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AAL NTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS—
ANTANAS 
DUNDZILA 

DIRVOS
KONKURSO 
LAIMĖTOJAS
Antanas Dundzila, šiais 

metais su savo "Šių laikų 
istorija" laimėjo 29-tą 
DIRVOS novelės konkursą. 
Metinio konkurso $700 pre
mija yra gaunama iš a.a. 
Simo Kašclionio palikimo, 
kurį tvarko Korp! Neo-Li
thuania. Autorius yra kon
kurso premijos pinigų atsi
sakąs, juos paskytė nuo bol
ševikų nukentėjusiųjų reika
lams Lietuvoje.

Premijos įteikimas įvyko 
lapkričio 9 d. Chicagoje, 
Korp! Neo-Lithuania meti
nės šventės iškilmių metu. 
Apie šventę plačiau bus se
kančiame numeryje.

Šiais metais DIRVOS 
novelės konkursas atsiųstais 
kūriniais buvo turtingas. 
Viso jury komisija turėjo 
įvertinti net 13 kūrinių, iš 
kurių net keturis rekomen
davo redakcijai DIRVOS 
atkarpoje atspausdinti. DIR 
VA dėkoja jury komisijos 
nariams Nijolei Jankutei 
Užubalicnei, Česlovui Grin- 
cevičiui ir Vytautui Kasniū- 
nui už įdėtą triūsą vertinant 
išeivijos kūrybinius polė
kius.

DIRVOS bendradarbis, 
konkursą laimėjęs Antanas 
Dundzila, gimė 1932 Kau
ne. Amerikoje įsigijo me
chaninės inžinerijos baka

iželyje, Clevelande. Pirmos eilės vidury sėdi Ona MikulskienėČiurlionio Ansamblis 1952 m. Lietuvių KultOrinrėm
- kanklių orkestro vadovė, antros eilės vidury - komp. Alfonsas Mikulskis - Ansamblio vadovas, trečioj eilėj antras - Juozas 
Stempužis-tuometinis Ansamblio valdybos pirmininkas T—

lauro ir magistro laipsnius, 
o, pradėjus plisti kompiu
terių naudojimui, nuo 1961 
darbuojasi informatikos 
srityje.

Gavęs JAV valdžios 
Fulbright'o vardo stipendiją, 
1981 m. rudenį kartu su sū
numis praleido Lietuvoje, 
skaitydamas paskaitas iš sa
vo profesijos srities. Nuo 
1955 bendradarbiauja išei
vijos lietuvių spaudoje ir ku 
rį laiką redagavo anglų kal- 

(Nukclta į 3 psl.)
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Čiurlionio ansambliui baigus darbą
Nijolė Kersnauskaitė

1991 spalio 29 d. Lietu
vių namuose įvykusioje 
spaudos ir radijo konferen
cijoje, LTM ansamblio 
"Čiurlionis" valdybos pir
mininkas Vladas Plečkaitis 
pranešė šių metų spalio 27 
dienos ansamblio visuotinio 
narių susirinkimo nutarimą 
užbaigti ansamblio veiklą. 
Susirinkimas pageidavo vis
ką, kas galima, įskaitant pi
nigus, skirti Lietuvai. Susi
rinkimui pirmininkavo Vio
leta Žilionytė-Legcr, sekre- 
tariavo Jonas Citulis. Spren 
dimas uždaryti ansamblio 
veiklą buvo padarytas daly
vavusiųjų balsų dauguma. 
Susirinkimas taip pat įpa
reigojo ansamblio valdybą 
šešių mėnesių laikotarpyje 
sutvarkyti visus su uždary
mu susijusius reikalus.

Muzikas, kompozitorius 
Alfonsas Mikulskis įkūrė 
Čiurlionio ansamblį Vilniu
je, 1940 sausio 15 d. į Lie
tuvą artėjo tamsi ir ilga ver
gijos naktis. Ansamblis su
rišo savo dainos, šokio ir 
tautinės muzikos kelią su Tė 
vynės likimu. Išeivijoje gar 
sindamas Lietuvą šokiu ir 

daina, ansamblis įsijungė į 
penkis dešimtmečius užtru
kusią Lietuvos laisvės kovą. 
Ir tiek dešimtmečių įvairiuo 
se pasaulio kraštuose skam
bėję Čiurlionio dainos nau
jais aidais atsiliepė ir įsiliejo 
į pavergtos Lietuvos "dai
nuojančią revoliuciją", lai
mėjusią tėvynei laisvę ir vi
so pasaulio pagarbą.

Didingas tad buvo LTM 
Čiurlionio ansamblio tikslas 
ir nueitas kelias. Muziką 
Alfonsą Mikulskį darbe išti
kimai lydėjo jo žmona, 
kanklių motina Ona Mikuls
kienė. Jie abu savo visą gy
venimą paskyrė savo didžia 
jai šeimai - Čiurlionio an
sambliui.

Muz. A. Mikulskiui mi
rus, 1983 metais jo darbą 
perėmė ilgametis ansamblio 
chormeisteris Rytas Babic
kas. Jo ankstyva mirtis 
1987 metais nutraukė pra
dėtą gražų darbą ir sugriovė 
ateities planus. į darbą su 
ansambliu įsijungė neseniai 
Amerikoje mokslus baigęs 
dr. Bronius Kazėnas, bet dėl 
kitų įsipareigojimų savo pro 
fesijoje turėjo palikti Čiur

lionio ansamblį. Iš Lietu
vos atvyko muz. Gediminas 
Purlys ir kartu su ansambliu 
įvykdė du svarbius užsimo
jimus: iškilmingai atšventė 
50-tąją ansamblio sukaktį ir 
įgyvendino a.a. muz. Alfon
so Mikulskio svajonę ir įsi
pareigojimą - parvežti an
samblį į Lietuvą. Lietuvon 
Čiurlionio ansamblis grįžo 
1990 metų rudenį. Ir to su
grįžimo nei vienas ansamb
lietis niekados neužmirš.

1991 pavasarį, po atsi
sveikinimo koncertų Phila- 
delphijoj, Chicagoj ir Ncw 
Yorke, muz. Gediminas 
Purlys sugrįžo į Lietuvą. 
Ansamblis liko be vadovo, 
į pakartotiną kvietimą jau
nimui įsijungti į ansamblio 
dainininkų eiles mažai kas 
atsiliepė. Todėl ir atėjo lai
kas daryti sprendimą. O jį 
padaryti nebuvo lengva, nes 
jį daryti turėjo tie, kuriems 
Čiurlionio ansamblis buvo 
brangiausias.

