarpu iš komunistinių sluogsnių l parlamentą 
buvo išrinkta net 30 atstovų.

• LIETUVOS parlamentas, specialiu raštu, kreipėsi 
l Jungtines Tautas, kad Lietuvoje patyrinėtų kitų 
tautybių reikalus, nes yra leidžiama visokių gandų ir 
daroma nusiskundimų, kad Lietuvoje kitos tautybės 
yra skriaudžiamos. Tai tyčiniai ir pikti užsipuolimai, 
kad tik pakenktų geram Lietuvos vardui.

• JUNGTINĖSE Tautose Islandijos atstovas kalbėjo 
apie būtiną Baltijos valstybių įjungimą į tarptautinių 
organizacijų darbą.

Tas pats atstovas vėliau laikraštininkams sakė, 
kad artimiausiu laiku Islandija kvies V. Landsbergį 
atvykti į jų kraštą ir aptarti bendradarbiavimo gali
mybes.

• VILNIAUS universiteto rajone didėja nusikaltimų 
skaičius. Jų neapvaldant prieita išvados, kad reikia 
suorganizuoti specialią apsaugos policiją.

Tokia policija iš 30 asmenų jau suorganizuota. Jie 
turi specialias uniformas, su Universiteto ženklais. 
Policininkai turi teisę įtartinus asmenis areštuoti.

• LIETUVOJE Jau veikia nutarimas, kad į kitus 
kraštus, be specialaus leidimo, negalima išvežti 
daugiau prekių, kaip už 50 rublių. Draudžiama 
išvežti maisto produktus, gėrimus, kailius, siūlus, 
baldus.

liudija Vaclovas Sidzikaus
kas, ilgametis Lietuvos ir 
emigracijos politinis veikė
jas. Birželio 15 d. jam teko 
grįžti iš Taline buvusio po
litikų ir kultūrininkų pasita
rimo glaudesnio bendravi
mo reikalu, kartu su Tomo 
Venclovos tėvu Antanu:

“Pakeliui Šiauliuose gavo
me lietuvišką laikraštį, kuris 
skelbė, kad naują vyriausybę 
pavesta sudaryti Justui Palec
kiui ir kad toj vyriausybėj 
Švietimo ministras būsiąs An
tanas Venclova. Pastarasis 
traukinyje manęs klausė, ar 
tai galėtų būti tiesa ir kokį pa
tarimą aš jam galėčiau duoti. 
Aš atsakiau, kad visų lietu
vių pareiga yra gelbėti tai, 
kas dar galima išgelbėti ...” 
(DIRVA, 1978 m. 16 Nr.)

Šiandien, žinoma, sunku 
pasakyti, kas norėjo ką gel
bėti ir kas - padaryti geres
nę karjerą. Visados gali pa
siaiškinti, kad vyriausybei 
nieko nedarant - ką gali 
padaryti atskiras pilietis?

Tuo tarpu 1944 m. situa
cija buvo kitokia. Buvo gin
klų, bet nebuvo vyriausy
bės.
Jaunimas turėjo slapstytis, 

nes prieš akis stovėjo pašau
kimas į sovietų kariuomenę, 
ar net blogiau, jei buvo pa
galbinių ar savisaugos bata- 
lijonų dalyviai. Žodžiu, tai 
buvo baisi tragedija, kurios 
aukos reikalauja pagerbimo 
bet ne išnaudojimo kai ku
rių grupių politiniais sumeti
mais. Vytautas Kubilius ra
šė ATGIMIME:

"Antikomunizmo srovė, 
apėmusi pusę Europos, natū 
rali ir neišvengiama komu
nistinio valdymo kraštuose, 
be abejo, neša mūsų parla
mentą į dešinę. Katalikų 
bažnyčia taip pat itin direk
tyviškai bando užpildyti at
sivėrusį ideologinį vakuu
mą savo tiesomis ir draudi
mais. Tačiau tautiniam-klie- 
rikaliniam rėžimui atsirasti 
Lietuvoje nėra socialinės ba
zės, nėra tam reikalingos ka 
riuomenės, pagaliau nėra 
psichologinių prielaidų."

Autorius tai laiko natūra
lia demokratizacijos pasėka, 
su kuria nelengva apsispręs
ti ir ragina būti vieningiems 
bent vienu klausimu - Lietu 
vos valstybės likimo klausi
mu.

Čia vėl verta grįžti prie 
analogijos su Kuvaičiu. Ku- 
vaitis buvo labai turtingas 
kraštas ir turėjo modemiš
kus ginklus, bet nesugebėjo 
jų panaudoti. Jėga ir po 50 
metų triumfuoja prieš tarp
tautinę, bet viltis didėja ...
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KŪRYBA IR MOKSLAS
'Privalau gyventi ir dirbti 

Lietuvos labui’
Vita Aukstuolienė kalbasi su Toje’ 

muzikantu Robertu Griškevičium
Š.m. lapkričio pradžioje 

vyks ypatingos roko muzi
kos koncertai - “Lithuanian 
Frcedom Tour - U.S.A.”. 
Gastrolėse dalyvaus JAV 
grupės “Richard Josef and 
the Affair”, Dariaus Polikai- 
čio grupė, bei Lietuvoje po
puliariausia roko grupė “Fo
jė”. Tai bus pirmas pasiro
dymas roko ansamblio, at
vykusio iš Lietuvos. Vienas 
iš grupės narių, “Foje” muzi
kos aranžuotojas ir klaviši
nio intrumento muzikantas 
Robertas Griškevičius, yra 
atvykęs į Clcvclandą iš Vil
niaus, kur jis gyvena su 
žmona Odeta ir 6 m. sūnum 
Algirduku. Susipažinkime 
su juo!

Ar galėtumėte apibūdin 
ti “Fojė”grupės sudėtį?

1983 metų rudenį, kartu 
su draugais, susibūrė viduri
nės mokyklos moksleiviai. 
Pradžioje buvo nedideli, mė 
gėjų muzikantų koncertai 
mokykliniuose vakaruose ir 
studentų renginiuose. Lai
kui bėgant jie darėsi vis po
puliaresni. Tačiau mūsų 
kultūriniame gyvenime dau
gelyje atveju planus sumai
šė tarybinė kariuomenė - 
taip 1986 m. ir grupės vado
vas su kitais grupės nariais 
pateko į kariuomenę. Grį
žus po dviejų metų reikėjo 
viską pradėti iš naujo. Kei
čiantis reikalavimams rei
kėjo keisti narius - taip ir aš 
patekau į grupę.

Paskutinę plokštelę įrašė
me keturiese: vadovas ir 
dainininkas Andrius Ma- 
mantovas, saksofonistas Sau 
liūs Valikonis, būgnininkas 
Eugenijus Pugačiukas, ir aš
- klaviatūra. Plokštelė - tu 
rėjusi išeiti kovo mėnesį, 
bet dėl politinės padėties 
pasirodžiusi tik birželyje, - 
iš karto gavo geriausios 
plokštelės, geriausio auto
riaus ir geriausio įrašymo 
premijas. Premijas skirstė 
Mokslinis Metodinis Cen
tras Vilniuje, kuris leidžia 
leidinius, tvarko ir daugina 
įrašus, organizuoja koncer
tus, turi savo laidas radijo ir 
televizijoje.

Su pre mijų gavimu pra
sidėjo kiti, didesni reikala
vimai.

Patekome į 'dešimtukus’
- metų pabaigoje įvairių or
ganizacijų ir žiūrovų išren
kamų 10 populiauriausių 
roko grupių (*Top 10’) Tų 
dešimtukų yra daug. Pernai 
tik su viena išimtimi, mūsų 
grupė visada buvo pirma. 
Teko daug koncertuoti Lie
tuvoje.

Pavasarį Štutgarto jauni
mo klubas, kuris bendradar
biauja su Vilniaus Laisvalai
kio Organizavimo Centru ir 
Štutgarto Televizijos ir Radi
jo kompanija, mus iškvietė į 
Vakarų Vokietiją. Grojome 
klubuose. Pasirodėme po
puliarioje programoje, kuri 
matoma per visą Pietų Vo
kietiją. Turėjome trumpą 
politinio pobūdžio pokalbį 
ir keletą dainų anglų kalba - 
jiems pageidaujant.

Po apsilankymo Vokieti
joje turėjome du koncertus 
Lietuvoje - Vilniuje ir Kau
ne, kur dalyvavo po 10,000 
žmonių. Vien koncertų da
lyvių skaičius parodė, kad 
mūsų muzika ir depresyvi- 
niai tekstai atitiko ir atitinka 
žmonių nuotaikoms.

Rugpiūčio mėnesį, man 
būnant JAV-se, ‘Fojė” gro
jo Prancūzijoje, tradicinia
me Keltų Festivalyje. Šių 
koncertų metu mane pakei
tė Darius Burokas, kuris 
groja bosine gitara. Jis yra 
naujas grupės narys ir daly
vaus koncertuose JAV-se.

Kokie “Fojė”grupės pla ■ 
nai ateičiai?

Norėtume išleisti nauja 
plokštelę, Reikia surasti vie
tą kur galėtume dirbti ir glo
bėjus, kurie mus paremtų. 
Po mūsų gastrolių JAV-se 
lapkričio mėn. pradžioje, 
žadame vykti gastrolėms į 
Belgiją.

Šiaip dabar visi turi pa
pildomus darbus. Andrius 
studijuoja žurnalistiką, Sau
lius - Muzikos Aukštesnio
joje Mokykloje ir groja Uni
versiteto orkestre. Eugeni
jus dirbo inžinieriumi, ta
čiau muzika sunkiai derina
si su tokiu darbu. Aš pats - 
paruošiu muziką reklamom 
radijo stočiai, kviečia kitos 
grupės mane įgroti studijo
je, darau ‘playbacks’ daini
ninkams ir žadu dirbti nau
jai kuriamame teatre.

Kokia buvo Tavo muzi
kinės karjeros eiga? Kada 
ir kokiomis aplinkybėmis 
ji prasidėjo?

1977 m. atvažiavau į Vil
nių studijuoti inžineriją ir 
buvau pakviestas į instru
mentinę roko grupę “Saulės 
laikrodis”, kuri vėliau tapo 
profesionalia grupe. Tuo
metinės sovietinės kultūros 
atstovams mūsų muzika at
rodė per liūdna, prieštarau
janti socialistinio realizmo 
principams, o 1984 m. mus 
atleido iš Filharmonijos, kur 
tada grojome. Grupė išsi
skirstė, pasirinko skirtingus 
darbus. Nenorėdamas nu

traukti ryšių su muzika, pri
sijungiau prie profesionalų. 
1985 m. buvau su “Rondo” 
Kaune. 1987-1988 m. bu
vau ‘sunkesnėje’ roko gru
pėje “Medium”, kurioje gro 
jo gerai žinomas I. Bcrinas, 
įgrojęs “Hiperbolėje”. Ta
čiau ansamblis, pergyvenęs 
visokių moralinių ir materia
linių problemų, iširo. Bu
vau pakviestas Vytauto Bab
ravičiaus įrašyti plokštelę 
“Vyturėliai jūs mano” ir ke
letą kartų koncertavome kar
tu. Dalyvavome dideliame 
muzikos festivalyje Lenki
joje, ‘country’ roko pikni
ke, kur turėjome didelį pasi
sekimą. į “Fojė” įstojau tuo 
metu, kai jie keitė muzikan
tus, ruošdamiesi “Roko mar 
šui”.

“Roko maršas per Lie
tuvą 89” buvo jau trečias 
toks renginys Lietuvoje , 
kur koncerto metu jauni
mas, suplaukęs iš įvairių 
Lietuvos vietų, galėjo ne 
tik pasiklausyti muzikos, 
bet ir susipažinti su politi
nėmis bei kitomis proble
momis. Kaip jis pavyko?

Roko maršas yra vienas 
iš prestižinių renginių Lietu
voje. Paskutinis maršas bu
vo skirtas atkreipti dėmesį į 
invalidų reikalą, ekologiją 
ir politinius klausimus. Mar
šo metu taip pat buvo reika
laujama likviduoti karines 
bazes ir karines gamyklas 
respublikoje.

Laisvalaikio organizavi
mo “Centras” rengdamas 
maršą kviečia pačius geriau 
sius ansamblius. Dalyvavo 
Čia Edis Punkris iš Toronto, 
kuriam akompanavo Lietu
vos ir Čikagos lietuviai. Bu 
vo Dariaus Polikaičio grupė 
iš Čikagos, Andrius Kuli
kauskas iš Kalifornijos su 
sesutėmis Grikavičiūtėmis ir 
vietiniais lietuviais, Lietu
vos roko grupės “Antis” ir 
“Fojė”.

Koncertai vyko šešiuose 
Lietuvos miestuose, didžiau 
siuose stadijonuose. Kiek
vienam jų buvo tarp 15-20 
tūkstančių žiūrovų. Pasku
tinį koncertą Vilniuje filma
vo keletas žinomų V. Euro
pos TV kompanijų.

“Fojė” grupės plokštelė 
“Žodžiai į tylą” imponuoja 
ne tik aukštu muzikiniu ly
giu, bet ir žodžių lyrišku
mu bei gilia prasme - čia 
skatina neprarasti vilties, 
čia išreiškia niūrumą, pesi
mizmą. Ar jie atspindi au
toriaus Andriaus Mamanta- 
vo asmeniškus pergyveni-

Muz. Robertas Griškevičius

mus, ar aplinkos nuotai
kas?

Mūsų visa muzika surišta 
su gilesniais, vidinių žmo
gaus problemų jausmais, ne 
paviršutiniais - meilės, dru
gelių, - šios dienos proble
mų. Mūsų dainos gal atro
do niūrios, nes mūsų tokios 
šaknys. Dar ne taip seniai 
jaunimas neturėjo jokių iliu
zijų apie geresnį gyvenimą. 
Tai buvo neįmanoma. Tas 
ir pagimdė mūsų meną, tas 
ir skatina mus kurti. Tikiu, 
kad tai išgyvena kiekvienas 
doras lietuvis.

Ar manai, kad pagerė
jus politinei padėčiai Lietu
voje - ko visi tikimės! - pa 
si keis ir menu perduoda
mos išraiškos?

Mano asmenine nuomo
ne - bus krizė. Jeigu poli
tinė padėtis pasikeis teigia
mai - gausime daug naujos 
reikalingos informacijos, 
naujų galimybių. Daugu
moje jaunimo muzika buvo 
vietos, arba ‘kiemo’ muzi
ka. O reikia siekti žinių, 
profesionalumo. Turime 
orientuotis į geriausius ta
lentus, pasaulinę auditoriją. 
Muzikantas turi paskui save 
vesti klausytojus, gi mes ėjo
me pasitikti žiūrovus. Kai 
buvo draudžiama laisvai 
kurti - dirbome iš idėjos. 
Šiek tiek atsilaisvinus, dau
gumas muzikavo dėl pinigų. 
Gaila, kad jaunimo muzikos 
draudimo metu praradome 
daug didelių menininkų. 
Vieni pasigėrę metė muzi
ką, užsiėmė kuo kitu, emi
gravo, susirgo ar mirė. Pra
radome daug, daug pasau
linio lygio žmonių, kurie 
jau nesugrįš.

Bet vistiek aš manau, 
kad Lietuvoje yra didelių 

Jono \7engrio memuarai
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talentų. Jeigu atsirastų gali
mybės, reikėtų remti jauni
mą ir padėti kurti kultūri
nius centrus. Iki šiol mato
me tik komercinį meną, juo 
dosios rinkos dėka. Tikro
sios meno vertybės dažnai 
mūsų nepasiekia, o tai padė
tų mums susipažinti su viso
mis muzikos galimybėmis, 
bei kultūros naujienomis.

Žmonės keliaudami po 
užsienius susipažįsta ne tik 
su gyvenimu kituose kraš
tuose, bet ir su anksčiau 
nepastebėta dalimi savyje. 
Ką tu atradai, viešėdamas 
Amerikoje?

Galvoju, kad Lietuvoje 
mes visi truputį idealizuoja
me Amerikos gyvenimą. O 
iš tikrųjų gyvenimas Čia nė
ra toks tobulas, kaip kad 
kartais mes jį įsivaizduoja
me. Lietuva yra ta žemė, 
kur iš tikrųjų mes augom, 
kur yra mūsų šaknys, sene
lių kapai. Ten ir mes pri
klausome. Daugeliu atvejų 
čia atvažiavusius riša noras 
prasigyventi. Lietuvoje riša 
kilmė ir tradicijos, bendri 
vargai ir bendros viltys. 
Lietuvoje yra daug taisytinų 
dalykų, bet matau ir žinau, 
kad nenorėčiau jos apleisti. 
Privalau gyventi ir dirbti 
Lietuvos labui.

Lankeisi moksleivių sto
vykloje Dainavoje. Kokį 
įspūdį paiko Tau išeivijos 
jaunimas su kuriuo susiti
kai?

Visų pirma norėčiau pa
dėkoti Dariui Polikaičiui ir 
jo broliams bei sesutei už 
šią puikia galimybę aplan
kyti stovyklą. Dainavos 
stovykloje dalyvavau pokal 
byje su Amerikos ir Kana
dos ateitininkų lietuvių jau- 

(Nukelta į 6 psl.)
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■ laiškai Dirvai Dirvos deimantinės sukakties
NE LINAS, BET SIMAS

Domėdamasis Dirvos 
novelės konkursais, negaliu 
užmiršti ir tų konkursų me
cenato a.a. Simo Kašclionio. 
Su tuo nuoširdžiu ir spalvin
gu dzūku man teko gerokai 
pabendrauti Augsburge, Vo
kietijoj, ir Ncw Yorke, Ame
rikoj. Ir Augsburge, ir Ncw 
Yorke jis buvo žinomas kaip 
Simas. Tą vardą rasdavau ir 
Dirvos kasmetiniuose nove
lės konkursuose. Bet štai 
šiemet netyčia jis pavirto Li
nu (straipsnelyje "Dirvos no
velės premija paskirta Rūtai 
Klevai Vidžiūnienei", Dirvos 
28 nr., 1 psl.). Mažas apsiri
kimas, tačiau taisytinas, juo 
labiau, kad jį pakartojo ir kiti 
laikraščiai.

Kyla mintis (galbūt ir ne
reali), kad, laikui bėgant, 
naujas vardas gali prigyti, ir 
nebeliks mūsų mielo Simo, o 
liks jam svetimas Linas.

Šia proga tenka prisimin
ti Simo polinkį į literatūrą. 
Gabiai supindavo savo bū
simo romano fabulą ir įdo
miai ją nupasakodavo. To

Privalau 
gyventi...

(Atkelta iš 5 psl.) 
nimu apie muzikos įtaką jau 
nimui. Buvo gražu stebėti, 
kad jaunimas yra labai išpru
sęs ir kultūringas. Skiriasi 
savo tarpe nuomonėmis, bet 
sugeba surasti tiesą. Jauni
mas Lietuvoje dažnai be- 
kompromisinis - viskas bū
na gerai arba blogai, - tai 
būna sunku susitarti. Norė
tųsi, kad daugiau išeivijos 
jaunimo nuvažiuotų parody 
ti pavyzdį, pasidalinti išpru
simu bei patirtimi. Žmonės 
iš kitos sistemos labai daug 
mums gali padėti išvengti 
įvairių vystymosi klaidų. 
Gera proga tam būtų jauni
mo stovyklos Lietuvoje, 
kur jaunimas turėtų daugiau 
galimybės iš arčiau bendrau 
ti. Tuo pačiu, yra daug švic 
saus jaunimo Lietuvoje, ku
ris be jūsų pagalbos niekada 
tikriausiai neturės galimy
bės stovyklauti čia.

Labai ačiū, Robertai, už 
įdomų pokalbį ir nuoširdų 
pasidalinimą mintimis. Lin - 
kiu Tau ir "Fojė"grupei ge
riausios sėkmės visuose Jū
sų siekiuose!

Pasinaudodamas proga, 
noriu padėkoti visiems tau
tiečiams Clevelande ir Čika
goje už rūpestį ir galimybes 
susipažinti su Amerikos lie
tuvių gyvenimu. •••

P.S.Visi skaitytojai, kurie 
norėtų prisidėti prie “Lithuanian 
Freedom - Tour USA” ruošos 
darbų, kviečiami paskambinti 
Clevelande - Ričardui Dautartui 
tel. 216-461-4860, arba Vitai 
Aukštuolienei 216-449-3499; 
Čikagoje - Dariui Polikaičiui 
708-910-0065. 

romano, žinoma, jis neparašė 
(gal ir nesiryžo rašyti). Bet 
išeivijos literatūriniame gy
venime jis paliko gražius 
pėdsakus. Iš savo menko 
uždarbio skirdamas premijas 
novelėms, liko vienintelis 
toks mūsų grožinės litera
tūros mecenatas. Jo dėka lie
tuvių literatūrą praturtino ne
mažas skaičius rašytojų. Bet 
įdomiausia tai, kad Simas 
Kašelionis, nesiverždamas į 
garbę, išplaukė, mūsiškai ta
riant, į plačiuosius vandenis: 
daugelyje angliškų laikraščių 
jį gražiai aprašė sindikatinis 
žurnalistas Rev. Andrcw 
Grccley. Tokiu būdu Simas 
buvo pagerbtas, kaip nė vie
nas iš novelės premiją laimė
jusių rašytojų.

Leonas Žitkevičius

Didžiai Gcrb. p.Redaktoriau,

"Dirvos" 33-jam nume
ryje patalpinta žinutė apie 
konsulo Valdemaro Kančo 
apsilankymą Clevelande ir 
35-jam numeryje paraše po 
nuotrauka vaizduojančia jį 
perduodant čiurlioniečiams 
linkėjimus sėkmingai gastro
liuoti Lietuvoje yra nepilna ir 
tuo pačiu netiksli informaci
ja-

Žinutėje ir paraštėje po 
nuotrauka praleista esminė 
informacijos dalis, būtent, 
kad konsulas Kančas yra 
Sovietų Sąjungos Ambasa
dos Washingtone štabo na
rys. Taigi, jis yra mano at
stovaujamą valstybę neteisė
tai okupacijoje tebelaikan
čios imperijos tarnyboje.

Konsulo atstovaujamos 
valstybės paminėjimo pralei
dimu netik kreivai informuo
ti "Dirvos" skaitytojai, bet 
daroma skriauda ir Kančui 
paverčiant jį slapuku, neži
nomos šalies konsulu.

Su pagarba,

Anicetas Simutis 
Lietuvos Generalinis 

Konsulas 
New Yorke

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbora Jakubs Schmidt
Licenzi/uoti direktoriai ir balzamuotoiai

936 East 185th Street. Cleveland, Olio 44119
Tel. (216) 5311110

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

liams pastatyti.

Ncw Yorkas yra savotiš
kas miestas nesvarbu iš kurio 
taško į jį žiūrėsi. Tai įvairių 
kultūrų mišinys. Naujai atsi- 
kėlusiems gyventi ar pasisve
čiuoti jis nesuprantamas. 
Niekur pasaulyje nerasi ko 
nors panašaus. Lietuviams 
yra ypač svarbus. Čia pir
mieji lietuviai ateiviai, šimt
mečio pradžioje, kūrė para
pijas, organizavo darbininkų 
profesines sąjungas, leido 
knygas ir laikraščius kūrė 
chorus, statė scenos veikalus 
ir t.t. Čia suklestėjo ir politi
nės organizacijos. Iš laivo 
išlipę tuolaikiniai šviesuoliai 
informavo anksčiau atvyku
sius tautiečius apie spaudos 
draudimą, jaunuolių ėmimą 
caro kariuomenėn ir bendrą 
ruso okupanto priespaudą. 
Nepriklausomybės idėjai pri
brendus čia buvo jos propo- 
gavimo ir aukų rinkimo cen
trai. Viską išvardinti ar įver
tinti labai sunku.

Antrajai sovietinei oku
pacijai slenkant į Lietuvą, 
pasitraukusieji ir į Ameriką 
patekusieji lietuviai dauguma 
pasiliko gyventi New Yorke. 
Pokariniam amerikiečių gy
ventojų judėjimui prasidėjus 
ir į lietuvių apgyventas vieto
ves pradėjus skverbtis lietu
viams nepriimtinų gyvenimo 
papročių tautiečiams, šiek 
tiek prasigyvenę lietuviai pra 
dėjo keltis iš tų vietovių ku
riose beveik visą šimtą metų 
tekėjo laisvės Lietuvai trokš
tančio veikimo kraujas. To
kiom aplinkybių pasėkoje 
dabar lietuviai gyvena išsi
skirstę maždaug šimto mylių 
atstume nuo miesto centro. 
Tačiau į sekmadienines pa
maldas, laidotuves, politinius 
ar kultūrinius parengimus, 
koncertus ar paskaitas, parei
gos ir papratimo vedini, at
vyksta. Kultūros Židinio pa
talpose vis kokiam nors pa
rengimui vykstant, lankytojų 
yra. Taip buvo ir šį kartą.

minėjimas New Yorke
Jonas P. Lenktaitis

Dirvos sukaktuvinio vajaus vyr. komiteto pirm. I. Kriaučeliū
nienė su Lietuvos gen. konsulu A. Simučiui ir Darbininko redak
torium kun. K. Bučmiu, OFM.

Pokalby prieš koncertą: kun. K. Bučmys, OFM, prelegentas 
inž. P.J. Nasvytis, vysk. P. Baltakis, OFM ir Dirvos sukakties 
minėjimo komiteto pirm. A. Vakselis.

New Yorkiečiai suprato lais
vos nekontroliuojamos spau
dos reikšmę ir į DIRVOS su
kakties minėjimą gausiai at
silankė.

Kaip jau buvo rašyta, 
ankstyvesniuose trijuose po
sėdžiuose minėjimo progra
ma aptarus, prie jos galutinai 
apsistojus ir pareigoms pa
siskirsčius komiteto nariams 
liko tik tuos nutarimus vyk
dyti. Apsiėmusicji entuzias
tingai ir noriai viską įvykdė.

Resultate parengimo pa
sisekimas nustebino pačius 
rengėjus. Kultūros Židinio 
salė buvo pilna. Tik paskel
bus pradėjo ateiti užsakymai 
stalams. Buvo užsakyti 24 
stalai. Kiekvienam stalui bu
vo skirta 8 vietos tačiau buvo 
stalų prie kurių sėdėjo net po 
12 asmenų. Viso salėje buvo 
virš 230 žmonių. Susirinku
sieji nebuvo tautininkai, kaip 
kai kas mėgino priklijuoti 
etiketę. Jie buvo visų pažiū
rų lietuviai kupini tautinės 
atgimimo dvasios ir pagarbos 
nevaržomai lietuviškai spau
dai.

Numatyta minėjimo pra
džia buvo 4 valanda po pietų, 
bet salėje ir virtuvėje aktyvus 
judėjimas prasidėjo iš pat ry
to. Dr. Birutei Paprockicnci 
negalėjus dalyvauti visas 
svečių priėmimas ir maisto 
parengimo stalams darbas 
griuvo ant Aldonos Pinch pe
čių. Visuomet neišsemiamos 

energijos kupina ji pasikvietė 
keletą talkininkių. Moterys 
virtuvėje sukosi sklandžiai, 
kaip scenoje koregrafuotos 
balerinos. Salėje vyrai stati
nėjo stalus ir kėdes, o pirmi
ninkas Aleksandras Vakselis 
su vicepirmininku Rimu Bi
tėnų dėstė ant jų užsi
sakiusiųjų užrašus.

Irenai Vakselienci teko 
loterijos reikalų tvarkymas. 
Prie scenos buvo pastatytas 
stalas ir ant jo buvo sudėtos 
visos loterijai skirtos dova
nos. Svarbiausia dovana bu
vo komiteto nario, New Yor
ke gyvenančio dailininko 
Juozo Bagdono paveikslas. 
Buvo ir kitas paveikslas vie
no nevvyorkiečio dovana. 
Tai prieš metus mirusio, Vik
toro Petravičiaus linoleumo 
raižinio originalas, dovanotas 
bičiuliui 1940 metais ir atžy
mėtas Nr. 1-b, dailininko pa
sirašytas ir pavadintas "Iš 
Tėvynės". Didžiulį krepšį 
dovanų parengė newyorkie- 
čiams gerai pažįstama, lietu
viškų parengimų nuolatinė 
rėmėja Marytė Šalinskicnė.

Paprastai priimtino vadi
namojo garbės stalo iš anksto 
buvo atsisakyta. Vietoj jo 
buvo nutarta arčiau scenos 
pastatyti keletą stalų ir prie 
jų susodinti kviestus svečius 
ir programos išpildytojus. 
Tai ir buvo padaryta. Pirmo
jo stalo įgulą sudarė: Gen.

(Nukelta į 7 psl.)



DIRVA • 1990 m. spalio 4 d. 7

Kazys Bobelis : padėti Lietuvai "Atgimimas"
1990 rugsėjo 19-26 
Nr. 37

Dr. Kazys Bobelis - Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirmininkas. Apie jį, kaip apie 
VLIK’ą, buvo kalbama arba blogai, arba nieko. 
Tad pirmiausia p. Bobetyprašau pristatyti VLIK’ą 
- kokia tai organizacija, jos sąsąjos su Lietuva, 
įtaka išeivijos gyvenime.

- VLIK’as nėra išeivijos ar emigracijos institucija. Jį 1943 
m. Lietuvoje įkūrė politinių partijų ir Laikinosios vyriau
sybės nariai, tęsdami pasipriešinimų prieš tuometinį oku
pantą - Hitlerio Vokietiją, vėliau - prieš Sovietų Sąjungos 
okupaciją. 1944 m. vasario 16d. VLIK’as paskelbė garsią- 
ją Deklaraciją (ji galioja ir šiandien), kurioje bu vo numatyta 
tuoj pat, kai tik Lietuva bus išvaduota, sudaryti naują koa
licinę vyriausybę. Deja, po poros mėnesių prasidėjo VLIK’o 
narių areštai. Spėjusieji emigruoti susirinko Vokietijoje, 
kur ir buvo VLIK’o centras, po dešimties metų persikėlęs 
į JAV - iš pradžių į Niujorką, vėliau - į Vašingtoną. (Aš 
tapau pirmininku 1979 m. kovo 11 dieną - tai simboliška, 
fatališka diena.) VLIK’o tikslai aiškūs - kovoti už visišką 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, bendradarbiauti su 
visais lietuviais.
- 1944 m. Deklaracijoje rašoma, kad išlaisvintoje Lie
tuvoje veiks 1938 m. Konstitucija.
- Taip, bet vėliau buvo patvirtinti nuostatai pagal 1922 m. 
Konstituciją. Jais VLIK’as vadovaujasi ir dabar. Girdėjau 
apie konstitucinius pokyčius Lietuvoje. Dar per anksti. 
Kuomet Lietuva atstatys valstybingumą ir išrinks laisvą 
Seimą, jis galės keisti Konstituciją šių laikų dvasia.
- Ar AT nėra toks Seimas?
- Jūsų AT išrinkta pagal Sovietų Sąjungos įstatymus. Mes 
ją gerbiame ir remiame, bet nemanom, kad ji deramai 
atstovauja visų lietuvių (ir išeivijos) dvasiai. Tai teisėta 
Lietuvos institucija, bet gyvuojanti okupacinėmis sąlygo
mis. Savaime aišku, kad turės būti renkamas naujas Seimas, 
pagal senosios Konstitucijos principus.
- VLIK’as po 1944-ųjų prisistatinėjo kaip vienintelė 
politinė ir rezistencinė vyriausybė egzily, t.y. išlaikė 
Lietuvos Respublikos tęstinumą.Tačiau ir naująją AT 
mes laikome teisėta. Koks turėtų būti jų santykis?
- Tai opi tarptautinės teisės problema, tad pagal ją ir turėtų 

būti nagrinėjama. VLIK’as atstovauja paskutinės nepriklau
somoje Lietuvoje vyriausybės nutarimams ginti krašto 
interesus, ir jį Vakarai pripažino. Mūsų principas - padėti 
Lietuvai tol, kol ji pasieks nepriklausomybę ir galės pati 
tvarkyti savo gyvenimą Tuomet VLIK’as visą savo patirtį, 
tarptautiniuskon taktus, finansinius išteklius perduos teisėta 
Lietuvos vyriausybei. O su dabartine stengiamės palaikyti 
kuo artimesnius ryšius. Ji dar neturi užsienio veiklos pa
tyrimo, jos kontaktai riboti. Vargu ar be VLIK’o ir kitų lie
tuvių pagalbos K. Prunskienė, A. Brazauskas, A. Saudar
gas savo viešnagės Amerikoje metubūtųgalėję susitikti su 
valstybės pareigūnais, būti priimti Baltuosiuose Rūmuose, 
Senate, Kongrese etc.
- Kaip veikia VLIK’as? Kokia jo įtaka Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės gyvenimui?
- Šiuo metu į VLIK’ą įeina 13 politinių partijų ir du 
teritoriniai - Rytų ir Mažosios Lietuvos kraštų rezisten
cijos - sąjūdžiai. Tos grupuotės atstovauja bent 80 % lietu
vių ideologinei nuostatai. Tiesa, dvi partijos iš VLIK’o bu
vo pasitraukusios, bet vėliau sugrįžo. 1946 m. priėmėme 
Lietuvių Bendruomenės konstituciją ir lietuvių chartiją 
Taip įsikūrė PLB. Jos veiklą visada rėmėme ir remsime.
- Bet teko girdėti, kad neseniai § veicarįjoje vykusiame 
PLB kraštų pirmininkų suvažiavime VLIK’as buvo 
kaitinamas neveiklumu.
- Kitą kartą vaikai neklauso savo tėvų... labai apgailėtina, 
jog PLB pirmininkas nuvyko už 4 tūksL mylių, į Šveicar
iją kad apkaltintų VLIK’ą - jis tą galėjo padaryti ir Ame
rikoje. Tai rodo politinį nebrandumą. Mūsų atstovas visus 
kaltinimus atmetė, tik gaila, kad Lietuvos svečiai matė tą 
konfliktą Bet tai vidinė problema, ji neišėjo į tarptautinę 
areną
-Informaciją VLIK’as teikdavoper ELTOS biuletenius. 
Lietuvoje irgi veikia agentūra tokiu pačiu pavadinimu. 
Kuri ELTA “tikroji”?
- Teikti informaciją - viena iš VLIK’o, kaip valstybinės 
institucijos, funkcijų. ELTA nepriklausomybės laikaisbuvo 
oficiali telegramų-žinių agentūra, tad jos veikla tęsiama. 
Jau 47 metai kas mėnesį leidžiami biuleteniai keturiomis 
kalbomis. Beveik kas antra diena išeina spec. biuleteniai, 
apibendrinantys pačius šviežiausius įvykius. Informaciją 
siunčiame ambasadoms, vyriausybėms, laikraščių re
dakcijoms, universi tetų bibliotekoms, palaikome nuolatin
ius kontaktus su senatoriais ir kongresmenais.
- O kuo ELTOS veikla skiriasi nuo LIC’o?
- Lietuvių Informacijos Centras įsikūrė tik prieš kokius 5- 
6metus grynai kaip religinės šalpos centras. Dabar pradėjo 
politinės institucijos darbą - mes neprieštaraujame. Lais
vajame pasaulyje kiekvienas turi teisę veikti kaip nori.
- VLIK’as iki 1988 m. Lietuvoje buvo ignoruojamas. O 
kaip vertinate žmones, kurie bendradarbiavo su so
vietine valdžia? Turiu galvoje tokius kaip, pavyzdžiui, 
Alseika, Mikuckis.
- Ponas Mikuckis niekad nepalaikė ryšių su VLIK’u. Jis 
buvo pabėgėlis, grįžęs į Lietuvą galbūt dėl asmeninių 
priežasčių turėjęs pasakyti ką nors priešiška mums. Alseika 
kurį laiką dar prieš mano kadenciją buvo VLIK’o reikalų 
vedėjas. Turėdamas šeimyninių ir finansinių problemų, 
grįžo Lietuvon. Aišku, kad apsaugotų savo interesus, buvo 
priverstas padaryti tuometinei valdžiai priimtinų ir nau
dingų pareiškimų. Sovietai naudojosi kiekviena proga, 
kad sumenkintų VLIK’o autoritetą ir sukompromituotų jo 
veiklą.
- KGB agentai irgi būdavo inkorporuojami?
- Gal ir buvo bandoma, bet VLIK’e tai nepavyko.
- Ponas Bobeli, Lietuvoje didelį atgarsį turėjo vadina
masis Gotlando komunikatas,kurį pasirašėte kartu su
J.V. Paleckiu. Tada jam prisiėjo net aiškintis savo 
vadovybei...
- Aš taip pat turėjau aiškintis savajai...
- Kokiu momentu pakito VLIK’o nuostata LKP 
atžvilgiu?
- Jei siekiame pažangos, turime taikytis prie naujų sąlygų. 
Tie, su kuriais kalbuosi dabar, negali atsakyti už tai, kas 