Spaudos ir radijo konfe
rencijoje šį trečiadienį, spa
lio 29 d. padarytas praneši
mas apie Čiurlionio ansamb 
lio veiklos uždarymą buvo 
sutiktas su nusiminimu. Jau 
ateidami visi maždaug žino
jo, ko ateina. Todėl ir į 
Čiurlionio ansamblio patal
pas įdėjus visus sutiko ne 
įprastas juoko aidas ir žmo
nių kalbos, o tyla.

(Nukelta į 5 psl.)
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Girdėta Iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

• LIETUVOS PINIGAI LITAI PAKELIUI I RINKĄ - tokios 
kalbos lapkričio 5 d. buvo visų Lietuvos žmonių lūpose. Mat, 
Aukščiausioji Taryba paskyrė trijų asmenų komisiją, kurią 
sudaro Aukščiausios Tarybos pirmininkas, Lietuvos vyriau
sybės pirmininkas ir Lietuvos Banko valdytojas. Toji komi
sija bet kada turi teise paskelbti, kada iš apyvartos jau iši
mamas rublis ir jis pakeičiamas litu. Taip pat tos komisijos 
nustatoma ir lito vertė. Manoma, kad keičiant už 10 rublių 
bus duodamas 1 litas. Ar tai pasitvirtins, sužinosime tik ta
da, kada komisija paskelbs lito įvedimą.

Litai jau yra atvežti j Lietuvą ir dėl jų saugumo net buvo 
paleisti gandai, kad į Lietuvos Banką atsiųstas paketas su 
bomba, kuri dabar išmontuojama ir žmonės, saugodamiesi 
nelaimės, kol kas ten nesilankytų.

Žmonės to gąsdinimo paklausė, o vėliau sužinojo, kad 
tuo metu buvo atvežti ir į banką kraunami litai...

Ar visiškai taip buvo, mes netvirtinam, bet gandas laiku 
ir gera intensija paleistas, niekam nepakenkė...

• KONSTITUCIJOS KLAUSIMAS TEBĖRA ĮKLIMPĘS ir 
dėl jos priėmimo atidėliojimo daug kas kaltinamas. Dabar 
Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą, kad darbas turi būti 
tuoj atnaujintas ir vasario 1 d. atiduotas parlamento svarsty
mui.

• AUKŠČIAUSIOJ TARYBOJ, svarstant emigracijos rei
kalus priimtas nutarimas, kad iš Lietuvos būtų sulaikytas 
jaunuolių išvažiavimas ir todėl nutarta: jaunuoliai, tik Lietuvo
je atlikę karine prievole, gali prašytis legalaus leidimo iš Lie
tuvos išvažiuoti. Ir dar, jei jie turi oficialias žinias, kad į nori
mą kraštą bus Įsileisti ir nevargs kur nors pakeliui jklimpe.

• EUROPOS PARLAMENTO DELEGACIJA lankosi Lie
tuvoje ir tytinėja visas aplinkybes, kad laimėtos nepriklauso
mybės pripažinimas niekur netrukdytų {stoti i Europos kraštų 
bendruomene. O taip pat, kad Lietuvoj buvimas sovietinės 
kariuomenės nekenktų Lietuvai išeiti j pilną poitinį ir ekono
mini savarankiškumą.

• AR KELIAUSIME l LIETUVĄ, IR ATGAL | AMERIKĄ, 
LENKŲ LĖKTUVAIS - toks klausimas kyla skaitant žinią, 
kad beveik baigti pasitarimai ir Lenkijos lėktuvų bendrovė 
LOT pradės tokius skrydžius. Skrendant per Lenkiją kelionė 
bosianti keliais šimtais mylių trumpesnė. Bet ar bus piges
nė, apie tai neužsimenama.

• SPALIO 28 D. BAIGTI PASITARIMAI INDIANAPOLY- 
JE, kur dalyvavo ir JAV viceprezidentas Ouayle, Lietuvai ir 
kitiems Pabaltijo kraštams davė nemažai naudos. Amerika 
sutiko pramonės ir prekybos įmonėms, kurios sudarys su 
tais trimis kraštais sutartis, duoti saugumo garantijas.

• LIETUVOS AUKŠČIAUSIOS TARYBOS SPAUDOS 
SKYRIAUS DIREKTORIUS ANDRIUS AŽUBALIS pranešė, 
kad Lietuva jokių sovietinių skolų nemokės kaip okupan
tams, kurie viską darė kad tik Lietuvą visokiais saitais būtų 
pririšta prie Sovietų Sąjungos ir niekad nuo jos negalėtų at
sikabinti. Lietuvos reikalais jie niekad nesitarė, o darė ką 
Komunistų partija ir Kremlius buvo suplanavę.

• SOVIETUOS GENERALINIS PROKURORAS Nikolaj 
Trubin pranešė, kad rehabilitavo mūsų buvusį ministerį pir
mininką Antanką Merkį ir Estijos buvusį prezidentą Konstan
tiną Paets.

Vieni budeliai juos nužudė, o kiti dabar juos rehabilituo- 
ja. Mes ir be tokių pranešimų geriau žinome už ką jie buvo 
kalinami ir nužudyti.

• ŠIAIS METAIS ČERNOBILIO ATOMINĖ ELEKTINĖ 
kelis kartus šiaip taip išvengė naujos avarijos. Dabar Ukrai
nos vyriausybė nutarė, kad ji už dviejų metų turi būti nugriau 
ta. Mums tas nutarimas todėl rūpi, kad Ignalinos elektrinė 
statyta pagal Černobilio pavyzdį ir taip pat turi panašių ap
tarnavimo bėdų.

• LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJ TARYBOJ svarstoma 
išleisti 50,000,000 milijonų sumai bonų kurie biudžetui duotų 
būtinai reikalingą svetimą valiutą. Tie bonai būtų platinami 
užsieniuose, daugiausia tarp lietuvių.

Gavus tokią žinią pirmoji reakcija buvo: sutvarkykite 
Lietuvos pilietybės keistą įstatymą ir tik tada eikite su bonais, 
jei norinte gerų rezultatų.

• LIETUVOS PASIENIUOSE šią savaite buvo du 
nemalonūs incidentai, kuriuos vykdė persirengę sovietiniai 
kariai, greičiausia pabėgę omininkai. Vienus, šaudydami 
nuvijo mūsų pasienio sargybiniai, o kitoj vietoj du suėmė ir 
atidavė prokuroro įstaigai.