įvyko prieš 50 metų. Reikia ieškoti, kas mus jungia. Nema
čiau kliūčių pasirašyti pareiškimą kuriame pabrėžta, kad 
aukščiausias visų pasaulio lietuvių tikslas - atstatyti nepri
klausomą valstybę. Kodėl gi tam tikromis sąlygomis ne
galime bendradarbiauti ir su LKP? Derėtis turime visi, o 
jau tauta pati rinkimuose nuspręs, kas geriausiai gali jai 
atstovauti. Kai komunistai (dabartiniai ar buvę) lankėsi 
Vakarų pasaulyje, svetimtaučiai jų pareiškimus traktavo 
pozityviai.
- Kaip Vikaruose vertinamas mūsų politinis gyveni
mas dabar?
- Man labai skaudu, kad Amerikos spaudoje pasirodo 
straipsnių tokiais pavadinimais, kaip“ Vidinė kova skaldo 
Lietuvos parlamentą” (“ChicagoTribune”,“N.Y. Times”, 
“L.A. Times"). Visos intrigos iškeliamos viešumon. Ne
žinau,kas inspiruoja tuos dalykus,bet tarptautinėje plotmėje 
jie labai kenkia Lietuvos bylai.
- Lietuvoje visi susirūpinę derybomis su Maskva. Ko 
gero iš jų galime tikėtis?
- Yra tokia patarlė: kalk geležį, kol karšta. Lietuvos atveju 
labai karšta geležis buvo nuo kovo iki gegužės. Tada visas 
pasaulis sekė, kas vyksta Lietuvoje. Gailą kad tas momen
tas praleistas. Dabar pereiname į naują etapą, bet per tą 
laiką pasaulyje įvyko dar svarbesnių įvykių, kurie Lietuvą 
nustūmė į nuošalę. Jei Artimųjų Rytų krizėje bus paliesti 
JAV gyvybiniai interesai, iškilsgrėsmė prarasti tą konkrečią 
pagalbą kurią Lietuva jau galėjo gauti. Laikas bėga ne 
mūsų naudai. Pasaulio spaudoj nerašomą kad SSSR atsi
sako pradėti derybas - esą lietuviai nenorį! O reikėjo jas 
pradėti tuoj pat, ir be jokių ultimatumų. Kai keliami ulti
matumai, tai jau ne derybos.
- Piktinamės JAV prezidento abejingumu Baltijos ša
lims - ar pagrįstai?
- Mano manymu, Lietuva daug pasiekė Amerikos dėka - 
kad ir ilgiau kaip40 metų išlaikyta aneksijos nepripažinimo 
politika! Nė viena valstybė nesilaikytų tokios nuostatos, 
jeigu jos atsisakytų JAV. Labai lengva ką nors kritikuoti 
nežinant faktų. Lietuva niekad nebuvo išduota. JAV - 
vienintelė valstybė, kurios Užsienio reikalų ministerijoje 
Vašingtone, tarp vėliavų tų valstybių, su kuriomis JAV 
palaiko diplomatinius santykius, pamatysite ir Lietuvos 
trispalvę. Veikia ir Lietuvos diplomatinė tarnyba, ko nėra 
Prancūzijoje ar Anglijoje, nors šios šalys taip pat skelbiasi 
nepripažįstančios aneksijos.
O kas kelia Lietuvos bylą Helsinkio pasitarimuose? Įjuos 
atvyksta lietuvių iš Kanados, Argentinos, bet leidimą 
dalyvauti konferencijose duoda ne jų šalys, o JAV. Taip 
buvo ir į Kopenhagos pasitarimą atvažiavus A. Saudargui, 
V. Čepaičiui, A. Medalinskui - leidimą jie gavo ne iš 
SSSR, bet iš JAV.
-Tačiau Lietuvai nebuvosuteikta net stebėtojo statuso.
- Dėl to kalti patys lietuviai, padarę diplomatinių klaidų. 
Tiesa, labai priešinosi Švedijos delegaciją Apskritai, nesu
prantu, kodėl jūs taip garbinate švedus? Jie juk faktiškai iš
davė Lietuvą. Juos turėtumėte priimti ne ištiestomis ran
komis, o piketuodami.
- Gera mintis A. Terleckui...
- Taip kitko, buvęs Švedijos ministro pirmininko pava
duotojas, liberalų lyderis Peras Ahlmarkas daug metų ko
voja, kad Švedija pakeistų savo nusistatymą Lietuvos atž
vilgiu. Kviesti reikia tokius žmones, o ne ieškančius vien 
pasipelnymo.
- Kokie Lietuvos šansai dalyvauti Helsinkyje-2?
- Paryžiuje įvyksiantis ESBP - viršūnių susitikimas, manau, 
nesvarslysLietuvos klausimo,bet pristatyti jį,ai šku.reikia. 
Jei koks nors sprendimas ir bus priimtas, tai tik po konfer
encijos, plenumo sesijoje (ji numatyta Maskvoje).
- Pabaigai • porą žodžių apie save.
- Esu gydytojas chirurgas, studijavau Grazo ir Johnso 
Hopkinso universiteto medicinos moky kloję, vėliau dėsčiau 
pats. O gimiau Kaune, į J A V atvykau 1949 m. Nuo tada ir 
dalyvauju lietuvybės išlaikymo veikloje.
- Nuoširdus dėkui už pokalbį.

Kalbėjosi Asta Skaisgirytė

DIRVOS sukakties minėjimas New Yorke...
(Atkelta iš 6 psl.) 

Konsulas A. Simutis su po
nia, vyskupas Paulius Balta

A. Vebeliūnas ir A. Mackevičienė rūpinosi bilietais į koncertą ...

kis, Darbininko redaktorius 
dr. K. Bučmys, p. I. Kriaučc- 
liūnicnė, parengimo prelc- 

gentas P.J. Nasvytis, LB apy
gardos pirmininkas V. Alks
ninis, Tėvas Leonardas An- 
driekus ir K. Miklas. Antra
sis stalas buvo Aldonos Mac
kevičienės. Prie kurio sėdėjo 
jos svečias iš Kalifornijos, 
žurnalistas Bronys Raila su 
ponia, būvąs Vliko pirm. dr.
K. Valiūnas su ponia, Dr. Br. 
Nemickas, kun. L Pakalniš
kis, kun. V. Pikturna. TF 
pirm. inž. Jurgis Valaitis, ir 
K. Čerkclūnas su ponia.

Prie įėjimo bilietus par
davinėjo A. Mackevičienė o 
jai talkino komiteto sekreto
rius Apolinaras Vebcliūnas. 
į salą įėjus, prie durų stovėjo 
kitas stalas paskirtas norin
tiesiems paaukoti - paremti 
DIRVĄ. Aukas rinko p. Ire

na Vakselytė-Nemickicnė 
talkinama eilės draugių. Visi 
gavo dienos programą, ku
rios viršelį puošė dail. J. 
Bagdono kūrinys.

Aukų rinkėjos: J. Nemickienė ir M. Sperauski'enė..

Taip dėstėsi reikalai ste
bint iš šalies ir iš arti, ligi 
scenos uždangos prasisklei
dimo, pačios minėjimo pra
džios, bet apie tai kitą kartą.
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Kauniečio netipiškos pastabos (3)

Parama mokslui ir kultūrai
Jonas Punys

Šioje srityje Lietuvoje 
yra sudėtinga situacija. Tur
tingoje valstybėje mokslas ir 
kultūra paprastai finansuoja
mi iš valstybės iždo (biudže
to). Tačiau šiandien Lietuva 
nėra turtinga. Dar blogiau - 
blokados mėnesiais ji prara
do daug milijonų rublių pa
jamų. Ką daryti? Kaip 
verstis?

Pirmoje vietoje būtina 
kelti ekonomiką. Trumpa
regiškai žiūrint atrodytų, jog 
reikia "nukarpyti" finansavi
mą mokslui bei kultūrai ir 
palaukti, kol ateis geresni 
laikai. Tačiau iš kitos pusės 
negalima užmiršti, jog mo
derni ekonomika ir pramonė 
šiais laikais neįmanoma be 
naujausių mokslo ir techni
kos pasiekimų diegimo. Pir
moje eilėje reikėtų kelti tech
nikos mokslus, skubiai per
imti naujausias Vakarų tech
nologijas ir diegti jas pramo
nėje, žemės ūkyje. Tačiau ir 
čia negalime būti perdaug 
trumparegiški. Technikos 
mokslo pasiekimus galima 
palyginti su produktu, kurį 
pagaminus, jį galima jau se
kančią dieną "valgyti". Ta
čiau dar lieka tyrimai fizikos, 
chemijos, matematikos, o 
taip pat medicinos bei žemės 
ūkio srityse. Jų įtaka krašto 
ekonomikai gali būti labai 
didelė, tačiau rezultatus "val
gyti" galima tik už ilgesnio 
laiko tarpo.

Naujai įsteigto Lietuvoje 
Mokslo ir Studijų departa
mento iniciatyva (direktorius 
prof. Šlyžius) neseniai buvo 
atlikti palyginamieji tyrimai, 
kiek procentų biudžeto buvo 
skiriama mokslui sovietiniu 
laikotarpiu Latvijai, Lietuvai, 
Estijai ir Rusijai. Nemalonu 
sužinoti, kad Lietuvai šis 
procentas buvo mažiausias! 
Žinoma Rusija gaudavo 
"liūto" dalį. Taigi, negalime 
džiaugtis. Pinigų mokslui 
reikia, bet "nėra iš ko".

Negalvoju ir nesitikiu, 
kad JAV Lietuvių Bendruo
menė galėtų finansuoti visus 
mokslinius tyrimus Lietuvo
je. Tai būtų naivu ir nerealu. 
Turėsime išsiversti su tuo fi
nansavimu, kuris buvo iki 
šiol. Tikiuosi, kad jis nebus 
mažinamas. Finansavimo 
mokslui sumažinimas suduo
tų smūgį Lietuvos intelektua
liniam potencialui. Tai savo 
ruožtu turėtų ilgalaikių nei
giamų pasekmių jos ekono
mikos vystymui.

Reikia pažymėti, kad so
vietinė santvarka apart vi
siems žinomų negerovių pa
liko ir vieną neblogą dalyką. 
Lietuvoje yra sukauptas di
delis intelektualinis poten
cialas. Labai daug žmonių 

įsigijo aukštąjį (universiteto 
lygio) išsilavinimą, kadangi 
už mokymąsi visai nereikėjo 
mokėti. Blogai, kad žmonės, 
baigų aukštąjį mokslą, gau
davo labai mažas algas. Dėl 
to jie neturėjo akstino gerai 
dirbti valdiškame darbe. Iš 
kitos pusės, nematydami per
spektyvos pakankamai užsi
dirbti, daug gabaus, veržlaus 
ir racionalaus proto jaunimo 
nutardavo nebesimokyti uni
versitetuose. Jų vietą užim
davo silpnesni mokiniai 
(ypač paskutinįjį dešimtme
tį). Tai prieštaravimas - bū
dingas sovietinei sistemai. 
Reikia pripažinti, kad žinau 
eilę "mokslininkų", docentų, 
profesorių, kurie neturi iš
spausdinę nė vieno darbo už
sienio spaudoje. Blogiausia, 
kad jie ir nesiruošia kelti sa
vo profesinio lygio! Tokie 
"mokslininkai" turės palaips
niui užleisti vietą veržles
niems tyrinėtojams. "Užmi
gę ant laurų" dėstytojai galė
tų būti geri mokytojai mo
kyklose. Lietuvos kaimuose 
labai trūksta gerų mokytojų.

Tačiau per didelės moks
lininkų armijos tarpe yra 
daug ir tikrų kūrėjų, entu
ziastų, norinčių dirbti moks
linį darbą net ir už mažą so
vietinį atlyginimą. Paprastai 
juos skatina dirbti žingeidu
mas, o taip pat patriotišku
mas. Štai juos, brangūs JAV 
lietuviai, jūs galite paremti 
labai konkrečiai ir tai kai
nuotų palyginti nebrangiai. 
Ką reikėtų daryti? Paaiškin
siu detaliau.

Mokslo pasaulyje labai 
svarbu turėti kontaktus su 
užsienio šalių kolegomis. 
Šie kontaktai užmezgami 
konferencijų metu, spausdi
nant darbus užsienio spau
doje. Norint išvažiuoti į kon
ferenciją, reikia užmokėti ke
letą šimtų dolerių organizaci
nėms jos išlaidoms, už kon
ferencijos darbų knygą, vieš
butį. Tų dolerių lietuviai 
mokslininkai neturi. Todėl 
kontaktai su užsieniečiais (iš 
Vakarų pasaulio) mezgami 
lėtai. Šiuo metu lietuviams 
sovietai nekeičia rublių į jo
kią laisvai konvertuojamą 
valiutą! Tuo tarpu Rusijos 
mokslininkams sudaromos 
žymiai geresnės sąlygos iš
vykti į tarptautines konferen
cijas.

Lietuvoje yra pakanka
mai gabaus ir veržlaus jauni
mo, pajėgaus jau šiandien 
garsinti jos vardą tarptauti
niame mokslo pasaulyje. Jų 
užmegzti kontaktai stimu
liuotų ir mokslo, ir ekonomi
kos kilimą Lietuvoje.

JAV Lietuvių Bendruo
menė, Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenė labai daug pa
dėtų, jei būtų įsteigtas fondas 
apmokėti Lietuvos moksli
ninkams minėtas išlaidas. 
Jeigu toks fondas būtų ir mes 
žinotume, kur kreiptis, pro
cedūra būtų labai paprasta. 
Mokslininkas, gavęs iš kon
ferencijos organizacinio ko
miteto teigiamą sprendimą, 
jog darbas priimamas į kon
ferenciją, galėtų informuoti 
apie tai fondo kontrolierius, 
prašydamas užmokėti išlai
das doleriais. Noriu pabrėž
ti, kad darbas paprastai pri
imamas į tarptautinę konfe
renciją po griežtos atrankos. 
Dažniausiai nusiųstą medžia
gą recenzuoja keturi specia
listai, nepriklausomai vienas 
nuo kito. Tad silpni darbai į 
tokias konferencijas retai 
"praslysta". Remdamasis to
kiais dokumentais (kurie ga
lėtų būti atsiųsti laišku arba 
FAX'u) fondo kontrolierius 
galėtų nusiųsti reikiamą su
mą tiesiog konferencijos or
ganizaciniam komitetui. Pi
nigų nereikia siųsti į Lietuvą, 
kur dar būtų pavojus, kad 
juos pasiglemš sovietai.

Paprastai Vakaruose la
bai brangūs viešbučiai. Čia 
matau galimybę sutaupyti pi
nigus dviem būdais:

1. Mokėti tiktai pradinį 
organizacinį mokestį ir už 
konferencijos darbų knygą. 
Šiuo atveju Lietuvos moksli
ninkas nevažiuotų į užsienį, 
bet tik paskelbtų savo darbą 
ir gautų visą konferencijos 
medžiagą. Net ir tai būtų 
didelis žingsnis į priekį, o 
minėlam pagalbos fondui tai 
kainuotų apie porą šimtų do
lerių!

2. Jei konferencija vyks
ta mieste, kur yra gyvenančių 
buvau minėjęs pirmajame 
punkte, o mokslininko apgy
vendinimą organizuoti pas to 
miesto lietuvius (žinoma, jei 
jie sutiktų keletai dienų pri
imti ir pagloboti alvykstantį- 
jį). Tai būtų taupus spren
dimas pagalbos fondui sutei
kiant maksimalią paramą at
vykstančiam mokslininkui!

Lietuvoje dar labai trūks
ta personalinių kompiuterių. 
Apie tai jau minėjau anks
čiau, siūlydamas giminei - 
mokytojui pirkti kompiuterį. 
Mokslininkui reikėtų truputį 
galingesnio kompiuterio ne
gu mokytojui. Tam tikslui 
būtų, geras IBM PC/AT 
(compatible) kompiuteris, 
kurį galima įsigyti JAV už 
sumą, nedidesnę kaip 
$1,500.00.

Personaliniai kompiute
riai reikalingi ne tik Lietuvos 
mokslininkams, bet ir įmo
nėms. Jų laukia ir Sovietų

(Nukelta į 9 psl.)

Sveikiname DIRVĄ!
DIRVOS deimantinio jubiliejaus proga, siunčiame 

geriausius linkėjimus jos redaktoriui, gerb. p. Gedgaudui 
ir visiems bendradarbiams.

"Dirva" tai maloniausias svečias mūsų pastogėse - ji 
laukiama, ji mylima!

Ji žiburėlis iš už Atlanto, bylojantis apie Jumis visus, 
visus ...

Dėkojame Jums ir linkime geriausios sėkmės naujuose 
"Dirvos" arimuose, keliantis Tėvynei.

Su pagarba,
Gražina Poderytė 

Elektrėnai ir būrelis skaitytojų.

Red. pastaba: Gražina Poderytė, buv. Korp! Filiae Lithuania 
pirmininkė, Sibiro tremtinė.

Labai apgailestauju, kad negaliu asmeniškai šioje 
didžioje DIRVAI šventėje dalyvauti.

Nuoširdžiai sveikinu DIRVĄ garbinga 75-rių metų 
sukakties proga ir linkiu ilgiausių metų bei geriausios 
sėkmės spausdintu žodžiu ugdant lietuvybę išeivijoje ir 
telkiant visokeriopą pagalbą atgimstančiai Lietuvai.

Taip pat noriu išreikšti širdingą padėką ir pagarbą 
ilgamečiui, nenuilstančiam "Dirvos" redaktoriui, 
gerbiamam VYTAUTUI GEDGAUDUI, už jo darbą ir 
pasiaukojimą leidžiant "Dirvą". Linkime Jam dar ilgus 
metus tęsti pagrindinę "Dirvos" vagą!

Gerb. Vytautui ir Stefai Gedgaudams nuoširdžiai 
linkime sveikatos, laimės, saulėtų dienų ir ištvermės!

Geriausi linkėjimai DIRVOS 75 metų sukakties vajaus 
komitetui ir šių iškilmių dalyviams.

Jūsų visu nuoširdumu,
Kazimieras Pocius

Buv. ilgametis VILTIES D-jos Pirmininkas

♦♦♦

Lietuvos Skautų Sąjungos vardu sveikinu tautinės 
minties laikraštį "Dirva", jos redaktorių j.ps. Vytautą 
Gedgaudą ir bendradarbius. Linkiu sėkmingos tolesnės 
veiklos!

v.s. Feliksas šakalys 
LSS Tarybos Pirmininkas

Dirvos deimantinio jubiliejaus šventėje yra ypatingai 
malonu sveikinti laikraščio redakciją, bendradarbius ir 
mielus skaitytojus.

Per 75-rius metu Dirva ištikimai tarnavo laisvajame 
pasaulyje pasklidusiems lietuviams, šio darbo reikšmę 
tikrai būtų sunku įvertinti tik paėmus vieną laikraščio 
numerį į rankas. Per tris ketvirčius šimtmečio Dirva savo 
puslapiuose skleidė lietuviškojo gyvenimo šviesą ir būrė 
išeivijos lietuvius prie tautos kamieno. Mes matome šio 
darbo svarbą, kada Lietuva keliasi laisvam ir 
nepriklausomam gyvenimui po penkių dešimtmečių 
priespaudos.

šio gražaus jubiliejaus proga linkime Dirvos 
redaktoriui Vytautui Gedgaudui ir visiems jo 
bendradarbiams, rėmėjams bei skaitytojams ištesėti šioje 
mūsų tautos misijoje.

Telydi Aukščiausiojo palaima Jūsų visų kelionę.
Mūsų tautos himno autoriaus žodžiais:

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!

Nuoširdžiai Jūsų,

Klebonas kun. Gediminas Kijauskas, S.J. 
Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija

♦**

Sukaktuvinių septyniasdešimt penkerių metų proga, 
vertindama DIRVOS nueitą ilgą ir kliūtimis nusėtą 
lietuviškosios išeivijos spaudos kelią beskleidžiant meilę 
tiesai ir su pasiaukojimu dirbant lietuvybės labui, jos 
pastangas brangina, jos siekius supranta, šia reikšminga 
sukaktimi kartu džiaugiasi ir DIRVAI dar daug ilgų ir 
našių metų linki

Clevelando lietuvių šv. Jurgio parapija
***

75 metų Jubiliejaus proga DIRVĄ sveikina

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando Skyrius

75-čio Jubiliejaus proga linkime "Dirvos" savaitraščiui 
ilgų klestėjimo meų.

Aleksandra ir Liudas Sagiai 
ir lietuviškų sceninių liaudies šokių ansamblis 

"Grandinėlė"
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Sveikiname DIRKi!
C

Svečiai iš Lietuvos, penki Vilniaus universiteto filologai 
paliko man lietuvių poetų rinktinių eilėraščių knygelę ...

štai Justino Marcinkevičiaus eilės:
Jei staiga dingtų visi keliai, tai kur tada eitų žmonės? 
Kur būtų kelio pradžia? Kur būtų kelio galas?

Eitų žmonės vienas prie kito. Be kelio, be tako eitų. 
Žmogus būtų kelio pradžia. Žmogus būtų kelio galas. 

Atneštų kiekvienas po darbą, po meilę arba mirtį. 
Paskui - kaip vaikai - žaisdami, sudėtų iš visko - kelią.

... tad laimingos kelionės į Dirvos ateitį ir Jums!

Mielas Dirvos redaktoriau p. Vytautai Gedgaudai ir 
redakcijos bendradarbiai,

sveikiname Jus Dirvos deimantinio gimtadienio proga!
Milda ir Edmundas Lenkauskai

444

"Gavau pirmąjį Aušros numerį... Pajutau save didžiu, galingu: 
pasijutau lietuviu esąs ..." (Iš Vinco Kudirkos atsivertimo, 1893 m.)

Tegul ir Dirva, spindėdama tėvynės meilės, šviesos ir 
tiesos galiomis, tvirtai žengia j savo pirmojo šimtmečio 
pabaigą, mus jungdama viltingoje kelionėje į laisvą 
Lietuvą.

Juozas Stempužis
Tėvynės Garsų Radijo Vedėjas

444

Man malonu pasveikinti DIRVOS deimantinės 
sukakties proga visus buvusius redaktorus, o ypatingai 
ilgameti redaktorių p. Vytautą Gedgaudą, kuris - 
nesigailėdamas savo sveikatos, - nuoširdžiai ir kruopščiai 
informavo DIRVOS skaitytojus apie mūsų brangios tėvynės 
Lietuvos skaudžias ir sunkias laisvės troškimo dienas, o 
taip pat ir išeivijos rūpesčius išlaikyti lietuvybę.

Linkiu DIRVAI ir jos darbuotojams dar daug daug 
ištvermingų ir sėkmingų metų tautos labui.

Su pagarba,
Ona Mikulskienė

75-rių našaus darbo metų Deimantinio Jubiliejaus 
proga, Lietuvių Skaučių Seserija sveikina DIRVĄ, jos 
redaktorių, bendradarbius, skaitytojus ir rėmėjus, tris 
šimtmečio ketvirčius ištesėjus užsibrėžtame kelyje.

Ta pačia proga, širdingai dėkojame už skatinimą ir 
jautrų reagavimą jaunimo veiklai, bei laikraštyje visad 
randamą vietą to pristatymui.

Linkime DIRVAI našių ir sėkmingų, ilgų, ilgų metų - 
vis purenant Lietuviškosios Tautinės Minties dirvonus ir 
niekad nestokojant priaugančios talkos bei paramos 
lietuviškojo žodžio išlaikyme, jo puoselėjime.

BUDIME!
v.s. t.n. Stefa Gedgaudienė

LSS Vyriausia Skautininke

DIRVĄ, deimantinį jubiliejų švenčiant, nuoširdžiai 
sveikina

L.S.S. Martyno Jankaus Jūrų Budžiai 
ir Skautininkai Clevelande

444

Didžiai Gerb. Dirvos Redaktoriau V. Gedgaudai,
Su nuoširdumu ir dideliu džiaugsmu Clevelando 

Ateitininkai sveikina Dirvą švenčiančią 75-rių metų 
sukaktį. Tegyvuoja Dirva dar daug metų, puoselėdama 
meilę ir ištikimybę lietuvybei.

Džiaugiamės Jūsų dideliais darbais ir kartu su Jumis 
švenčiame jūsų deimantinę sukaktį.

Su pagarba,
Romas Bridžius

Ateities Klubo Pirmininkas

♦♦♦

Sveikiname Dirvą 75 metų sukakties proga, linkime 
ilgiausių metų. Tegul lietuviškas žodis veda mus į Laisvą 
ir Nepriklausomą Tėvynę Lietuvą!

Clevelando Lietuvių Klubo Patikėtinių Taryba
444

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Clevelando 
skyrius sveikina DIRVĄ, jos buvusius ir esamus 
redaktorius, bendradarbius ir skaitytojus, švenčiančius 
DIRVOS deimantinę sukaktį. Linkime ir toliau ryžtingai 
dirbti lietuvių tautos gyvybinį darbą, visų lietuvių, ypač 
jaunimo , Širdyse ugdyti meilę ir pareigą sunkiai į laisvę 
kylančiai Lietuvai. Linkime, kad DIRVA taptų savaitinė 
viešnia kiekvienoje lietuvių šeimoje.

Su geriausiais linkėjimais,

Tauras Juodvalkis Jadvyga Budrienė
Sekretorius Pirmininkė

Parama mokslui ir kultūrai
(Atkelta iš 8 psl.)

Sąjunga. Per Maskvos te
leviziją mačiau, kad IBM 
korporacija žada tiekti savo 
kompiuterius Sovietams. 
Reikėtų atidaryti IBM com- 
patible kompiuterių pardavi
mo ir garantinio remonto fir
mą Lietuvoje. Tokio tipo 
bendra Austrų - Sovietų Są
jungos (gal jau bus Lietuvos) 
įmonė jau senokai veikia 
Vilniuje, Lietuvos Mokslų 
Akademijos Matematikos ir 
Kibernetikos instituto patal
pose. Ji vadinasi "Baltic - 
Amadeus". Si firma parduo
da kompiuterius ir Lietuvai, 
ir Sovietams tiktai už tvirtą 
valiutą. Juos perka įmonės, 
gaunančios šiek tiek laisvai 
konvertuojamos valiutos už 
savo produkciją. Lietuviai ir 
austrai bendrom jėgom kom
plektuoja aparatūrą. Lietu
viai rašo programas, kurios 
taikomos medicininiame ap
tarnavime, kardiologijoje.

Amerikiečių kompiute
riai yra geresni negu austrų. 
Kodėl JAV lietuviai negalėtų 
įkurti konkuruojančios fir
mos Kaune? Sveikoje eko

nominėje sistemoje konku
rencija yra sveikas dalykas. 
Juo labiau, kad "Baltic - 
Amadeus" firma, man taip 
atrodo, taikosi užimti mono
polinę padėtį Lietuvoje. Ma
tomai yra jėgų, kurios tokią 
monopolistinę tendencija re
mia. Kauno technikos Uni
versitete yra gerų specialistų 
galinčių bendradarbiauti to
kioje JAV -Lietuvos bendro
je firmoje ir sudaryti konku
renciją austrams - vilnie
čiams. Galiu garantuoti, kad 
Kaune (KTU ar kitur) rastu
me patalpas tokio profilio 
firmai. Ta proga norėčiau 
atkreipti dėmesį, kad Rytų 
Europos rinka (juo labiau so
vietinė) dar visiškai neužpil
dyta "Macintosh" tipo kom
piuteriais.

Mokslas ir kultūra yra 
tampriai susiję dalykai. Nors 
Lietuvoje žodžiu "kultūra" 
dabar įprasta vadinti menus, 
literatūrą, bibliotekų tinklą ir 
pan. Gal todėl šiemet buvo 
įsteigta Lietuvoje Kultūros ir 
Švietimo ministerija, kuri 
globoja kultūrinę veiklą ir 
bendro lavinimo mokyklas

Nuoširdžiai sveikiname DIRVĄ jos deimantinės 
sukakties proga. Per 75 metus ji buvo ir toliau pasilieka 
lietuvių, ypatingai klevelandiečių, laukiamas jų gyvenimo 
dienų palydovas, skleidžiantis tautines idėjas ir 
informuojąs apie Tėvynę ir išeiviją.

Ir Dainavos Jaunimo stovyklos globos komitetas 
Clevelande su dėkingumu prisimena mielą 
bendradarbiavimą su redaktoriais šią stovyklą 
propaguojant, jos renginius bei vajus skelbiant Dirvos 
puslapiuose.

Dainava šiemet jau įžengia į 35-sius darbo metus. 
Vykdydama tautinę-religinę misiją - išlaikyti mūsų 
jaunimą lietuviškose gretose ir padėti išugdyti ateities 
darbuotojus, Dainava spausdintą žodį laiko didele jėga 
lietuviškai gyvybei išeivijoje pratęsti.

Su geriausiais linkėjimais,

Dainavos jaunmo stovyklos globos komitetas -
Dr. Marius Laniauskas, pirm.

ir nariai: Nijolė Balčiūnienė, Vladas Gyvas,
Rimas Jasinevičius, Viktoras Palūnas, 
Vacys Rociūnas, Albertas Sušinskas, jr., 
Regina Silgalienė ir Aldona Zorskienė.

(gimnazijas). Mokslui ir uni
versitetams globoti įsteigtas 
Mokslo ir Studijų departa
mentas prie Ministrų tarybos 
(apie jį rašiau anksčiau). 
Jaunasis kultūros ir švietimo 
ministras D. Kuolys energin
gai sumažino senąjį ministe
rijos aparatą, "išmetė" lauk 
neperspektyvius darbuotojus. 
Priemonės drąstiškos, bet, 
manau, kad tai bus Lietuvai 
naudinga. Tačiau kultūra, 
kaip jau minėjau anksčiau, 
paprastai finansuojama iš 
valstybės biudžeto. O jis jau 
labai smarkiai šiandien sulo
pytas. Mano giminaitė (kuri 
liko dirbti naujoje Kultūros ir 
Švietimo ministerijoje), išly
dėdama mus iš Vilniaus ke
lionėn į JAV, guodėsi, kad 
vyriausybė per mažai dėme
sio skiria kultūrai. Taigi, 
problemų čia irgi yra, tik aš 
turiu per mažai kompetenci
jos, kad galėčiau konkrečiai 
pasiūlyti, kuo galima remti 
Lietuvą šioje srityje. Man 
atrodo, kad iki šiol kultūri
niai ryšiai tarp JAV LB ir 
Lietuvos buvo labiausiai iš
vystyti: keičiamasi meninin
kų vizitais, aktyvėja literatū
riniai mainai ir t.t. Galėčiau 
nebent atkreipti dėmesį į Lie
tuvos bibliotekų techninį ap
rūpinimą. Jis žymiai bloges
nis negu JAV. Reikėtų kom
piuterizuoti informacinę bib
liotekų tarnybą. Ši problema 
susijusi su kompiuteriais, 
apie ką jau daug kalbėjau 
anksčiau.

Neįmanoma išvardinti 
visų būdų kaip konkrečiai 
remti Lietuvos mokslą, kul
tūrą, ekonomiką.

Wherc there is a will, 
there is a way!

Nuoširdžiai Jūsų

Jonas Punys

Clevelando Lietuvių Pensininkų Klubo vardu 
sveikiname DIRVĄ, švenčiančią savo deimantinę sukaktį.

Džiaugiamės ir didžiuojamės DIRVOS nueitu keliu.
Linkime DIRVAI, žengiant į šimto metų sukaktį, ir 

toliau taip energingai žadinti visų mūsų meilę brangiai 
tėvynei Lietuvai ir skatinti ryžtą aukotis jos išlaisvinimui.

Su geriausiais linkėjimais,

Jadvyga Budrienė. Jurgis Malskis
Sekretorė Pirmininkas

Didžiosios Lietuvos Kunigaikštienės BIRUTĖS 
Draugijos Clevelando skyrius sveikina DIRVĄ, buvusius ir 
esamus redaktorius, visus jos bendradarbius ir skaitytojus, 
švenčiančius DIRVOS deimantinę sukaktį.

DIRVAI linkime plėstis ir klestėti ateinančiose į 
gyvenimą lietuvių kartose, sėkmingai sulaukti šimto metų, 
kad su džiaugsmu galėtų žengti į antrą šimtmetį.

Su geriausiais linkėjimais,
Jadvyga Budrienė

Pirmininkė

IMMEDIATE OPENINGS FOR 
3 RN'S

Immediate opening for Asst. Director 
of Nurses and a Relief Supervisor. 
The Assistant Director of Nurses 
mušt have strong clinical skills and 
knovvledge of medicare reęuire- 
ments.
Relief Supervisor would work 12 
noon to 8:30 p.m. and need strong 
clinical and supervisory skills
RN experience with infection control 
and staff development.
We are a serene nursing and retire- 
ment community near the New Cen
ter area. We strongly believe in ren- 
dering good patient care and would 
vvelcome you if that is your approach 
to nursing.
You may call 313-895-5340 or stop 
by 2567 W. Grand Blvd. for an 
interview Elizabeth Tullis, Director of 
Nurses, Boulvard Temple.

(37-39)

Sveikiname Dirvą ir jos redaktorius Deimantinio 
Jubiliejaus proga, linkėdami ir kitus septyniasdešimt 
penkerius metus stiprinti skaitytojuose tautinę mintį, 
plačiai informuoti mus apie lietuviškąją veiklą, ginti 
Tėvynės Lietuvos kelią į laisvę, tiesą ir šviesą.

ltm Čiurlionio ansamblis

EXPERIENCED (M/F) 
PRESSMEN & 

OPERATORS NEEDED 
Mušt have experience with 4, 
5, or 6-color sheet-fed pres
ses. Progressive company. 
Swing shift. Salary commen- 
surate with experience. 
Benefits.

PANEL PRINTS, INC. 
OLD FORGE, PA. 

717-457-8334 
E0E

(37-38)
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Nemiga ir miego vaistai D r. Danielius Degėsys

Apie 17% žmonių nusis
kundžia nemiga. Priežastys 
kurios sukelia nemigą yra 
įv airios. kaip, pavyzdžiui, rū
pestis ir nervinė įtampa bei 
depresija. Dar kitiems darbo 
valandų pakeitimas ir nere
guliarus miego laikas arba 
ilgas miego vaistų vartoji
mas. Kai kurių žmonių sme
genys funkcijonuoja taip, 
kad jiems užtenka mažiau 
miego arba jie miega trum
pais laikotarpiais ir naktį 
dažnai pabunda.

Nemiga ypač vargina se
nesnius žmones. Senesni 
mėgsta anksčiau eiti į lovą ir 
anksti keltis. Jų miegas būna 
trumpesnis su pertraukom ir 
negilus. Tokie miego pakiti
mai senatvėje yra normalios 
senatvės apraiškos ir žmonės, 
kurie tą supranta prisitaiko 
prie pakitusių miego normų 
ir gali normaliai funkcijo- 
nuoti. Bet palinkimas grieb
tis migdomų vaisių yra gana 
dažnas reiškinys senesniame 
amžiuje. Tokiems įpročiams 
žinoma, reikia priešintis, nes 

1990 M. KELIONĖS
NIUJORKAS—RYGA

Ten ir atgal $795 (tik už kelionę lėktuvu) 
'Skrydžiai tiesiai į Rygą iš JFK per Helsinkį

Oro linija — FINNAIR
'Skrydžiai kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį 

'Specialios kainos nuo spalio 1, 1990 iki kovo 31, 1991 
*$16 „U.S. taxes” nepriskaičiuota.

KELEIVIAMS SU IŠKVIETIMAIS

BALTIC TOURS siūlo specialias lėktuvo kainas keleiviams vyks
tantiems su asmeniškais iškvietimais. Kvietėjas jus pasitiks Rygo
je. Jei reikės, parūpinsim transportaciją.

I
 LANKANTIS LIETUVOJE

Už žemas kainas galite apsistoti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
viešbučiuose vienai arba dviem savaitėm.