• AUKŠČIAUSIOS TARYBOS PIRMININKAS VYT. 
LANDSBERGIS tarp lapkričio 10-18 d. bus JAV ir, 
greičiausia, Romoje. į JAV V. Landsbergį kviečia Profesi
nės Sąjungos.

• LIETUVOJE, IŠ TIKRINAMŲ dokumentų sužinota, kad 
KGB turėjo 16,000 agentų.

Visi, kurie skelbiasi Dirvoje 
į niekad nesigaili

Kernavės parapijos klebonija, turbūt, viena iš didžiausiųjų ir gražiausiųjų klebonijų pasaulyje. 
Priekyje yra prūdas, vaizduojantis Lietuvos žemėlapio kontūrus, o antrame aukšte yra įsikūręs privatus 
muziejus, pilnas lietuviams brangių eksponatų. V. Kapočiaus nuotr.

LIETUVA RUOŠIASI
EKONOMINĖMS REFORMOMS

Antanas Butkus
New Yorko Timcs'spalio 

28 d. išspausdino Lietuvos 
respublikos Ekonomikos ir 
Užsienio reikalų programos 
vedėjos Dalios Grybauskai
tės skelbimą su ministerio 
pirmininko nuotrauka. Ja
me pranešama apie Lietu
vos pasiruošimus ekonomi
nei reformai. Lietuvos ilga
laikė svajonė įtvirtinti Nepri 
klausomybę pasidarė politi
nė tikrovė. Lietuvos res
publika jau yra Jungtinių 
Tautų narys ir ją pripažįsta 
didžioji dalis pasaulio tautų, 
įskaitant ir Sovietų sąjungą.

Lietuva padarė didelę pa 
žangą nuo to, kai ji kovo 11 
d. pasiskelbė atstatanti savo 
Nepriklausomybę. Lietuvo
je jau yra pagrindinė struk
tūra dėl ekonominio augimo 
ir jos vyriausybė, premjero 
Gedimino Vagnoriaus vado 
vaujama, sparčiai dirba, kad 
įgyvendintų ekonomines re
formas, kurios buvo numa
tytos ir patvirtintos parla
mento. Tačiau pakeisti ko
mandinę ekonomiką, kurią 
taip nugyveno 50 metų už
trukęs centrinis planavimas 
ir blogas administravimas, 
yra sunkiau, negu buvo gal
vota.

Nežiūrint to, pagrindi
niai principai ir legalūs pa
grindai jau yra sukurti. Da

bar tik lieka tuos principus 
praktiškai įgyvendinti. Vie
nas iš svarbiausių yra radi
kalus ekonominių santykių 
pakeitimas privačios nuosa
vybės teise...

LAISVOS RINKOS 
ĮVEDIMAS

Privatizacijos įgyvendi
nimas yra pagrindinis vy
riausybės tikslas. Užsibrėž
ta sumažinti valstybės nuo
savybę žemiau 40% viso 
Lietuvos turto.

Parlamento priimtas pri
vatizacijos įstatymas numa- 
.to perleisti į privačią nuosa
vybę didžiąją dalį valstybi
nės pramonės įmonių, že
mės ūkio ir namų statybos 
pramonės bei žemės refor
mą ir jos pervedimą į priva
čią nuosavybę. Tam tikslui 
numatyta investicinių čekių 
ir bendrųjų talonų sistema, 
įstatymai numato, kad in
vestuotojai galės naudoti 
juos, ar kitą konvertuojamą 
valiutą naujai privatizuotai 
nuosavybei įsigyti.

Vyriausybė planuoja per 
leisti apie 20% valstybės 
nuosavybės nemokamai. 
Investicinius čekius nebus 
galima perleisti kitiems ir 
jie galios tik ribotą laiką.

Valstybinė nuosavybė 
bus pardavinėjama varžyti
nėse.

Privatizacijos procesas 
bus vykdomas trim etapais. 
Pirmoj stadijoj bus privati
zuojamos mažos kompani
jos ir jų turtas pardavinėja
mas už rublius - viso 10% 
valstybės turto. Antroj ir 
trečioj stadijoj bus privati
zuojamos didesnės ir dide
lės įmonės už naujus pini
gus - litus. Parlamentas 
sudarė įmonių sąrašus, ku
rios bus parduodamos už 
konvertuojamą valiutą.

UŽSIENIO 
INVESTICIJOS

Vyriausybė stengsis pri
traukti užsienio investicijas. 
Užsienio investicijų įstaty
mas jau priimtas. Jis numa
to užsienio kapitalui lengva
tas tokiu būdu sudaryti sąly
gas akcijų įsigyjimui ir nau
jų kompanijų formavimui. 
Tos kompanijos trim me
tams bus atleidžiamos nuo 
valstybinių mokesčių.

Trečiasis vyriausybės 
noras - perorientuoti Lietu
vos užsienio prekybą į Vaka 
rų pasaulio rinką. Tam tiks
lui bus stiprinami ryšiai su 
pagrindinėm tarptautinėm 
biznio institucijom.

Visi šie planai bus bando 
mi įgyvendinti dar 1991 me 
tais ar 1992 pradžioj. Lie
tuva yra pasirengusi radika
liai ekonominei reformai ir 
tikisi, kad susilauks tinka
mo dėmesio ir bendradarbia 
vimo iš laisvojo pasaulio.

Kernavės klebonijoje esančio privataus muziejaus viduje. Tarp eksponatų matomas svečias iš
Chicagos, žurn. Ed. Šulaitis. V. Kapočiaus nuotr
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CHICAGOJE PAGERBTAS 
BRONIUS KVIKLYS 

Edvardas Šulaitis

Prieš metus amžinybėn 
iškeliavusio visuomeninko 
ir žurnalisto Broniaus Kvik
lio prisiminas bei pagerbi
mas, įvykęs spalio 27 d. 
Jaunimo Centro didž. salėje, 
sutraukė gana didelį būrį 
mūsų tautiečių - velionies 
darbų talkininkų, rėmėjų, 
gerbėjų. Kadangi Kviklys 
nuo jaunystės dienų buvo 
skautas, tad nenuostabu, 
kad minėjimą surengė Aka
deminis Skautų Sąjūdis, o 
dalyvių tarpe matėsi daug 
skautų sąjūdžio narių.