HELSINKIS

Grįžtant, oro linijų kelias reikalauja praleisti vieną naktį Helsinky
je. Susisiekimas, pusryčiai, apgyvendinimas — keturių žvaigždžių 
Vaakuna viešbutyje; $75 asmeniui dviese viename kambaryje. 

; Atskiras kambarys $109.

KELIONĖS SU PALYDOVAIS

LIETUVA IR SUOMIJA
13 dienų kelionė, 9 dienos Lietuvoje, 10 naktų Vilniuje, 1 naktis 
Helsinkyje
Oro linija — FINNAIR

Kelionė #106 $1,699.00 iš Bostono ir Niujorko
Lapkričio 7-19 $1,899.00 iš Čikagos
Vienam asm. kamb. + $169.00

KALĖDOS IR N. METAI LIETUVOJE
15 dienų kelionė, 11 dienų Lietuvoje, 12 naktų Vilniuje, 1 naktis 
Helsinkyje. Oro linija — FINNAIR

Kelionė # 1225 $1,799.00 iš Bostono ir Niujorko
Gruodžio 22-5 sausio 5, 1991 $1,999.00 iš Čikagos
Vienam asm. kamb. + $219.00

N. METAI LIETUVOJE
15 dienų kelionė, 11 dienų Lietuvoje, 12 naktų Vilniuje, 1 naktis 
Helsinkyje. Oro linija — FINNAIR

Kelionė # 1280 $1,799.00 iš Bostono ir Niujorko
Gruodžio 29—sausio 12, 1991 $1,999.00 iš Čikagos
Vienam asm. kamb. + $219.00

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į
BALTIC TOURS • 77 Oak St., Suite 4 • NEWTON, MA 02164. 

•• Tel. 617/965-8080 • Fax 617/332-7781

senesnio amžiaus fiziologi
niai pakilimai žmogų padaro 
jautresniu neigiamam mig
domų vaistų veikimui kaip, 
pavyzdžiui, mieguistumu 
dienos metu, sumažėjusią at
mintim pasunkėjusiu sąvokų 
supratimu, nesiorentavimu 
naktį, lygsvaros netekimu ir 
šlapimo nelaikymu. Nežiū
rint to vis dėlto yra gana 
daug senų žmonių kurie iš 
metų į metus reguliariai im
davo miegui vaistus ir kurie 
sako, kad jie prieš užmiegant 
būtinai turi imti miegui tab
letę, nes be jos jie negali mie
goti, o atsikėlę normaliai 
funkcijonuoti. Todėl ir yra 
sunku pasakyti ar tokiam 
žmogui reikia nutraukti mie
gui vaistus ar leisti jam ir to
liau juos vartoti. Tolerancija 
miego vaistams pas kaiku- 
riuos asmenis išsivysto kelių 
savaičių laikotarpyje ir kiek 
jie žalos jų organizmui pa
daro sunku nustatyti. Nors 
kai kurie autoretetingi gydy
tojai mano, kad miego vaistai 
gali pabloginti cmphyzemą, 

chronišką bronchitą ir asth- 
mą. Yra net nuomonių, kad 
jie gali net sutrumpinti tokių 
žmonių gyvenimą. Visiems 
yra aišku, kad perdidelis 
miego vaistų kiekis yra pa
vojingas nes žmogus gali jais 
nusinuodyti. Žmonės, kurie 
mėgsta naktį imli miego vais 
tus, būdami mieguisti gali 
užmiršti kiek kartų jie būna 
vaistus paėmę, todėl jie gali 
jų paimti perdaug.

Šiuo melu vartojami mie
go vaistai daugumoje yra 
saugūs, bet vis dėlto yra ga
limybė, kad žmogus juos 
vartodamas gali patekti bė
don.

Kokie gi yra miego vais
tai? Jie yra dviejų rūšių, bū
tent, trumpai ir ilgai veikian
tieji. Pavyzdžiui Dalmanc 
užmigdo žmogų greitai ir 
miegas būna gilus, bet jo 
cheminiai junginiai pasilieka 
organizme nuo 50 iki 100 va
landų. Jeigu Dalmane yra 
imamas kiekvieną naktį, tai 
cheminiai junginiai sumuo
jasi organizme, todėl tokių 
žmonių psichomotorinės 
funkcijos dienos metu pa
blogėja. Be to jie tampa jau
tresni alkoholio veikimui. 
Dėl šių neigiamų savybių jo 
vartojimas sumažėjo kai atsi
rado kitas trumpai veikiantis 
miego vaistas Halcion. Deja, 
ir šis vaistas nėra idealus, ka
dangi Halcion veikimas būna 
trumpas tai žmogus po kelių 
miego valandų naktį pabunda 
ir norėdamas vėl užmigti ima 
kitą tabletę, tokiu būdu jis 
įpranta imti tabletę vieną po 
kitos. Kai kuriems asme
nims vartojant Halcion su
trinka atmintis arba atsiranda 
amnezija - (užuomarša), kuri 
gali tęstis visą dieną. Alko
holio įtakoje amnezijos laips
nis dar padidėja todėl šiuo 
metu Halcion dozės yra pri
rašomos mažesnės negu kad 
jos buvo prirašomos anks
čiau. Chemiškai artimas 
Halcion’ui yra Valium, kuris 
gali būti imamas tiek miegui 
sukelti tiek įdirgintiems ner
vams raminti.

Visi čia paminėti vaistai 
yra gana saugūs ir mirtinas 
apsinuodyjimas nors ir paė
mus juos dideliais kiekiais 
būna gana retas. Alkoholis 
jų veikimą stiprina, todėl 
juos imant su alkoholiu mir
tinai apsinuodinti yra galima.

Anksčiau gana buvo var
tojami barbitūratai. Prie jų 
priprasti yra labai lengva ir 
jai mirtinas apsinuodijimas 
būna gana dažnas. Juos ypač 
pavojinga imti kartu su alko
holiu. Trys kiti miego vais
tai Doridcn, Placidyl ir Nolu- 
dar gali sukelti neurologinius 
sutrikimus. Prie jų įprasti 
yra lengva, o atprasti sunku. 
Jais apsinuodyjus gydymas 
yra labai sunkus.

Šie visi vaistai gaunami 
tik su receptu gydytojui pri-

Mažoji Lietuva mirtinoje tyloje
Rezistencinio sąjūdžio suvažiavimo kreipimasis į 

Lietuvos aukščiausiąją tarybą

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios tarybos 
pirmininkui 
Ponui Vytautui Landsbergiui 
Vilnius, Lietuva

DIDŽIAI GERBIAMAS

PONE PIRMININKE.

Mažosios Lietuvos rezisten
cinio sąjūdžio suvažiavimas. 
1990 m. rugsėjo 2 d. įvykęs Či
kagoje. sveikina Lietuvos vy
riausybės ryžtingas pastangas 
atstatyti Lietuvos valstybę. 
Jūsų darbams ir pastangoms 
nuoširdžiai pritaria už tėvynės 
ribų gyvenanti tautos dalis.

Okupacinė tvarka žiauriai 
nuteriojo Lietuvą. Dar skau
desnis likimas ištiko Mažąją 
arba Prūsu Lietuvą. Baisus ge
nocidas sunaikino mūsų gen
čių gyvenimą, trukusį tūkstan
čius metų. Tačiau jis negali 
išbraukti tautos amžių istori
jos, negali sunaikinti to kraš
to žmonių sukurto kalbinio ir 
kultūrinio palikimo, nei jų kū
rėjų bei darbuotojų kapų Ne
muno ir Priegliaus krantuose. 
Niekas neturi galios pašalinti 
Baltijos gyvenimo erdvės, skir
tos lietuvių tautai, nei jos lais-

rašius, bet yra ir kiti, kuriuos 
galima pirkti be recepto. Jie 
antihislaminai kaip, pavyz
džiui, Somincx, Nytol, 
Sleep-Eze ir kiti panašūs į 
juos. Nors jie ir gali sukelti 
miegą, bet jie gali duoti ju
desių koordinacijos ir atmin
ties sutrikimus ir gali sukelti, 
arba pabloginti asthmą, glau
komą ir šlapimo susilaikymą. 
Taigi, idealių miego vaistų 
kol kas neturime. Geram 
nakties miegui yra siūloma 
štai kokie patarimai:

1. Eik miegot tokiu pat 
įprastu laiku ir nemiegok 
dienos metu.

2. Po priešpiečių negerk 
gėrimų turinčių kofeino kaip 
kavos, arbatos, Cola ir gėri
mų su šokoladu.

3. Laikyk kambario tem
peratūrą jaukią ir vienodą.

4. Prieš einant gult val
gyk tik lengvą vakarienę.

5. Jeigu negali užmigti 
atsikelk ir eik į kitą kambarį 
ir palauk kol pasidarysi mie
guistas.

Marąuette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 

Chicago, Illinois 60629 
l-(312)-476-2345

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

vės troškimo nuo seniausių 
laikų.

Kai tauta keliasi nepriklau
somam gyvenimui, Mažosios 
Lietuvos rezistencinis suva
žiavimas prašo Lietuvos vy
riausybę nepalikti mūsų bran
gios tėviškės mirtinoje tylo
je laisvės rūpesčiuose ir dar
buose.

Su pagarba:
Algis A. Regis, pirm. 
A. P. Bagdonas, sekr. 
Atstovai:
Martynas Brakas 
Ansas Lymantas 
Ramūnas Buntinas 
Ieva Ašmytė 
Ieva Jankutė 
V. Pėteraitis
T. Andruškevičienė 
Vilius Trumpjonas 
J. Lampsatis

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

NAT1ONWIDE 
INSURANCE 
h4a(.Qr«w<a« * or, yOo' •«<*•

APDRAUDOS rei

kalais geriausius patarna

vimus gausite kreipdamie

si j OBELENIŲ apdraudos 

įstaigą — 6028 Mayfield 

Road. Suite 10. Mayfield 

Hts.. Ohio 41121. Skambinti 

ZENONUI arba SAULIUI 

(216) 142-6810.

DRIVERS

34CENTS/MILE
Our contlnulng growth has 

created career opportunltles 
for Drivers. Our sleeper 
team service pays over 34 
cents per mile drlven. This 
Increases to over 40 cents per 
mile after 18 months Paid 
work and layover time. Full 
Teamster benefit package 
We requlre the followlng 
minimum*:

• 3 years experlence
• Good drlvlng record
• Orug free drivers
• Mountaln experlence help
ful
• Relocatlon to Colorado re- 
qulred

For more Informatlon,

CALLCOLLECT 
SAMMIE SMITH 

(303) 289-1122

NVVTRANSPORT 
SERVICE, INC.

EEO Employ«r

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero; Illinois 60650 
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 Sbūih 50th’ 'A'v.ehtie

CicenL' llliKois

7()8-4£H(fo*Pni 2<

DONALD M. PETKUS
LAVVRENCE C. GAS.UNAS
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DĖL KO GĖDA. SO

VIETINĖ “ETIKA” IR FI- 
LOSOFI JA”.

O kaip pasibaisėtinai ža
lota tautos buitis , ir ypač 
dvasinė būtis!

Irena Raščiuvienė (spė
čiau, pedagogė) “Respubli
kos” dienraštyje (Nr. 156- 
57, 1990) tatai konstatuoja 
itin vaizdingai: “Suaugusie
ji pripranta prie griaunamų, 
atstatomų ir vėl griaunamų 
sienų, perdažomų fasadų, 
prie rausiamų, užverčiamų, 
vėl kasamų griovių, sodina
mų, raunamų, laužomų, vys. 
tančių, vėl sodinamų ir vėl 
neprižiūrimų, džiūstančių 
medžių ... Bet kol žmogus 
auga, jis privalo tikėti, kad 
esama neyrančių, patvarių 
dalykų. Nereikia, kad (vai
kai) matytų, kaip kelisyk 
keičiami gatvių vardai, kaip 
statomi ir ardomi pamink
lai, kaip išmetami ir vėl ku
riami stabai, kaip grožimasi 
knygomis, o paskui drasko
mi jų puslapiai, kaip šlovina
ma, o netrukus žiauriai nie
kinama, kaip mylima ir tuoj 
pat nekenčiama, kaip atsiža
dama ...”.

Tiek apie etikos normų 
irimą ar ardymą žmoguje.

O įžymus sąjūdininkas, 
filosofijos profesorius Arvy, 
das Šliogeris panašiai tvirti
na, kaip ligi šiol Lietuvoje 
buvo dėstoma filosofija 
(“Respublika” Nr. 148-51, 
1990): “Filosofijos iš tikrų
jų nebuvo. Tai, kas buvo 
dėstoma aukštosiose mokyk 
lose, buvo paprasčiausia 
(komunistinė) ideologija, 
prievartinių dogmų rinki
nys” ...

Be galo ryškiai ir vaizdin 
gai prabilo rašytojas Albi
nas Bernotas, šiuo metu tau
tiškai reformuoto “Perga
lės” žurnalo redakcinės ko
legijos narys. Š.m. rugpjū
čio numeryje (8,1990) 
vedamajame su retu rūsčiu 
jis prisimena visų laikų Lie
tuvos okupantų genocidinę 
politiką. “Geriausias jiems 
lietuvis” - jis rašo, - “tai ne 
gyvas lietuvis. Šiuo nerašy
tu įstatymu nuo amžių pa
kaustytos visos šėtoniško
sios galybės, besiveržian
čios prie Baltijos” ... Gi ir 
dabar vis buvo siekiama 
‘broliškų tautų’ suartėjimo 
ir galutinio jų suliejimo, t.y. 
ir mūsų tautos išnaikinimo. 
‘Didžiojo brolio’ pedagogi
ka kaip tik ir buvo pirmiau
sia sunaikinti mokytojus pa
triotus, o tada, kaip vaiz
džiai sako Bernotas, "... atlė
kė raudonas plėšrus paukš
tis, kad išlestų mokykloje 
vaikams smegenis, ištrauky
tų jiem liežuvius ir, kai ge
rai pagalvoji, reikėtų tik 
džiaugtis, kad šiandien to
kios mokyklos auklėtiniai 
dar išgalint suregzti šiokį to 
kį lietuvišką sakinį, nors ir 
pašvepluodami “ ...

Ir tada rašytojas pirštu 
prikišamai rodo, ligi kiek

Aušra - dar ne diena ir 
rytojus - tik rytoj

Bronys Raita

buvo nusigyventa: “Niekur 
pasaulyje negirdėtas daly
kas, kad per televiziją, su be 
gėdišku viešumu, matyt, jau 
galutinei bėdai prispyrus, 
tektų ne mažą vaiką, o visą 
tautą mokyti gimtosios kal
bos - ne vien ten kokius 
pusraščius juodadarbius, bet 
podraug ir gausią tarybinę 
aukštuosius mokslus baigu
sią mūsų inteligentijos armi
ją. Plaukai turėtų šiauštis, 
bet nesišiaušia, aprambėjom 
apsipratom” ...

(Na, gal kiek ir hiperbo- 
liškai pasišiaušta, bet, deja, 
tokia tendencija buvo ryš
kiai pastebėta gyvenime. 
Apie tai jau ir anksčiau bu
vau skaitęs ne vieno kalbi
ninko skundų.)

UGDYTI IŠDIDŽIUS 
ŽMONES, APRAŠYTI VI
SĄ GYVENIMĄ ...

Būta ir šviesesnių balsų - 
kartais ir tokių, kurie suran
da paprastų, bet aiškių atsa
kymų į tuos sunkaus svorio 
klausimus dėl tautos likimo. 
Lietuvių kultūros ūgis mus 
pribrendino Atgimimui, jie 
mano ir, galvočiau, teisin
gai.

Ilgame pokalbyje apie 
lietuvių romano patirtį 
(“Pergalė”, Nr. 4,1989) 
lietuvių literatūros istorikė 
prof. Elena Bukelienė dva
sinio tautos skaidrumo vaid 
menį itin pabrėžia: “Apie 
ką bekalbėtum, ataskaitos 
taškas turi būti aiškus ir šva
rus - tikroji, nepagražinta, 
nenutylėta pažemintos tau
tos būtis. Ne partija, o tauta 
ir jos žmonės - vienintelė 
vertybė, už kurią mes atsa
kome. Nebegalima “svyruo 
ti kartu su partija”, reikia 
šviesti savo tautą, ugdyti iš 
didžius žmones, kad būtu
me verti protėvių ir turėtu
me perspektyvą išlikti ...”.

Kiek anksčiau mano pa
minėtasis rašytojas Ričardas 
Gavelis spiriasi net daugiau. 
Girdi, dabar dažnai mėgsta
me sakyti: darė, ką galėjo, 
ir kad viskas iš esmės buvo 
gerai. “Niekad su tuo nesu
tiksiu. Manau, kad nepada- 
rėm visko, ką galėjom” ...

Kritikas prof. Albertas 
Zalatorius pridėjo: “... yra 
kūrinių, kurių žmonės nebe 
skaito, kam juos leisti?” ...

Bet kitas romanistas, Pet
ras Dirgėla, ne mažiau pa
grįstai galvoja, kad “literatū
ros istorijos, kaip ir apskri
tai istorijos, nedera nei gra
žinti, nei juodinti”.

Tik ta istorija, matyt, dar 
labai skylėta. Neseniai ta
pęs “Pergalės” žurnalo vyr. 
redaktoriumi, rašytojas Juo
zas Aputis, o taip pat ir tem
peramentingo bruožo kriti

kas, pvz., tuoj pabrėžė, kad 
Lietuvoje dar niekas neban
dė rašyti istorijos tokio žmo 
gaus, kuris atsisakė stoti į 
kolūkį. Maža to, “... mes 
neturim miškinių (t.y. parti
zanų) sambūrio vaizdų, 
kaip iš tikrųjų jis prasidėjo 
ir kur nuėjo. Neturim kuni
gų gyvenimo. Kariuome
nės gyvenimo. Valdžios 
žmonių gyvenimo - visiš
kai. Ir tremtinių neturėjo
me visiškai (kol jie dabar 
patys ėmė rašyti). Galų ga
le puolusių žmonių - irgi 
ne” ...

REPRESUOTAS KAS 
DEŠIMTAS LIETUVIS. 
AR IŠAUŠ GIEDRA?

Tokius lietuviškos bui
ties sopulingus skundus, gė
los šauksmus ar ateinančio 
saulėtekio viltis galėčiau tęs
ti valandomis. Bet paskolin
kit man keletą minučių dar 
trejetai balsų.