Apie B. Kviklį: jo asme
nį ir darbus kalbėjo keturi 
žmonės: dr. Jurgis Gimbu
tas iš Bostono ir chicagie- 
čiai - dail. Petras Aleksa, 
kun. Pranas Garšva ir istori
kas Jonas Dainauskas. At
rodė, kad buvo norima pa
daryti kalbėtojų konkursą, 
kuriame būtų galima išrinkti 
geriausiąjį. Jeigu taip buvo 
planuota, tai tokiu reikia iš
skirti paskutinįjį - Joną Dai 
nauską, velionies viena iš 
pagrindinių draugų nuo Dai 
nausko atvykimo Chicagon 
dienos - 1961 m. kovo mė
nesio. Jeigu kiti kalbėjusie
ji užgriebė tik paskirus B. 
Kviklio veiklos bruožus 
(nors kai kas visų kalbėtojų 
tekstuose kartojosi), tai Dai
nauskas jį pristatė "pilną" 
trumpai, bet drūtai. Jeigu 
jis būtų kalbėjęs pirmas, tai 
kitų kalbėtojų, turbūt, nebū
tų reikėję.

Dainauskas visų pirma 
B. Kviklį pristatė kaip žmo 
gų, kuriam rūpėjo darbas ir 
kuris neturėjo laiko pramo
goms, tuščiam valandų lei
dimui. Kviklys net nerūkė, 
negėrė, nebaliavojo, bet vis 
bėgo, skubėjo, norėdamas 
atlikti savo užsimojimus. 
Jis mokėjo išlikti lietuviu 
-kukliu lietuviu, išlaikyti 
lietuviškas savybes, telkti 
lituanistinę medžiagą, sielo
tis jaunimu. Buvo sugyve
namas - socialus žmogus, 
ieškojo kompromisų, bet 
buvo principingas, nemokė
jo pataikauti. Kviklys buvo 
informacijos telkimo cent

ras: pats informavosi ir ki
tus informavo - privačiai ir 
spaudoje. Pinigais domėjo
si tik tiek, kiek jų reikėjo 
įsigyti lituanistikos kūri
niams ar daiktams. Buvo 
kitų rėmėju, kolekcionieriu
mi, laikėsi skautiško princi
po - "Ad Meliorem" ir kt.

Pažymėjo, jog B. Kvik
lys Amerikoje išleido 11 di
delių knygų - keturias "Mū
sų Lietuvos" ir 7 "Lietuvos 
Bažnyčių" (jos kartu su Vo
kietijoje išėjusiais jo leidi
niais ir kita archyvine me
džiaga buvo išstatytos sa
lėje).

J. Dainauskas akcentavo, 
kad, objektyviai vertinant, 
B. Kviklys pralenkė jam 
skirtą laiką - jo gyvenime 
atliktų darbu apimtis buvo 
ne vieno, o 2-3 darbingų 
žmonių. Taip pat buvo ak
centuota, jog Bronius Kvik
lys nepriėmė kitos piliety
bės, bet liko Lietuvos res
publikos piliečiu.

Savo žodyje J. Dainaus
kas gana daug vietos skyrė 
B. Kviklio, kaip skauto at- 
žymėjimui, ir tas jam gana 
puikiai pavyko.

Šį gana nusisekusį (jeigu 
neskaityti kalbėtojų gausu
mo) pradėjo Akademikų 
Skautų Sąjūdžio pirminin
kas Edmundas Korzonas. 
Dėl ligos negalint dalyvauti 
Kviklio našlei Bronei, jai 
skirtos gėlės buvo perduo
tos dukrai Danguolei Kvik
lytei, kuri vėliau padėkojo 
už minėjimo surengimą ir 
gausų dalyvavimą.

Minėjime, kurį pravedė 
Jūratė Variakojienė, buvo ir 
meninė dalis. Ją išpildė 
solistas Jonas Vaznelis ir 
smuikininkė Linda Velec- 
kytė-Kcrpicnė, kuriems 
akomponavo muz. Alvydas 
Vasaitis. Reikia pasakyti, 
jog meninė programa buvo 
neilga, tačiau gerai išpildyta 
ir patraukli. O po jos - 
minėjimo dalyviai susirinko 
pabendravimui į kavinę.

Tenka sutikti su ne vieno 
minėjime pasakyto teiginio 
mintimi, jog nežiūrint, kad
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Bronius Kviklys (dešinėje) matomas su fotografu iš Vilniaus
Viktoru Kapočiumi prieš 3 metus Chicagoje. Kapočius jam 
parūpindavo nemaža Lietuvos bažnyčių nuotraukų.

Ed. Sulaičio nuotr.

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
NARIAMS

Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga, džiaugsmo 
jausmų pertekusi, sveikina
me Lietuvos Aukščiausiąją 
Tarybą, vyriausybę bei visą 
lietuvių tautą didžiojo laimė 
jimo proga. Mūsų protėvių, 
tėvų ir bendraamžių kraujo 
auka bei pasišventimas, vėl 
istorijos puslapiuose auksi
nėmis raidėmis įrašė tiesos 
žodžius, jog Lietuva yra ne 
vien tik kankinių ir smūtkc- 
lių, bet ir didvyrių žemė. 
Pastarųjų kelių metų įvykiai 
Lietuvoje pasauliui nedvi
prasmiškai įrodė, jog nors 
žiauri ir ilga okupanto prie
spauda būtų, ji neužgęsins 
laisvės ilgesio ugnies ir ne
išraus iš lietuvio širdies ryž
to kovoti iki galutinės per
galės ir tiesos atstatymo.

Tegyvuoja laisvė Lietu
voje per amžius!

*
Lietuvių Tautininkų frak 

cijos atstovė Lietuvos Aukš 
čiausioje Taryboje, deputatė 
dr. Rasa Rastauskicnė, Ame 
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos valdybos kviečiama, 
lankėsi Amerikoje. Savo 
viešnagės metu ji lankė 
ALT Sąjungos skyrius ir kai 
bėjo tautininkams bei susi
domėjusiai visuomenei šio
se vietovėse: Ncw Yorke, 
Chicagoje, Clevelande, St. 
Petersburgo, Daytona 
Beach, Los Angeles, Bosto
ne ir taip pat neolituanų su
važiavime Wisconsino val-

Broniaus Kviklio jau netu
rime gyvųjų taipe, bet jo iš
leisti veikalai ir kiti jo atlik
ti darbai dar ilgai mums pri
mins šį darbštų ir taurų lie
tuvį, kuris, deja, rado amži
ną prieglobstį toli nuo jo pa
miltosios Lietuvos, kurią jis 
taip vaizdžiai įamžino savo 
knygose. 

stijoje. Be to, ji Washingto- 
ne susitiko su Lietuvos ne
paprastu ir įgaliotu ambasa
dorium Stasiu Lozoraičiu. 
Bene visur ją lydėjo ir glo
bojo Sąjungos pirm. Dr. 
Švarcas, dažnai talkinamas 
vicepirm. R. Šakienės.