Vienas priklausytų kom
partijos dvasioj marksistiš
kai auklėtam istorikui Alfon
sui Eidintui, rašančiam mo
nografiją apie Nepriklauso
mos Lietuvos prezidentus, 
plačiausiai apie A. Smetoną. 
Ir rašančiam gana dvejopai: 
anksčiau daugmaž marksis
tiškai, vėliau betgi suran
dant juose ir teigiamesnių 
bruožų. Tas dabar madoj: 
buvę lenininiai totalistai vis 
labiau virsta demokratais - 
ir skubiai, nebe metais, o 
mėnesiais. Geras ženklas!

Taigi šis istorikas nese
niai “Gimtajame Krašte” pa
smerkė blokadą, pašiepė bu 
rokevičinius išgamas ir tik 
apgailestavo, kad per dainų 
šventę Vilniuje prapliupo 
per smarkus lietus. Taigi, 
blokada smaugė, užsienio 
lietuviam buvo sukliudyta 
atvykti, lietus gadino nuo
taiką, bet ūpo visvien nenu- 
mušo. Štai jo žodžiai: 
“Šventė pavyko. Išauš ir 

DIRVOS sukaktuvinis
minėjimas-koncertas

įvyks š.m. spalio 14, sekiįiadienį, 2.30 v.p.p., Toronto Lietuvių namų, 

Karaliaus Mindaugo menėje.
Programoje: St. Lozoraitis, Lietuvos atstovas Vašingtone ir prie Šv. Sosto, Irena 

Kriaučeliūnienė iš Čikagos, sol. Regina Žymantaitė-Peters, 
sol. Eugenio Fernandi, pianistas - VViIliam Vendice.

Po koncerto kava ir pyragai. Vietos numeruotos. Įėjimas - $9. Bilietai platinami sekmadieniais Toronto 
Lietuvių namuose, pas Aldoną Jankaitienę tel. 762-9183, Vytautą Matulevičių tel. 247-9710 ir 
Hamiltone G. Breichmanįenę tel. 1(416)627-1420.

Susipažinimo vakarienė
po koncerto LN Gedimino pilies menėje. Kaina-$15.

‘‘Dirvos’’ rėmėjų sukaktuvinis komitetas

giedra. Kas nors užsienyje, 
pažiūrėjęs į šios šventės įra
šus, gal ir sakys, kad tie lie
tuviai, vargšeliai, vis tik fa
natikai. Tačiau tegu kartu 
pagalvoja ir apie tai: kai vis 
ko trūkstant ir dar per lietų 
tūkstančiai apie laisvę dai
nuoja, tai toje tautoje dar 
yra tiek sveikatos, kad jie ir 
savo valstybę atkurs” ...

Atrodo, kad dvasinių jė
gų nestinga, nepaisant viso
kios demoralizacijos. Dva
sios integritetas - tai pati 
stipriausia garantija tautai 
išgyventi, valstybei atkurti, 
niekad nepasiduoti nevilčiai 
- anot Churchillo “never 
surrender “ ...

Ir toji savimonė jau tik
rai nuostabi. Laikraštinin
kas Vytautas Katilius praėju
sių metų gruodžio mėnesį 
(“Švyturys”, Nr. 23, 1989), 
taigi dar porą mėnesių prieš 
Nepriklausomybės paskelbi
mą, rašydamas apie sovieti
nių deportacijų bjaurumą ir 
žalą mūsų tautos gyvatai, 
liudijo, kad pagal oficialius 
duomenis Lietuvoje vienaip 
ar kitaip buvo represuotas 
kas dešimtas žmogus, t.y. 
maždaug 300,000 ir triskart 
daugiau, pridedant su jais 
susijusius giminystės ryšiais. 
Vadinasi, per vieną milijoną 
žmonių! “Tad kokia tautos 
dalis” - klausia jis baisėda- 
masis, - “buvo nušalinta 
nuo bent kiek ženklesnio da 
lyvavimo rikiuojant ekono
minį, kultūrinį, o juo labiau 
politinį Lietuvos gyvenimą? 
Ar apskritai gali klestėti vi
suomenė, savanoriškai atsi
sakiusi (turbūt , netekusi?) 
tiekos protų? ...”

KAD NORS KARKLAS 
IŠAUGTŲ PRIE NUOSA
VO NAMO!

Pagaliau priminsiu pas
kutinį, poetą ir kritiką Mar
celijų Martinaitį, neseniai 
pasisakiusį apie “Penkiasde

šimt tremties ir nevilties me
tų” (“Pergalė”, Nr. 6, 1990) 
Iš visų mano cituotų tai vie
nintelis, kurį pažinau ir as
meniškai, kai jis prieš trejetą 
metų praskrido mūsų “Lau
kinius vakarus” prie Pacifi- 
ko. Gal dėl to jo pasisaky
mai mane labiau jaudino - 
tokie žmogiškiausi ir jaut
riausi - apie lietuvio namų 
išlikimą...

Sovietiniai okupantai, ra
šo jis, “... mus turėjo ir gal 
dar turės, bet mes niekados 
nebūsim jų ... Laisvė ir ne
priklausomybė buvo netikėk 
tai aplinkybių, bolševikinės 
sistemos irimo mums suteik
ta ... Iš mūsų buvo atimta 
50 metų ... Tai mus labai 
nutolino nuo europietiško 
mentaliteto, nuo lietuvio, 
koks jis buvo prieš pusę am
žiaus ...”. Grasinimais slėg- 
darni, "... jie mus mokė ir 
vertė prarasti gėdą”, nes 
okupantui “reikėjo žmonių 
be gėdos, kurie lengvai tam
pa paklusniais sistemos ver
gais ...”

Ir pagaliau poetas klau
sia mus visus, svajojančius 
grįžti prie savosios žemės: 
“Ar grįš žemė, kai mes ją tu. 
rėsime? Ar būdama mūsų ji 
bus mūsų? Žemė žmo
gų išlaisvina labiau už visas 
politikas, santvarkas, revo
liucijas. Tai žinojo ateiviai 
(sovietai), ją iš mūsų atim
dami. Reikia nors lopinė
lio, nors atsisėsti dviese su 
moterimi ir dar vaiku, ir dar 
reikia, kad šalia augtų nors 
karklas, nors dilgėlė, kad tą 
vietą būtų galima pavadinti 
namais. O po žodžio namai 
sakomas kitas žodis - tėvy- 
— • »> ne ...

Štai atsakymas tiem, ku
rie kalba apie Europos Mag 
na Charta, apie “Europos 
namus”. Kokį “Europos 
namą” ir kur kas įrengs, kai 
lietuvis su milijonais kitų 
Kremliaus pajungtų tautu 
dar vis negali sau susigrą
žinti žemės ir laisvo namo 
su moterimi ir dar vaikais, 
kas jam pavirstų tėvyne lais 
vos Europos tautų sąrango
je? (Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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Tarp eilučių, vJa,/as Viieikis
Atidaręs duris pamačiau 

Florijoną, kuris šypsojosi iki 
ausų. Daugiau nebegalėjo, 
nes neleido jo fizinės savy
bės. Galva tik tiek išneša.

- Tai ko dabar linksmi
niesi? Ar laimėjai loterijoje 
milijoną ar keletą?

- Mano sieloj šiandien 
šventė! - uždainavo Florijo
nas. - Gavai ką turėjai jau 
senai gauti.

- Kalbi mįslėmis. Kal
bėk aiškiau.

- Niekas dar taip aiškiai 
neišdėstė kaip V. Skuodis 
Dirvoje. Aš senai sakiau. 
Nelysk į politiką. Nusisuksi 
sprandą. Tai ir įvyko, kaip 
sakiau. Pagal Skuodį tu ser
gi chroniško nepasitikėjimo 
liga. Prisikabinai prie "Švy
turio" redaktorių. Esą jie tie 
palys, kurie komunistines 
idėjas skelbė, o dabar pervir
to į kitą pusę.

- Ar ne taip yra?
- Taip tai taip, bet kam 

tau reikia lysti į užkulisius? 
Tegul jie sau rašo, kaip nori. 
O tu skaityk tarp eilučių. V. 
Skuodis sako "Daugelis lie
tuviškos sovietinės spaudos 
redaktorių mokėjo redaguoti 
taip, kad skaitytojai išmoko 
ją skaityti tarp eilučių.” O ką 
dabar skaitytojai įskaito tarp 
eilučių? Taip įpratę rašyti 
tarp eilučių, kad ir dabar ne
atsispirs pagundai parašyti, 
ką nors tarp eilučių. Stebėtis 
reikia tų skaitytojų imantru- 
mu.

- Bet Skuodis sako, kad 
aš netik į žurnalistus žiūriu 
su nepasitikėjimu, bet ir į vi
są lietuvių tautą.

- Netikėk. Čia jis rašo 
tarp eilučių. Juk tu manim 
pasitiki.

- Bet jis sako, kad aš gy
vendamas laisvame pasauly
je užsikimšau ausis ir užsiri
šau akis ir stengiuosi išsau

■---------- —------------

SM /uperior Aviną/ 
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 

/uperior /avinę/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

goti senas ir klaidingas pažiū 
ras bei įsitikinimų steoreoti- 
pus, kurie dabar jau tiktų 
muziejams.

- Čia Skuodis pataikė. 
Tu tikrai tinki muziejui. No
rėčiau pamatyti tavo iškamšą 
kur nors Balzeko muziejuje. 
Tu tik pagalvok. Paklausei, 
kas tie 54 egz. "Švyturio". O 
tau ir davė atsakymą. Tie 
pasiunčiami knygų rūmams 
ir Sovietų Sąjungos bibliote
koms. Tik 54 bibliotekos? 
Visoje Sovietų Sąjungoje? 
Dabar man aišku, kodėl So
vietų Sąjunga taip nusiban- 
krutino. Tik 54 bibliotekos!

- Matai, ir tu pripažįsti, 
kad Skuodis ne viską žinąs. 
Pagyvenęs vos porą melų 
Amerikoje kritikuoja Ameri
kos lietuvių veiklą. Aš Lie
tuvoje gyvenau daug ilgiau. 
Tad kodėl aš negaliu ištarti 
vieną kitą kritikos žodį, kas 
dabar vyksta Lietuvoje?

- Negali, - nukirto Flo
rijonas, - ką gali tu pasakyti 
apie Lietuvos gyvenimą, jei
gu čia atvažiuojantieji minis- 
teriai nesugeba atsakyti į pa
prasčiausius klausimus. La
bai gerai apibudino susitiki
mus su Lietuvos ministeriais 
"Draugas". "Išvadoje, atva
žiuojantieji dažniausiai kalba 
bendrybėmis. Į atskirus 
klausimus, ypač ekonomi
nius, atsakymų neturi.

- Tai ko jie čia atvažiuo
ja?

- Tu ir vėl įšokai į rūtų 
darželį. Ne tavo reikalas 
klausinėti. Tavo reikalas 
vykdyti. Gerai sakė V. 
Skuodis. Tu sergi chronišku 
nepasitikėjimu. Turi eit pas 
daktarą.

- Eičiau, bet nežinau to
kių daktarų, kurie tokias li
gas gydo.

- Tave sunku bus pagy
dyti. V. Skuodis sako, kad tu 

su nepasitikėjimu žiūri net į 
visą lietuvių tautą.

Čia jis nudailino. Aš tik 
noriu žinoti, kur dingo tie 
visi kovotojai, kurie per eilę 
metų kentėjo.

- Reikėtų juoktis iš tavo 
naivumo. Bet aš nesijuoksiu. 
Tik pasakysiu, kad tikruosius 
kovotojus pastūmė į šalį opo
rtunistai ir gerai išsispccia- 
lizavę prisitaikymo moksluo
se. Tam jie treniravosi ilgus 
metus. V. Skuodis sako, kad 
tu manai, kad dabartinių 
spaudos darbuotojų tarpe yra 
daug "užsislėpusių komunis
tų", kurių dabartinis patrio
tizmas yra netikras.

- Tai kad savo laiške jis 
neįrodė, kad taip nėra.

- Skaityk tarp eilučių. 
Dar neišmokai?

- Skaitau, skaitau, bet ką 
Skuodis rašo tarp eilučių? 
Kaip skaityti jo kritiškus 
straipsnius? Irgi tarp eilu
čių?

- Nusiramink. Susiner
vinęs prirašysi virš ir tarp ei
lučių.

- Bet vistiek norėčiau ži
noti, kada jie meluoja ir kada 
teisybę sako.

- Nusiramink. Dar kartą 
kartoju. V. Skuodis tokios 
prigimties, kad jis visus mo
ko. Pakliuvai į pamokintinų 
tarpą. Gavai per nosį. Taip 
tau ir reikia. O iš viso to tu
rėtum išmokti šio bei to.

-Ko?
- Mokėk rašyti tarp 

eilučių. Prie visų valdžių 
būsi ponas. Mokėk prisitai
kinti. Skuodis sako, kad visa 
Lietuva taip darė. Kaip jis 
taikstėsi ar dar taikstosi? 
Paskaityk Skuodžio straipsnį 
tarp eilučių. Jis rašo, kad tu 
puikus vyras. O tu šiaušiesi. 
Fui!

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

DETROIT
MARIŲ SAYŲ - SAJAUS

KĄ PRISIMENANT

A.A. Marius Sajauskas

1990 m. birželio 23 d. 
Macomb Hospital Center li
goninėje mirė Marius Sayus 
- Sajauskas sulaukęs 70 me
tų, gyvenęs Detroite ir ilgai 
reiškesęs lietuvių visuomeni
nėje veikloje.

Gimė 1919 m. liepos 16 
d. Tauragėje, baigė Aukštes
niąją Kultūrtechnikos mo
kyklą Kėdainiuose. Karo au
drų išblokštas gyveno Ham
burge, Vokietijoje, iš ten 
emigravo į Angliją ir sukūrė 
šeimą.

1953 m. su žmona Jūratė 
atvyko į Ameriką ir apsigy
veno Detroite, dirbo Fordo 
bendrovėje Mt. Clcmcns 
Chemijos labaratorijoje kaip 
vyresnysis technikas. Už su
gestijas patobulinti darbo 
procesą kelis kartus buvo ap
dovanotas premijomis.

Marius Sayus - Sajaus
kas buvo kuklus, ramaus bū
do, su visais gražiai sugyve
no, rėmė organizacijas, lietu
viškas parapijas ir jaunimo 
stovyklą "Dainava", tačiau į 
visuomeninę veiklą nesiver
žė, bet visuomet ateidavo kur 
galėdavo padėti. Priklausė 
Z. Mikšienės dramos teatrui. 
Kviečiamas neatsisakydavo 
vaidinti, Teatro festivalyje, 
Chicagoje, buvo išrinktas 
žymiausiu Detroito Sambū
rio aktorium. Organizacijų 
renginiuose Marius dekla
muodavo savo kūrybos eilė
raščius. Buvo Dievo Ap
vaizdos parapijos narys, Ta
čiau kaip turintis gražų balsą 
dalyvavo S. Sližio vadovau
jamame chore. Šv. Petro pa
rapijoje ir vėliau šv. Antano 
parapijoje.

Birželio 26 d. Harris lai
dojimo namuose rožinį su
kalbėjo kun. Viktoras Kriš- 
čiunevičius, kun. Alfonsas 
Babonas ir dalyviai. Laido
jimo direktorė Y. Zaparac- 
kienė davė trumpą velionio 
biografiją, pareiškė užuojau
tą žmonai Jūratei ir gimi
nėms, paskaitė B. Brazdžio
nio eilėraštį "Kapas svetur". 
Po jos žodį tarė ir užuojautą 
pareiškė Stefanija Kaunelie- 
nė - šv. Antano parapijos 
choro vardu, Mykolas Aba
rius - LŠST vardu ir žmonos 

Jūratės brolio sūnus kun. Be
nediktas Sigitas Jurčys-gimi- 
nių vardu. Švyturio j. šaulių 
kuopos vicepirm. Juozas 
Kinčius ir šaulys Vacys Šlus- 
nys per rožinį ir atsisveikini
mą dalyvavo su kuopos vė
liava. Atsisveikinimas baig
tas Lietuvos himnu.

Birželio 27 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje 
už velionio vėlę šv. Mišias 
koncelebravo kun. Benedik
tas Sigitas Jurčys, kun. Viki. 
-Kriščiunevičius ir kun. Al
fonsas Babonas, kunigams 
patarnavo L. Hciningas, skai
tinius skaitė Jonas Mikulio- 
nis, giedojo šv. Antano para
pijos choras vadovaujamas 
muz. S. Sližio. Po mišių iš 
kasetės buvo perduotas due
tas "Maria Mater Grctac", 
kurį giedojo velionis Marius 
ir muz. S. Sližys. Po atliktų 
liturginių pamaldų 43 auto
mobilių vilkstinės velionis 
amžinam poilsiui buvo nuly
dėtas į Švento kapo kapines. 
Tėvui B.S. Jurčiui OFM, 
kun. Viktorui Kriščiunevičiui 
ir kun. Alfonsui Babonui, 
sukalbėjus laidojimo maldas 
ant velionio karsto T.B.S. 
Jurčys užbėrė Palangos gin
taro ir Lietuvos žemės. Ele
na Žukauskienė paskaitė St. 
Santvaro eilėraštį "Niekados 
nebegrįši tu", sugiedojome 
Marija, Marija ir dėdami ant 
karsto po gėlę atsisveikino
me su velioniu. Yolanda Za- 
parackicnė velionio žmonos 
Jūratės vardu padėkojo vi
siems prie šių laidotuvių pri
sidėjusioms ir pakvietė į Šve
dų svetainę pietų.

Mielas Mariau, ilsėkis 
ramybėje svetingoje Ameri
kos žemelėje!

A. Grinius

MIRĖ BRONISLAVA
PLEČKAITIENĖ

Rugsėjo 18 d. mirė Bro- 
nislava Plečkaitienė sulau
kusi 84 metus amžiaus. Po 
atlaikytų Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje pamal
dų rugsėjo 20 d. buvo palai
dota Švento kapo kapinėse.

PARAPIJOS 
GEGUŽINĖ-PIKNIKAS

Šv. Antano parapijos ge- 
gužinė-piknikas, rengiamas 
aukų rinkėjų, šiais metais 
įvyks spalio 28 d. Šiam pa
rapijos renginiui reikalingi 
loterijos fantai, aukos ir dar
bininkai.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
hMbonw<oe on yOv'

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si j OBELENIŲ ąpdrąpdos 
įstaigą — 6028 Mayfield 
Road, Suite 10, Mayfield 
Hts.. Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
€216) 442-6810.
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Dirvos pirmojo leidėjo Apolono B. Bartusevičiaus namas, 
2006 St. Clair Avenue, tebestovi ir šiandien netoli Clevelando 
centro, kur aštuoniolikotojo šimtmečio pabaigoje buvo jsikorusi 
Clevelando lietuvių kolonija.

Namo nuosavybe liudija prie pat stogo akmenyje iškalta 
Bartusevičiaus pavardė lenkiškoje transkripcijoje - A.B. 
Bartoszewicz.

A. B. BARTUSEVIČIUS.

P-nas A. B. Bartusevičius yra vienas iš žymiausių 
biznierių tarpe Clevelando lietuvių.

P-nas A. B. Bartusevičius paeina iš Kauno guberni
jos, Panevėžio apskričio, Pompenų miestelio. Gimė Ba
landžio 18 d., 1873 m. Pradinį mokslą įgyjo dviklesėje 
mokykloje. Būdami tėvai neturtingi ir negalėdami leisti 
sunaus į augštesnį mokslą, sumanė išmokinti kokio nors 
amato, kad vėliau galėtų užsidirbti duoną. A. B. Bartu- 
ševičius pasrinko amatą dailydystės, kurio ir pradėjo mo
kintis. Užbaigęs mokslo terminą, pradėjo galvoti apie 
Ameriką, aukso šalį. Neilgai galvojęs, apleido gimtinį 
kraštą ir išvažiavo į Ameriką. Balandžio 8 d., 1793 m., 
pasiekė Ameriką ir apsigyveno Buffalo, N. Y. Atvykęs 
į Ameriką, visupirmą pradėjo rūpintis patapti šios šalies 
piliečiu ir po trumpo buvimo išsiėmė pirmas pilietystės 
popieras. Tais metais Amerike buvo didelė bedarbė, nes 
buvo prezidento rinkimai. Laimėjus demokratų partija 
ir išrinkus antru syk Suv. Vai. prezidentą Grover Cleve
land, bedarbė dar labiau padidėjo. Tuomet dirbtuvėse 
darbininkai dirbo tik vieną dieną savaitėje ir už labai 
mažą užmokestį, teip, jog pragyvenimas vos galima buvo 
padaryti. Mokėdamas dailydystės amatą, bet negalėda
ma  ̂tame, amate gauti darbo, pradėjo galvoti apie biznį 
arba mokintis kito amato. Gabaus nutarė mokintis bar- 
žaaŠKUtys'tes/* Pramokęs barzdaskutystės, 1895 m., atvy
ko 'ir užsidėjo barzdaskutyklą. Dirbdamas
siuiKiSi' ir taupydamas pinigus bėgyje 8 metų sutaupęs 
kiek pinigų 1903 m. sumanė užsidėti saliuną, nes patyrė, 
kad yra geras biznis. 1904 m. pradėjo vesti agentūrą lai
vakorčių, siuntimą pinigų į Europą, apdraudima nuo ug
nies ir pirkimą bei pardavimą namų. Buvo vienas iš 
organizatorių Clevelando Lietuviškos Namų ir Paskolos

BOSTON
KALBĖJO STASYS 

LOZORAITIS
Tautos šventės minėjime. 

Bostone rugsėjo 16 d. pagrin
diniu kalbėtoju buvo Lietu
vos atstovas Stasys Lozorai
tis, o meninę programą atliko 
Bostono lietuvių etnografinis 
ansamblis "Sodauto", veda
mas Gitos Kupčinskienės.

Stasys Lozoraitis ryškino 
paskutinius įvykius Lietuvo
je, rišdamas juos su mūsų 
tautos praeitimi ir pastango
mis išlaikyti savo valstybę, 
tautinį identitetą ir kultūrą 
bei papročius. Jis nupasa
kojo, kaip prieita prie Kovo 
11-tosios deklaracijos pas
kelbimo, kaip ir kodėl priim
tas vad. moratoriumas, kiek 
ir kokios susilaukta iŠ kitų 
valstybių paramos, kodėl So
vietų S-ga delsia derybų su 
Lietuva pradėjimą, ko iš tų 
derybų galima laukti, kokia 
jo pozicija Lietuvos vyriau

Juozas Mikonis 
Realtor, Notary Public

Namų ir žemės pardavimas - nuomavimas

18021 Marcelio Road
Suite 2

Cleveland, Ohio 44119
Bus. phone: 481-6900
Homephone: 531-2190

Bendroves. Suorganizavus bendrovei patapo jos iždi
ninku, kuriuo yra ir iki šių dienų.

Matydamas reikalą įsteigimo ir antros panašios 
bankinės bendrovės, kuri vestų biznį tarpe svetimtaučių, 
1914 m. įsteigė bankinį n?mą vardu: The St. Clair Avė. 
Savings & Loan Co., kurios patapo prezidentu ir juom 
yra iki šios dienos. Jausdamas reikalingumą Clevelande 
lietuviško laikraščio, 1916 m. suorganizavo naują bendro
vę vardu The Ohio Lithuanian Publishing Co., kurios 
teipgi paliko prezidentu. Minėta bendrovė išleidžia lie
tuvišką savaitinį laikraštį vardu ‘‘Dirva.”

P-nas A. B. Bartusevičius pasakoja, kad kiekvienas, 
kurs nori šioje šalyj pagerint savo būvį, turi iš sykio sun
kiai, dirbt, būti kantrus, taupyti uždirbtus pinigus, mokin
tis angliškos kalbos ir griebtis už kokio nors biznio. Už
sidėjus kokį biznį iš sykio teipgi yra sunku, reikia nema
žai padėti triūso ir pavargti iki pats biznis savaimi pra
deda nešti pelną. Darbas ir pačedumas bei biznio sie
kimas tik užtikrina žmogui ateitį.

Dirvos dabartinis pastatas, j kurį 1975 metais buvo perkelta redakcija ir spaustuvė, yra 6116 St. 
Clair Avenue, apie keturiasdešimt blokų j rytus nuo pirmojo Dirvos pastato. Priešais Dirvą, kitpje 
gatvės pusėje, yra slovėnų laikraščio “Ameriška Domovina1* redakcija ir spaustuvė.

sybės atžvilgiu, kiek daug iš
eivija yra padėjusi Lietuvai ir 
toliau turėtų padėti, kodėl 
mes turime didžiuotis Lietu
vos istorija ir privalome pasi
tikėti savo jėgomis.

Publika stipriu plojimu 
pritarė jam, kai jis pareiškė, 
kad pripažįsta ir remia dabar
tinę Lietuvos vyriausybę, bet 
virš jos yra Lietuvos Aukš
čiausioji Taryba, o virš šios - 
Vasario 16-sios aktas, kurio 
atstatymas įpareigoja mus vi
sus. Kas veikia prieš šią Lie
tuvos vertybių gradaciją, tam 
jis, kaip laisvos Lietuvos at
stovas, nepritaria ir nepritars.

Minėjimą atidarė, prave
dė ir uždarė LB Bostono apy
linkės pirmininkas Dr. Ro
mas Buivydas, talkinamas 
Gintaro Čepo, kuris perdavė 
informaciją apie darbus, rei
kalingus skubiai atlikti Lietu
vos reikalu.

MIRĖ DR. P. 
BIZINKAUSKAS 

Rugsėjo 19 d. Cushing 

ligoninėje po ilgos širdies li
gos mirė Dr. Petras Bi- 
zinkauskas iš Brocktono, 
tesulaukęs 64-rių metų. Pa
laidotas rugsėjo 22 d.

Dr. Petras Bizinkauskas, 
gimęs So. Bostone, į Brock- 
toną persikėlė prieš 33-jus 
metus, nuo jaunystės reiškėsi 
lietuviškoje veikloje. 1970 
m. baigęs mokslus daktaro 
laipsniu švietimo srityje, bu
vo profesoriumi Statė kolegi
joje Bridgewaleryje, kur su
organizavo Baltų kultūros 
klubą. Brocktone jo iniciaty
va ir pastangomis miesto 
švietimo rėmuose kurį laiką 
veikė lietuvių kalbos kursai.

Lietuviškuose baruose 
stipriausi Dr. Petro Bizin- 
kausko pėdsakai liko Lietu
vos Vyčių veikloje.

RENGINIAI
• LAPKRIČIO 10 d. 6 

vai. 30 min. vakaro Sandaros 
salėje, Brocktone metinis 
Balfo skyriaus pobūvis.

• LAPKRIČIO 10 d. 7 
vai. 30 min. vakaro Maironio 
parke Shrewsbury Lietu
viškosios Skautybčs Fondo 
vakaras.

• LAPKRIČIO 17 d. 7 
vai. vakaro So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
Tautinės sąjungos Bostono 
skyriaus veiklos 50 metų 
sukakties minėjimas ir Dir
vos jubiliejaus vajaus va
karas.

• 1991 M. KOVO 24 d. 3 
vai. po pietų First & Second 
Church salėje Bostone sol. 
Lilijos Šukytės koncertas, 
akompanuojant dr. Vyteniui 
Vasyliūnui. Koncertą rengia 
Naujosios Anglijos baltų 
draugija.

• 1991 m. BALANDŽIO
7. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos trečio aukšto sa
lėje koncertas, kurio progra
mą atliks sol. Irena Milkevi
čiūtė, sol. Virgilijus Noreika 
ir pianistė Gražina Landsber
gienė - visi iš Lietuvos.

Skaitykit ir platlnkit 
DIRVĄ
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Jungtinis choras - Clevelando Dievo Motinos parapijos ir Toronto “Volungė” - koncertavęs PLB 
IV Kultūros Kongrese.

Lietuvių Dienos Clevelande
1990 spalio 20-21 dieno

mis Clevelande įvyksta Lie
tuvių Dienos, kurias rengia 
LB Clevelando apylinkė. 
Spalio 20 d., šeštadienį, 
įvyks aukšto meninio lygio 
koncertas, kurio programą 
atliks pianistai Vytas Bakšys 
ir Leokadija Paulauskaitė- 
Kanovičienė, solistė Virgini
ja Bruožytė, jungtinis Cleve
lando Dievo Motinos para
pijos ir Toronto "Volungės" 
choras.

VYTAS BAKŠYS gimęs 
Bostone, 1982 metais New 
England Conservatory of Mu
sic įgijo pianino muzikos ba
kalauro laipsnį. 1983 Nevv 
Yorko valstybiniame univer
sitete magistro laipsnį. Dės
to piano, choro, balso ir mo
dernios muzikos kursus siek
damas tolimesnių mokslo 
laipsnių. Pavieniai ir grupi
niai dalyvavęs koncertuose 

H ‘Taupa
Litfiuaman Credit ‘Union 

Lietuvių kredito 9(poperatyvas 

767 Lašt 185th Street

Cleveland, Ohio 44119

(216) 481-6677

įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

Europoje ir Šiaurinės Ame
rikos kontinentuose. Dirbo ir 
dalyvavo su pasaulinio garso 
dirigentais ir kompozitoriais. 
Yra dalyvavęs koncertuose 
su visa eile lietuvių solistų ir 
instrumentalistų. PL IV-to 
Kultūros kongreso metu atli
ko programą su Clevelando 
ir Toronto jungtiniu choru.

LEOKADIJA PAU
LAUSKAITĖ - KANOVI- 
ČIENĖ gimusi Lietuvoje, 
baigė Vilniaus konservatori
joje fortepijono klasę. Vė
liau baigė Maskvos konser
vatoriją specializuodamasi 
kamerinėje muzikoje. Dėstė 
Vilniaus konservatorijoje 7 
metus fortepijoną. Koncer
tavo Lietuvoje kaip solistė, 
akompanijatorė daininin
kams, instrumentalistams ir 
Lietuvos styginiam kvartetui. 
Atvažiavusi į Kanadą dėstė 
Royal Conservatory of Mu- 

sic fortepijoną. Yra koncer
tavusi Kanadoje kaip solistė 
ir akompanijatorė. Su pianis 
tu V. Bakšiu ir jungtiniu cho
ru atliko programą PL IV-to 
Kultūros kongreso metu.

VIRGINIJA BRUOŽY
TĖ gimusi Australijoje, kon
certavo įvairiuose kraštuose 
su "Svajonių” ir "Svajonių 
aidai" muzikos vienetais. 
Šiuo metu Cleveland Institu
te of Music studijuoja daina
vimą ir operą.

CLEVELANDO LIE
TUVIŲ DIEVO MOTINOS 
PARAPIJOS choras įsisteigė 
1982 m. rudenį. Pirmas cho
ro pasirodymas buvo tų pa
čių metų Kalėdinėse pieme
nėlių mišiose. Didesnę cho
ristų dalį sudarė jaunesnio 
amžiaus dainininkai. Panaši 
proporcija pasiliko iki šian
dien, nors choro sąstatas visą 
laiką gerokai keitėsi. Nuo 
įsisteigimo iki šiandien, cho
ras bažnyčioje gieda tik di
desnių bažnytinių švenčių 
bei tautinių įvykių proga.

Choras pasirodė kelis 
kartus su Grandinėle atlikda
mi koncertus įvairiomis pro
gomis.

1987 metais, Lietuvos 
Krikščionybės 600 m. Jubi
liejaus proga choro veikla 
buvo ypatingai aktyvi. Kon
certai Clevelande ir Roches- 
teryje, dalyvavimas jungti
niame lietuvių chore Romoje 
pareikalavo iš choristų daug 
pastangų, darbo ir išlaidų.

1988 metais su "Volun
gės" choru koncertas Toronte 
žavėjo apie 800 PL IV-to 
Kultūros kongreso dalyvių. 
Vėliau jungtinis koncertas su 
Rochesterio choru. Dalyvau
ta kelctojc baltiečių rengtų 
koncertų programų. Ruošia
ma velykinių ir kalėdinių 
giesmių juostelė, kuri pasi
rodys netolimoje ateityje.

Chorui, nuo pat pirmųjų 
dienų, vadovauja muzikė Ri

ta Čyvaitė-Kliorienė. Ji dir
bo su vokaliniu vienetu "Ne
rija". Aktyviai prisideda prie 
"Grandinėlės" ir lituanistinės 
mokyklos darbo. Priklauso 
VH-sios Dainų Šventės mu-

MALONIAI KVIEČIAME VISUS 
Į DIRVOS 75 METŲ SUKAKTIES ŠVENTĘ 

SEKMADIENĮ, SPALIO 7

10 vai. pamaldos Dievo Motinos šventovėje.
Gieda Aldona Stempužienė ir 
Dievo Motinos Parapijos Choras. 
Dirigentė ir vargonais groja Rita Kliorienė.

12 vai. Dirvos sukakties akademija
Dievo Motinos parapijos auditorijoje. 
Mero proklamacija.
Pagrindinė kalba - Jaunutis P. Nasvytis.
Redaktorių Balio Gaidžiūno, Jono čiuberkio ir 

Vytauto Gedgaudo pagerbimas.

6 vai. vakare DIRVOS jubiliejinis banketas
Lietuvių Namų salėje.

Iškilminga Vakarienė.
Los Angeles Vyrų Kvarteto koncertas.

Sustiprinkime DIRVĄ deimantine bičiulyste, 
dalyvaudami jos 75 metų sukakties įvykiuose.

DIRVOS 75 METŲ 
SUKAKTIES KOMITETAS

zikinei komisijai. Šią vasarą 
dalyvavo Lietuvos dainų 
šventėje.

TORONTO VOLUN
GĖS choro pradžios reikia 
ieškoti 1975 metais įsikūru
siam lietuvaičių oktete, kuris 
1980 metais tapo mišriu cho
ru.

Nuo 1980 metų choras 
subrendo į stiprų muzikinį 
vienetą, nuolat tobulėdamas 
dainavimo srityje, pasirink
damas ir pasigėrėtinai išpil- 
dydamas vis sudėtingesnį re
pertuarą. Jų lietuviškos dai
nos yra nuskambėjusios ne 
tik Kanadoje, bet Anglijoje ir 
Amerikoje.

Volungės choras pratur
tino savo daina ne vieną mi
nėjimą, koncertą, tautinių šo
kių šventę. Religinė muzika 
randa ypatingą vietą choro 
repertuare. Religinio turinio 
koncertai Kalėdų proga yra 
tapę tradicija.

Choras yra išleidęs kele
tą plokštelių.

Žvelgiant į ateities per
spektyvas, dėmesys krypsta į 
dainuojantį jaunimą. Volun
gė prie savęs priglaudžia 
Maironio mokyklos vaikų 
chorą parodydama, kad dai

A. A.

ONUTEI ŠLAPAITIENEI

Lietuvoje mirus, jos broliui PRANUI 
PETRAIČIUI ir jo šeima, reiškiame 
gilią užuojautą.

Danutė ir Arvydas 
Kižiai

nos džiaugsmas jungia per
žengdamas amžiaus ribas.

Volungė išvystė bendra
darbiavimą su jaunais solis
tais Anita Pakalniškyte ir Jo
nu Vaškevičiumi. Reikšmin
gas savo įnašu yra kompozi
torius akompaniatorius Jonas 
Govėdas.

Volungės chorui vado
vauja muzikė Dalia Skrins- 
kaitė-Viskontienė. Ji yra ak
tyvi muzikiniame gyvenime. 
Priklauso VH-sios Dainų 
Šventės muzikinei komisijai.

Clevelande ir apylinkių 
lietuviai turės retą progą iš
girsti koncertą, kuris prilygs
ta amerikiečių koncertams. 
Šiam koncertui buvo parink
ta atitinkama salė, talpinanti 
540 klausytojų. Mums reikia 
parodyti, kad mokame įver
tinti savo menines pajėgas, 
ypač kai bilietų kainos yra 
veik per pus mažesnės negu 
tokio lygio amerikiečių kon
certų.

Pr. Joga

• ALEKSAS PLAVI- 
ČIUS, Clevelande, Dirvai 
paremti įteikė auką 25 dol. 
Ačiū.
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LSS TP v.s. F. ŠAKALYS 
CLEVELANDE

Sekmadienį, rugsėjo 30 
Dievo Molinos parapijos 
mažojoje salėje Clevelando 
Skautija ir svečiai susitiko 
su JAV viešinčiu Lietuvos 
Skautų Sąjungos Tarybos 
Pirmininku, v.s. Feliksu Ša
kaliu ir kartu praleido labai 
jaukią, įdomią popietę.