Sąjungos pirmininkas ir 
valdyba jaučiame jai gilią 
pagarbą ir padėką už nepa
prastą tautinių bei valstybi

nių reikalų supratimą ir 
sklandų perteikimą. Mes 
jaučiame, kad ji yra tikrai 
verta visos lietuvių tautos 
pasitikėjimo ir pasididžiavi
mo.

*
Pakartotinai pranešame, 

kad sekantis ALT Sąjungos 
Seimas įvyks 1992 m. gegu
žės mėnesio 16 ir 17 dieno
mis St. Petcrsburge, Flori
doje. Smulkesnės žinios 
bus praneštos vėliau.

Dr. P. Švarcas,
ALT S-gos Pirmininkas
K. Milkovaitis, 
Sekretorius

PARĖMĖ
LIETUVOS 

PASIUNTINYBĘ 
A.L.T. Sąjungos St. Pe

tersburg skyrius žinodamas 
Lietuvos pasiuntinybės sun
kią financinę padėtį, įsijun
gė į Diplomatinei tarnybai 
remti vajų, savo ir narių au
komis - $1200.00 parėmė 
Lietuvos pasiuntinybę 
VVashingtone.

Vajaus laiku skyriaus 
pirmininkas Antanas Jonai
tis vasarojo Clevelande, tai 
ji pavaduojantis vicepirmi
ninkas Juozas Šulaitis su 
kitais valdybos nariais 
sėkmingai pravedė vajų. 
Tam reikalui aukojo:

Bronė ir Juozas Taorai 
$425.00, Dalia ir dr. Jonas
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Maurukai $200.00, A.L.T. 
Sąjungos St. Petersburg 
skyrius $100.00, Aldona ir 
Juozas Šulaičiai $100.00, 
Leokadija ir Juozas Žvyniai 
$100.00, Bronė ir Vytautas 
Mikliai $50.00, Agna ir 
Antanas Jonaičiai $50.00, 
Stasė ir Povilas Jančiauskai 
$50.00, Elena ir Antanai 
Rūkai $50.00, Johana 
Rūkas $30.00, Jonas Švedas 
$25.00, Elena ir Petras 
Daliniai $20.00

Skyriaus valdyba siųsda
ma surinktas aukas Lietuvos 
pasiuntinybei išreiškė gilią 
padėką ministeriui S. Lozo
raičiui už rūpestingą gyni
mą Lietuvos reikalų ir palin 
kėjo geros sveikatos, sėk
mės ir nepavargti Lietuvos 
diplomatinėje tarnyboje.

J.Ž.

PRIVILEGIJA 
SIUNTINIAMS Į 

LIETUVĄ
Dovanų siuntimas į Lie

tuvą, Latviją, Estiją ir 
USSR per JAV paštą 
(parcel post iki 22 sv.) su
teikta speciali privilegija 
nuo šių metų lapkričio 1 
dienos iki 1992 m. kovo 
mėn 31d.

Reguliariai siunčiant 
siuntinius $6.55 už pirmus 
du svarus ir po $2.10 už 
kiekvieną sekantį svarą.

Pagal specialią privilegi
ją primokėjus tik 1 dol. už 
kiekvieną sv., siuntinys ke
liauja oro paštu ir per 15 die 
nų pasiekia Vilnių.

Pašto formoje mums rei
kia surašyti siuntinio turinį 
angliškai ir lietuviškai.

Ant siuntinio reikia užra
šyti raudonu rašalu "mar- 
ker"

HUMANITARIAN 
A1RLIFT

JA V LB Informacija 
Bronius Juodelis

DIRVOS 
KONKURSO...

(Atkelta iš 1 psl.) 
ba leidžiamą žurnalą LITU- 
ANUS. Taip pat dalyvavo 
Lietuvių Skautų Sąjungos, 
lituanistinio švietimo ir kt. 
mūsų visuomenės veikloje.

1989 laimėjo DIRVOS 
novelės konkursą, kurio 
premiją paskyrė atsikurian
tiems Lietuvos skautams. 
1990 laimėjo Lietuvių rašy
tojų draugijos novelės kon
kursą, premijos pinigus pa
skyrė Lietuvos pasiuntiny
bei Washingtonc. Šiuo me
tu autorius domisi technolo
ginėmis temomis prozoje ir 
visuomeniniais reikalais ra
šo į DIRVĄ. Autorius turi 
du užaugusius sūnus: Vytau 
to Didžiojo Universitete 
Kaune dėstytojo darbą dir
bantį Vilių ir šį pavasarį iš 
JAV karinės tarnybos P. 
Arabijoje sugrįžusį Tomą.
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RAŠYTOJAS 
POKARIO METAIS

Kazys Januta
Tokio pavadinimo 590 

psl. knyga išspausdinta šį
met Vilniuje. Paruošė Lie
tuvių literatūros ir tautosa
kos institutas. Išleido Vaga. 
Redaktorius įskaitant, devy
nių asmenų pasidarbuota tą 
dokumentų rinkinį sudarant.

įvadą "Rašytojas stali
nizmo gniaužtuose" parašė 
Vytautas Kubilius. Patei
kiama anų metų apžvalga, 
pabrėžiant, jog "Šioje kny
goje skelbiamos rašytojų su 
sirinkimų stenogramos ir 
protokolai, rašytojų užrašai 
ir laiškai, kaltinamieji aktai 
ir nuteistųjų atsiminimai tu
rėtų autentiškai atverti lietu
vių rašytojo situaciją poka
rio metais."