Nuostabaus patvarumo ir 
energijos Vyriausias Lietu
vos Skautijos Vadovas at
vyko tiesiai iš Skautijos su
eigos Chicagoje ir čia leng
vai įsijungė į jo laukusiųjų 
ratą. Aprašymas seks vė
liau.

Trečiadienį, apžiūrėjęs 
Niagaros krioklius, v.s. F. 
Šakalys lankysis Rochcstcr, 
N.Y.

SKAUTUOS 
METINĖ ŠVENTĖ

Spalio 22 d., pirmadienį, 
Clevelande bus paminėta 
Skautijos Lietuvoje įkūrimo 
šventė, kurioje svečiais bus 
pravažiuojąs 46 asmenų Vii 
niaus Pedagoginio Instituto 
liaudies dainų ir šokių an
samblis “Šviesa”.

Skautijai pirmuosius žin 
gsnius pradėjus Vilniuje 
1918 metais, ir 1989 metais 
atsikūrus taip pat Vilniuje, 
svečiai iš Tėvynės bus tary

DIRVOS 
deimantinio jubiliejaus 

BANKETAS

įvyksta sekmadienį, spalio 7, 6 vai. vak.
Lietuvių namų salėje, 877 E. 185 St. Cleveland, OH 44119

dalyvaujant garsiajam
LOS ANGELES VYRŲ KVARTETUI 

ir
Pianistei RAIMONDAI APEIKYTEI.

Skambios, trankios ir lyriškos dainos. įdomūs ir 
juokingi pasakojimai iš kelionės po Lietuvą.

IŠKILMINGA VAKARIENĖ SU VYNU, 
kokteiliai ir užkandėliai.

Vakarienės metu instrumentinis trio gros lengvą 
muziką.

Gražiausia proga pabendrauti 
su svečiais iš kitų miestų.

BILIETAI - $25 ASMENIUI.
Prašom rezervuoti vietas pas 

Jadvygą Budrienę tel. 216 / 486-3912, ar 
Anastaziją Mackuvienę tel. 216 / 692-2031.

VISI LABAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI!

tum ranka paliečiamas abe
jų datų ir tęstinumo simbo
linis ryšys. Minėjimo eiga 
bus paskelbta sekančiame 
Dirvos numeryje.

Širdinga padėka Dievo 
Motinos parapijos klebonui 
kun. Gediminui Kijauskui, 
S.J., leidusiam naudotis pa
talpomis ir visiems, sutiku
siems savo namuose priimti 
svečius. Ryšininkė tuo klau 
simu yra s. Ona Šilėnicnė, 
tel. 531-8207.

Ansamblis į Clevelandą 
atvyks spalio 21 d., sekma
dienį 5 v.v. ir iš čia sekantį 
antradienio rytą vyks į Wa- 
shingloną.

• VALDONĖ ŽIEDO- 
NIENĖ, Willoghby Hills. 
Oh., užsiprenumeravo Dirvą 
savo motinai P. Karosicnci 
Floridoje. Sveikiname naują 
skaitytoją.

. VITA IR RIMAS 
AUKŠTUOLIAI, Highland 
Hts, Oh., prie prenumeratos 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• L. NAGEVIČIUS, Par- 
ma, Oh., atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo au
ką 25 dol. Ačiū.

• CLEVELANDO ŠAU
LIŲ KUOPŲ pirmininkai V. 
Čečys ir A Pauticnis, Dirvai 
paremti atsiuntė auką 20 dol. 
Ačiū.

Dirvos 75 Metų
Sukakties Komitetas

Clevelando merui Michael R. White pasirašant proklamaciją, stebi Vilties D-jos pirmininkas dr.
Viktoras. Stankus, Sukakties rengimo komiteto pirm. Juozas Stempužis, Dirvos redaktoriai Stefa ir 
Vytautas Gedgaudai, Dievo Motinos parapijos klebonas kun. Gediminas Kijauskas, S.J.

V. Bacevičiaus nuotr.

Dirvos pagerbimas Clevelando rotušėje
Rugsėjo 27, ketvirtadie

nį, miesto valdybos rūmuose 
Dirvos sukakties komiteto 
delegaciją priėmė meras Mi- 
chacl White.

Delegacijoje buvo kun. 
Ged. Kijauskas, Dirvos vy
riausias redaktorius Vytautas 
Gedgaudas, redaktorė Stefa 
Gedgaudienė, Vilties d-jos 
pirm. Dr. Viktoras Stankus, 
Sukakties komiteto pirm. 
Juozas Stempužis, komiteto 
nariai - Vladas Blinstrubas, 
Jadvyga Budrienė, Ingrida 
Bublienė ir Anastazija Mac
kuvienė. Svečių tarpe buvo 
Draugo atstovas Vacys Ro- 
ciūnas, Ona Šilėnicnė, O. 
Razgaiticnė ir Vladas Bace
vičius, kitų tautybių spaudos 
ir radijo atstovai.

Meras Michael White, 
pagerbdamas Dirvą jos 75- 
rių metų sukakties proga, iš
kėlė virš miesto rūmų Lietu
vos trispalvę, kuri plevėsuos 
ištisą savaitę, ir taip pat pasi
rašė proklamaciją.

Mero ceremonijų kamba
ryje Dirvą pasveikino Slovė
nų laikraščio DOMOVINA 
redaktorius MATT SUSEL, 

Lietuvių radijo programa TĖVYNES GARSAI girdi
ma sekmadieniais iš ryto nuo 8 iki 10 vai. per WUJC 
radijo stotį, FM banga 88.7 ir vakare nuo 7 iki 8 vai. 
per WCPN stotį, FM banga 90.3 .

Lietuvos naujienos, Clevelando kronika. Keliau
jančio mikrofono pasikalbėjimai, lietuvių tautinė ir 
liaudies muzika.

TĖVYNĖS GARSŲ radijas yra ištikimas bičiulis. 
Jis visus aplanko, kurie tik Jo klausosi.

vokiečių laikraščio GERMA- 
NIA redaktorė JOHANA 
ROTH, Tautybių radijo ve
dėjų vardu vokiečių progra
mos vedėja IDA PETERS ir 
Tautybių sąjūdžio .vicepirmi
ninkas VACLAV HYVNAR.

Red. Stefa Gedgaudienė 
ir Sukakties k-to pirm. Juo
zas Stempužis padėkojo me
rui už išskirtinį dėmesį Dir
vos laikraščiui.

Po oficialios dalies mero 
štabo nariai, tautybių laikraš
čių ir radijo atsovai ir visi 
svečiai buvo pavaišinti gra
žiame mero svečių kamba
ryje. Vaišes paruošė Jadvy
ga Budrienė, talkinama Onos 
Šilėnienės ir O. Razgaiticnės.

(jst)

• IZABELĖ ORLOWS, 
Clevelande, užprenumeravo 
Dirvą Daliai Grccnawald, 
Sinclairvillc, N.Y. Sveikina
me naują skaitytoją.

• BALYS GAIDŽIU- 
NAS persikėlė į naują "con
do" namą. Jo adresas:

6737 Oldc Field Ct. 
Mentor, OH 44060. 
Tclefonas:946-2138

DIRVOS 
Sukaktuvinis Vajus 

Clevelande ir Ohio valstijoje

Kazimieras ir Elena
Pociai, Beverly Shores .. 200.00 

Dievo Motinos Nuolatinės
Pagalbos parapija ... 100.00

Tėvai Jėzuitai ............ 75.00
LTM Čiurlionio

Ansamblis ........... 100.00
Ona Naumanienė ....... 15.00
Joseph N. Glebus ...... 25.00
Dr. Juozas Šonta ....... 50.00
Lietuvių klubas ......... 75.00
Milda ir dr. Edmundas

Lenkauskai ........... 100.00
Dainavos jaunimo

stovyklos globos
komitetas ..............  25.00

Juozas Mikonis ......... 25.00
Clevelando lietuvių

Šv. Jurgio parapija ... 75.00 
Vincas Kizlaitis .......... 55.00
Elena Janulis ............. 50.00
Ateities Klubas ..........  25.00
Eufemija ir Balys

Steponiai ................ 25.00
Grandinėlė .................  25.00
Aleksandra ir Liudas

Sagiai ................... 25.00
Ona Mikulskienė ....... 25.00
Jūrų Budžiai ir

Skautininkai .......... 75.00
DLK Birutės draugija .. 75.00
ALT S-gos Clevelando

Skyrius ...............  100.00
Clevelando Lietuvių

Pensininkų klubas .... 75.00 
Nuoširdžiai dėkojame už 

sukaktuvines aukas.

Vajaus komitetas maloniai 
prašo aukas siųsti šiuo adresu:

DIRVA - 75
P.O. Box 603206 

6116 St. Clair Avė., 
Cleveland, OH 44103

• JEI PLANUOJATE 
atnaujinti savo virtuvę ar vo
nią, aplankykite parodą kit- 
chcn / bath and Home Beau- 
tification Expo, kuri vyks 
spalio 11-14 dienomis I-X 
Center. Paroda atidaryta ket
virtadienį ir penktadienį nuo 
4 v.p.p. iki 10 v.v. ir šešta
dienį - sekmadienį nuo 11 
vai. ryto iki 6 v.v. /



DIRVA
DIRVOS deimantinio 

jubiliejaus paminėjimo 
pokylis rengiamas spa
lio 21 d. Martiniąue res
torane, Chicagoje. Vi
suomenė nuoširdžiai 
kviečiama dalyvauti.

Rezervacijoms prašome 
skambinti Irenai Kriau
čeliūnienei tel. 708 / 301 
-8183 arba vakarais Vi
dai Jonušienei 708 / 448- 
4520.

LB TARYBOS TREČIOJI 
SESIJA

Spalio mėn. 5,6 ir 7 die
nomis Detroite Airport Hil- 
ton Inn viešbutyje įvyks JAV 
LB XII-tosios Tarybos tre
čioji sesija, kurioje dalyvaus 
Tarybos nariai, Krašto valdy
ba, PLB pirmininkas dr. Bie
liauskas ir kt. Sesijoje taip 
pat kviečiama dalyvauti ir 
lietuvių visuomenė. įėjimas 
nemokamas. Suvažiavimas 
prasideda spalio 5 d. 10 vai. 
ryto ir tęsis visą dieną. 7 vai. 
vak. atidaroma antrojo Lietu
vos prezidento Aleksandro 
Stulginskio, kuris buvo iš
tremtas į Sibirą ir mirė Lietu
voje, paroda. Bus išstatyta 
40 rėmų, kuriuose tilps nuo
traukos, paveikslai, raštai ir 
asmeniški suvenirai iš prezi
dento gyvenimo.

Šeštadienį posėdžiai pra

Dalis svečių dalyvavusių Tautos šventės minėjime Chicago
je. Iš kairės: B. Nainys, R. Motiekaitienė, Lietuvos gen. konsu
las V.KIeiza, Lietuvos viceprezidentas K. Motieka, dr. L. Kriauče 
liūnas, A. Kleizienė ir I. Kriaučeliūnienė.

KVIETIMAS
Sekmadienį, 1990 m. spalio 7 d. 3 

vai. p.p., Lietuvių tautiniuose na
muose, 6422 S. Kedzie Avė. Chicago, 
ruošiami

TRADICINIAI PIETŪS
kurių metu bus trumpa meninė 
programa, pagerbti Tautos Fondo 
aukotojai, pravestas laimėjimų 
paskirstymas.

Visi maloniai kviečiami pietuose 
dalyvauti. Dalyvio mokestis 15 dol. 
asmeniui.

Tautos Fondo Komitetas 
Chicagoje, Illinois

sidės 9:00 vai. ryto ir vyks 
visą dieną, o 6:00 vai. vak. 
bus banketas, kuriame meni
nę programą atliks Kauno 
Muzikinio Teatro solistas 
Egidijus Mažintas. Įėjimas į 
banketą 20 dol.

Suvažiavimas baigsis 
sekmadienį. 9:00 vai. ryto 
bus šv. Mišios viešbučio pa
talpose, o po to vėl vyks po
sėdžiai. Šio suvažiavimo pa
grindiniai rūpesčiai bus pasi
keitimai Lietuvoje ir veiklos 
derinimas bei jos konkretūs 
uždaviniai.

Suvažiavimą globoja 
JAV LB Michigano apygar
da.

Visi Detroito ir jo apy
linkių gyventojai maloniai 
kviečiami dalyvauti suvažia
vime, parodoje ir bankete.

• ALGIRDAS IR AL
DONA BRAZIAI, Palos 
Heights, III. atnaujindami 
Dirvos prenumeratą, pridėjo 
auką 25 dol. Ačiū.

• DIRVAI paremti lote
rijos knygučių šakneles su 
aukomis, prašom nedelsiant 
grąžinti O. Daškevičienei, 
7254 S. Troy St., Chicago, 
IL 60629. Norint įsigyti 
daugiau, skambinti Ir. Kriau
čeliūnienei, (708)301-8183.

• B. NORKŪNAS, per 
Dirvos vajaus komitetą Dc-

Dirvos redaktoriai, Sukaktuvinio komiteto nariai ir dalis svečių Clevelando miesto savivaldybės 
rūmuose susitinka su miesto meru paminėti Dirvos 75 metų sukaktį. Iš kairės: dr. Matt Susel, George 
Djelic, August Pust, Johana Roth, dr. Viktoras Stankus, Michael Polensek, meras Michael R. White, 
Vytautas Gedgaudas, Stefa Gedgaudienė, Ida Peters, Ingrida Bublienė, Anastazija Mackuvienė, Vla
das Blinstrubas, Sally Blinstrubas, Vacys Rociūnas, Vaclav Hyvnar, Juozas Stempužis ir Alan Sei- 
fullah, mero spaudos departamento direktorius. Donn R. Nottage, miesto fotografas

troite, užprenumeravo Dirvą 
savo brolvaikiui Sauliui Nor
kūnui Kaune.

Sveikiname naują skaity
toją ir dėkojame už tarpinin
kavimą komiteto ižd. VI. 
Staškui.

• VIII Teatro festivalis 
įvyks Jaunimo centre Chi- 
eagoje lapkričio mėn. 15-18 
dienomis. Festivalį rengia 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros taryba. Rengimo 
komisijai vadovauja Nijolė 
Martinaitytė.

Festivalio metu dramos 
mėgėjai turės progos pama
tyti šiuos pastatymus: Os
trausko "Šaltkalvis", režisuo
jamas Juozo Ivanausko; Ke
turakio "Amerika pirty", kurį 
suvaidins Vaidilutės teatras: 
Alanto "Aukštadvaris", kurį 
suvaidins Toronto Aitvaras, 
Rūko "Bumbulis ir Dundu
lis", ir Pūkelevičiūtės "Žmo

Egidijus Mažintas, Kauno muzikinio teatro solistas, atliks 
meninu programą DIRVOS Deimantinio Jubiliejaus minėjime - 
pokylyje, kuris bus spalio 21 d. Martiniąue South Ballroom, Chi
cagoje. Svečias iš Lietuvos yra baigęs Lietuvos konservatoriją 
Vilniuje, kur mokėsi pas prof. Vaclovą Daunorą. Jis yra žino
mas Kaip aerų vokalinių ir sceninių duomenų menininkas. Vie
tas į pokylį galima rezervuoti skambinant Ir. Kriaučeliūnienei 
(708) 301 -8183 arba Vidai Jonušienei (708) 448-4520.

nės ir beržai", kurį suvaidins 
Los Angeles Dramos sambū
ris.

Fcsativalio žymenų įtei
kimas ir užbaigiamoji vaka
rienė bus lapkričio 18 d. Jau
nimo centro mažojoje salėje.

LIETUVOS AIDO 
ĮGALIOTINIS

Bronius Juodelis yra pa
kviestas Lietuvos Respubli
kos valdžios dienraščio LIE 
TUVOS AIDAS įgaliotiniu 
JAV-se.

“Lietuvos Aidas” siun
čiamas oro paštu kartą į sa
vaitę, penki numeriai voke, 
tiesiai prenumeratoriui. Pre 
numerata JAV-se $85 me
tams, arba $45 šešiems mė
nesiams.

Čekius rašyti “Lietuvos 
Aido” vardu ir su užsaky
mu siųsti: Broniui Juodeliui 
239 Brooksidc Ln., Willovv- 
brook, IL 60514, USA.

UŽSIENIEČIŲ VEDYBŲ 
APGAVYSTĖS

Gina Simonaitytė (Ba- 
niunienė), Port Jefferson, 
N.Y., mums rašo:

Pamačiusi Dirvoje 
straipsnį apie mane (žiūr. Nr. 
32, rugpiūčio 23, antrą pusla
pi "Iš kitos pusės")pagal 
New York Post straipsnį lie
pos 30, pagalvojau, kad gal 
būtų įdomu skaitytojams ži
noti, kad aš dalyvausiu tele
vizijos programoje, "Sally 
Jessy Raphael" per ABC lai
dą spalio 1 dieną (Nevv Yor
ke bus matoma 10 vai. iš ryto 
"Channcl 7", kituose mies
tuose laikas gali būti kitoks).

Programos tema bus 
"Užsieniečių Vedybų Apga
vystės."

• G. LEONIENĖ, Brad- 
ford, Dirvai paremti atsiuntė 
50 dol. Ačiū.

• JADVYGOS POVI- 
LAnTENĖS, Omahoje Dir
vos vajaus talkininkės para
ginimu, Dirvą užsiprenume
ravo Rimas Reškevičius, 
Omahoje. Sveikiname naują 
skaitytoją.

• JURGIO JANUŠAIČIO 
raginimu, vajaus proga užsi
prenumeravo Dirvą Juozas 
Paliulis, Ponce Inlct, Florido
je. Sveikiname naują skaity
toją.

• GENOVAITĖ MEI- 
LIŪNIENĖ, Nevv Yorke, at
naujindama Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

"OLYMPIA"
Travel Delux rašoma maši
nėlės, su liet, raidynu. 
Rašyti: S. MAKUTĖNAS 

7848 N. TEEL WAY.
INDIANAPOLIS, IN 46256

TAUTINIAI MOTERIŠKI RŪBAI,
5 pėdų aukščio, beveik nauji. 
Rašyti: S. MAKUTĖNAS 

7848 N. TEEL WAY, 
INDIANAPOLIS,, IN. 46256
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