Rašytojų s-gos valdybos 
ir jų partinės organizacijos 
posėdžių protokolai apie pri 
ėmimą į sąjungą bei pašali
nimą iš sąjungos patvirtina 
ir tą įžangoj išspausdintą 
teigimą: "pokario metais 
Lietuvos rašytojų sąjungos 
valdyba ir partinė organiza
cija, įpareigotos palaužti 
daugumos rašytojų neprita
rimą okupaciniam režimui 
ir stalinistiniams "Socializ
mo statybos" metodams, 
vykdė daugiau ar mažiau 
represines funkcijas. Gavu
si rašytojo suėmimo išvaka
rėse pranešimą apie būsimą 
areštą, Rašytojų sąjungos 
partinė organizacija nesiim
davo jokių žygių gelbėti, o 
skubėdavo pasiųsti neigia
mą charakteristiką ir iš
braukti suimtąjį iš narių są
rašo".

Tokios veiklos pavyz
džių knygoje yra keletas. 
Vienas iš jų Linos Žukaus
kienės atsiminimai. Kai jos 
vyrą rašytoją Albiną Žukaus 
ką suėmė, ji pagalbos ieško
dama kreipėsi į s-gos pirmi
ninką Joną Šimkų, ypač 
paskata buvusi, jog Žu
kauskų ir Šimkų šeimos 
draugiškai sugyvenusios. 
Tačiau Šimkus nei užuojau
tos nepareiškė, nei pagalbos 
pasiūlė, o tik išbarė ir Žu
kauskienę atatupstą pro du
ris išvarė. Juozas Baltušis, 
Petras Cvirka ir Jonas Šim
kus sudarė tą narsiausią 
"Troiką", kuri vykdė repre
sijas prieš kitus rašytojus.

Knygos piemajame sky
riuje spausdinami šie doku
mentai: stenogramos, proto
kolai ir pareiškimai. Prie jų 
kai kur pridėti knygos suda
rytojų paaiškinimai. Proto
koluose daug pavyzdžių, 
jog į sąjungą nepriimtas ra
šytojas, ar pašalintasis pa
kartotinai prašosi, aiškinasi. 
Kodėl? Atsakymas: nepri
imtas į sąjungą rašytojas yra 
beteisis - jo kūryba ne

spausdinama. Pavyzdys: 
nemalonėj esančio rašytojo 
Kazio Borutos vertimai bu
vo svetimu vardu spausdina 
mi. Bet pasitaikė ir kitaip. 
Liūne Janušytė ne kartą 
peikta, kartais jos raštai ir 
pagirti, drįso rašytojų val
dybai pasiųsti tokį pareiški
mą: "Prašau mane išbraukti 
iš Rašytojų Sąjungos narių 
tarpo, nes nematau jokio 
reikalo būti organizacijoje, 
kuri moka savo narius ap
krauti pareigomis, bet nesu
geba ir neranda reikalingu 
pasirūpinti ir apginti jų pro
fesinius bei buitinius reika
lus".

Vincas Mykolaitis Puti
nas, taip pat peiktas ir pagir 
tas, nesibaimino po dviejų 
tarybinio gyvenimo metų 
pasisakyti, jog jis nesijau

i— 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L_ 

Zigmas Gavelis
Iš naujos Zigmo Gavclio knygos 

"Voro tinklas"

VAKARAS PARUGĖJE

Dainų garsai laukuos nuaidi,
Pjovėjai grįžta iš laukų,
Ir aukso spindulius žvaigždutės svaido
Iš atvirų dangaus langų...

Į pievas krenta rūko gijos,
Žiedų taurelės skęsta lyg pūkuos, 
Tyliai užmiega plačios girios
Ir paukščiai medžiuose tankiuos.

O taip ramu, gaivu ir gera
Prie šaltinėlio parugėj:
Jauti, kaip sunkios varpos šnara -
Ir gyvą duoną čia regi...

Ir tau krūtinę tartum kelia,
Ir lengva, lengva darosi alsuot, - 
Nepajunti, kaip priklaupi antkelių 
Gimtosios žemės pabučiuot.

Jakobiną Sigurdardotir
Islandijos poetė 
vertė Sigitas Geda

MOTERYS

Moterys, kurios neša 
pieno ąsotį, pridengę prijuoste 
į kaimynės namus, 
ten, kur serga vaikai.

Moterys, kurios pakiša 
paukštį arba 
porą žuvų po kaimynės durim, 
jeigu vyrai grįš iš fiordo.

Moterys, kurios siunčia 
savo vaikus paklaust: "Ar gali 
paskolinti pusę puodelio 
spragintų kavos pupų?"

Moterys, kurios kitą rytą 
susibara dėl savo vištų arba vaikų, 
paskui vėl susitaiko.
Geros tos moterys.

čiąs esąs tarybinis žmogus. 
Raudonajai armijai grįžtant 
nutaręs pasilikti Lietuvoje, 
pabrėždamas komunistams: 
"Tamstos dėl savo ideologi
jos, idealų esate sėdėję ka
lėjimuose, esate buvę ištrė
mime, esate kovoję fronte. 
Kodėl aš dėl savo idealų ne
galėčiau žūti?".

Antrasis knygos skyrius 
pavadintas: "Iš rašytojų ar
chyvų". Duodamos ištrau
kos iš Augustino Griciaus ir 
Jono Šimkaus dienoraščių ir 
šiek tiek iš Kazio Borutos 
archyvo. Pats ilgiausias 
raštas - Balio Sruogos laiš
kas Petrui Cvirkai. Aštriai 
kritikuojama santvarka, ža- 
bojanti rašytojų kūrybą. 
Reikia stebėtis B. Sruodos 
drąsa šitokį laišką pasiųsti 
tuometiniam vienam iš žy
miųjų rašytojų politrukų.

"Teismo dokumentai" - 
trečiasis skyrius. Skelbia
mas kalintų bei deportuotų 
rašytojų sąrašas, viso 85 pa
vardės. Toliau rašoma apie 
kaltinamuosius ir kitus teis-
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mo aktus šių rašytojų bylo
se: K. Jakubėno, A. Miški
nio, V. Drazdausko, K. Bo
rutos, V. Katiliaus, E. Vis
kantos, K. Jankausko, P. 
Būdvyčio, A. Biliūno, P. 
Genio.

Ketvirtame knygos sky
riuje išspausdinti atsimini
mai. Alfonsas Jakubėnas 
aprašo Kazio Jakubėno bylą 
ir žuvimą. Apie areštą, teis
mą, melagingus liudininkus 
ir ištyrėmimą pasakoja Vik
toras Gailius, Jonas Greičiū
nas, Kazys Jankauskas, Ed
vardas Viskanta, Antanas 
Vengris ir Lina Žukauskie
nė aprašo padėtį vyrą areš
tavus.

LIŪDNA
K. KUBILINSKO 

ISTORUA
Viso knygos turinio ap

žvalginiame rašinėlyje neį
manoma atpasakoti, tačiau 
kas apie Kostą Kubilinską 
rašoma, verta plačiau pami
nėti, nes tas jaunas ir gabus 
poetas ir išeivijoje prieš ke
letą metų buvo smarkių gin
čų objektu, kai į mokslei
viams skirtą vadovėlį buvo 
įdėta jo poezijos.

Gimė K. Kubilinskas 
1923 m. ir jaunas pasireiškė 
gabumais. Spausdino savo 
kūrybos ir vokiečių okupa
cijos metais. Nuslėpęs savo 
praeitį, kaip sovietine termi
nologija sakoma, įsibrovė į 
Vilniaus jaunųjų rašytojų 
sekcijos vadovybę. Susek
tas, išmestas iš rašytojų, vėl 
prašėsi priimamas, aiškino
si, autobiografiją rašė. 
Daug kartų jo pavardė mini- 
ma rašytojų sąjungos proto
koluose.

Knygos 163 psl. rašoma, 
jog 1947 m. Kubilinskas 
Vilniuje buvo areštuotas ir 
po sunkių tardymų davė su
tikimą Valstybės saugumo 
komitetui padėti likviduoti 
Dainavos apygardos parti
zanų vadą A. Ramanauską - 
Vanagą, tikėdamasis su par
tizanų emisarais pasprukti į 
Vakarus. Aistringi K. Kubi 
linsko eilėraščiai apie trė
mimus ir žudomus lietuvius 
atvėrė jam kelią į štabo bun

Rudeniniai vaisiai G. Kijauskienės nuotr.

kerį. Rašė ir leido atsišauki 
mus. Kilus įtarimui, kad K. 
Kubilinskas ir A. Skinkys 
yra atsiųsti saugumo, 1949 
m. kovo 7 d. K. Kubilinskas 
nušovė juos saugojusį parti
zaną Kariūną, jauną poetą, 
ir pabėgo. Pietų Lietuvos 
partizanų vadovybė buvo 
paskelbusi K. Kubilinskui 
mirties nuosprendį (K. Kubi 
linskas mirė 1962 m. Rusi
joje).

Šio rašinio pabaigai cita
ta iš "Rašytojas pokario me
tais": "Niekas nenorėjo mir
ti" - taip galima apibūdinti 
šios knygos turinį. Tai sta- 
linistinės pokario epochos 
įvairių dokumentų rinkinys, 
parodantis mūsų literatūri
nio gyvenimo dramatizmą. 

Kaip apie ašį sukasi tas gy
venimas apie "garsųjį" A. 
Ždanovo pranešimą, vienus 
priversdamas paklusti smur
to jėgai, traiškančiai "klasi
nius priešus". Iš kitų rašy
tojų elgesio ir kalbų ryškėja 
pastangos išvengti represijų 
nenusikalstant žmonišku
mui. Leidinys įdomus tyri
nėtojams ir visiems, kas do
misi kultūriniu gyuvenimu, 
literatūros istorija".

SAULĖLEIDŽIO 
SONETAI

A.a. Stasio Santvara pas
kutinė poezijos knyga, išleis
ta Vilties Draugijos, įrišta j 
kietus viršelius ir sukrauta 
Dirvos redakcijoje.

Knyga parduodama po 
10.00doi. ir gaunama šiuo 
adresu: DIRVA

19807 CHEROKEE AVĖ. 
CLEVELAND, OH. 44119

ROMAS PŪKŠTYS,
Transpak firmos sąvininkas, 
vyksta į Lietuvą lapkričio 
mėn. Perveda pinigus dole
riais, tvarko palikimus, pri
ima užsakymus AUTOMO
BILIAMS. Atsiskaitymas 
iki lapkričio 23 d.

TRANSPAK, 
2638 W. 69TH ST., 

CHICAGO, IL. 60629.
Tel. 312-436-7772
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TALENTINGAS LIETUVOS 
KARYS IR DIPLOMATAS

Prof. dr. Mečislovas Jučas
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Gediminas siekė nutrauk 
ti Lietuvos izoliaciją nuo 
Europos. Jis, nepavykus 
krikštui, bandė aplenkti Or
dino teritoriją per mozūrus. 
1322 m. jis išleido savo dūk 
torį už Mozūrijos kunigaikš
čio Vaclovo ir kvietė sve
timšalius į Lietuvą per mo
zūrus. 1325 m. sudarė su
tartį su Lenkija ir išleido sa
vo dukterį Aldoną už lcnki- 
jos karaliaus V. Lokietkos 
sūnaus Kazimiero. 1326 m. 
surengė didelį karo žygį kar 
tu su lenkais į Ordino užnu
garį - Brandenburgą. Ben
dri karo veiksmai buvo 
1329 ir 1330 m. Gediminas 
per Lenkiją pralaužė Lietu
vos kultūriną izoliaciją, sie
kė Vakarų civilizacijos ir 
dėjo jai pamatus.

Gediminas labai išplėtė 
Lietuvos teritoriją į Rytus. 
Iš brolio Vytenio jis pavel
dėjo tik Naugarduką, Gar
diną ir Polocką. Rusų že
mių suverenais buvo Aukso 
ordos chanas. Gediminas 
atėmė iš jo daug žemių ir 
vadino save "daugelio rusų 
karalium". Taigi jo valdos 
buvo: 1. Lietuva ir Žemai
tija, t.y. "terra propria"; 2. 
Baltarusių žemės: Padaugu- 
vys - Polockas - Vitebskas, 
į rytus - Minskas ir į pietus 
- Gardinas bei Brestas, pa
starosios gudų pilys ir mies 
tas, įkurtas buvusiose jot
vingių žemėse, pagaliau Tu- 
rovo - Pinsko žemė, vad. 
gudų Palesė ir ukrainiečių 
Volynės žemė su Vladimiru 
ir Lucku, iki Dnepro vidu
rio; 3. Jo valdžios įtaka sie
kė Pskovą, Naugardą, Smo
lenską ir Kijevą. Taigi Ge- 
dimimas sukūrė Lietuvos 
Didžiąją kunigaikštystę, bet 
jis nesiekė užvaldyti visas 
rusų žemes, ką paskelbė jo 
sūnus Algirdas.

Gediminas stūmė į pie
tus totorius ir sudarė Lietu
vos karo jėgos rezervą, rei
kalingą vokiečių agresijai 
atremti.

Lietuviškoji tradicija, už 
rašyta XVI a. pradžioje Lie
tuvos metraščiuose, sako, 
kad Gediminas perkėlė sos
tinę iš Kernavės į Trakus, o 
po to į Vilnių. M. Stryj- 
kovskis šiai versijai surašė 
ir datas: 1321 m.-į Trakus, 
o 1323 m. - į Vilnių. Ker
navė vienalaikėje įvykiams 
Livonijos kronikoje pava
dinta "kunigaikščio Traide
nio žemė". Vadinas, Trai
deniui valdant, Lietuvos 

sostinė buvo Kernavė. Tie
sa, Hartknochas pastabose 
prie prūsų kronikos sako, 
kad 1304 m. Vilnius vadino 
si "castrum Gedimini". Bet 
ir kronika vėlyva. Gedimi
nas pirmą kartą mini Vilnių 
tik 1323 m. "nostra civitas 
Vilna dieta" laiškuose ir su
tartyje su vokiečiais. Gedi
minas pasirinko didžiausią 
Lietuvos gyvenamą punktą 
ir atsisakė tradicinės sosti
nės - Kernavės.

Iš septynių Gedimino sū
nų penki buvo priėmę stačia 
tikiu tikėjimą, nes priešingu 
atveju negalėtų valdyti rusų 
kunigaikštysčių. Gediminas 
tam nesipriešino. Dar dau
giau, jis, nenorėdamas, kad 
jam priklausiusios rusų že
mės būtų pavaldžios Rusios 
metropolitui, Konstantino
polio patriarcho pritarimu 
įkūrė stačiatikių metropoliją 
Naugarduke. Deja, ji 1330 
m. Rusios metropolito Tc- 
ognosto buvo uždaryta.

1331 m. ir Haličo stačia
tikių vyskupija buvo pavers 
ta metropolija, bet 1332 m. 
Teognostas ir ją panaikino.

Gedimino valdoma Lie
tuva buvo pati kompaktiš
kiausia ir galingiausia, nes 
jos neardė vėlesni religiniai 
ir tautiniai prieštaravimai.

Kas lėmė sostinės per
kėlimą į Vilnių? Gediminas 
parinko ir kariniu požiūriu

Dail. Vytauto Kašubos kūrinys

nuošalesnę vietą, turinčią 
geresnes gynybines sąlygas. 
Vilniuje jis pastatė stiprią 
pilį. Išaugus jo valstybės 
teritorijai, reikėjo pastovaus 
ir žymaus centro su patogio 
mis geografinėmis sąlygo
mis: per Livoniją į Daugu
vą, per mozūrus į vakarus, 
Dncpru į pietus. Karinės 
demokratijos (Mindaugo) 
laikais gal ir nereikėjo pa
stovios sostinės, bet žen
giant į luominę valstybę 
toks reikalas iškilo. Nuo 
Gedimino laikų didžiojo ku
nigaikščio valdžia ir valsty
bės sostinė tapo paveldima.

Vygandas Marburgietis, 
naudodamas kitą šaltinį sa
ko, kad "Trakų karalius" 
1337 m. žuvo prie vokiečių 
pastatytos ties Veliuona 
naujos pilies - Bajerburgo. 
Jonas Dlugošas taippat tvir
tina, kad Gediminas žuvo 
prie Veliuonos. Bet iš aktų 
medžiagos matyti, kad ir vė 
liau Gediminas dar buvo gy 
vas. Naugardo pirmasis 
metraštis sako, kad Gedimi
nas mirė 1341 - 42 metų žie 
mą. Taigi negalime Gedi
mino mirtį datuoti 1337 m. 
Yra pastaruoju metu papli
tusi versija, kad prie Ve
liuonos žuvo ne Gediminas, 
o kažkuris kitas Lietuvos 
kunigaikštis. Bet šia proga 
norėčiau pacituoti mūsų 
įžymaus istoriko Igno Jony
no nuomonę: "Kadangi Ge
dimino kovos su vokiečiais 
dėl Bajerburgo tęsėsi kelis 
metus, labai galima, kad jis 
savo gyvybe sumokėjo už 
šios pilies sugriovimą".

Gediminas turėjo septy-

AUKSINIŲ KANKLIŲ-
(Atkelta iš 1 psl.)

Konferenciją pradėjo an
samblio pirmininkas Vladas 
Plečkaitis, perskaitydamas 
visuotinio narių susirinkimo 
nutarimą. Po to sekė kai ku 
rių dalyvavusiųjų paklausi
mai, iš visų girdėjosi apgai
lestavimas. Jautriu žodžiu 
prabilo Ona Mikulskienė ir 
paprašė perskaityti jos tes
tamentą ir palikimą ansamb 
liui, kuriuos ji buvo parašiu
si anksčiau, tikėdama, kad 
tik ji iš darbo pasitraukia, o 
ansamblis gyvuos ir toliau.

Alfonso Mikulskio kū
rybos knygų leidimo komi
teto iždininkė Ona Jokūbai- 
tienė pranešė apie pirmų 
dviejų kūrybos knygų siun-

* nis sūnus. Manvydui jis pa
liko Sloniną ir Kernavę, Ka
rijotui - Juodąją Rusią su 
Naugarduku, Algirdui - Vi
tebską ir Krėvą, Kęstučiui - 
Gardiną, Trakus ir Žemai
tiją, Narimantui - Turovo- 
Pinsko žemę, vad. Palesę, 
Jaunutį jis paliko Vilniuje, 
Ašmenoje ir Brėslaujoje, o 
Liubartui skyrė Volynę su 
Vladimiro ir Lucko mies
tais. Polocke buvo jo brolio 
Vainiaus sūnus, Minskas te
ko vietos kunigaikščiui Vo
syliui.

Gediminas taip sustipri
no Lietuvą ir sudarė tokį jos 
atsparumą, kad jo tiesiogi
niai įpėdiniai Algirdas ir 
Kęstutis sėkmingai sustabdė 
Europos riterių veržimąsi ir 
apsaugojo lietuvių tautą nuo 
išnykimo. 1991 X, 18d. 

tas į Lietuvą. Ten šios kny
gos labai laukiamos. Ilgai 
laukta monografija jau at
vežta į Clevelandą. Jos au
torius rašytojas Vacys Ka
valiūnas. Knygas galima 
įsigyti pas Oną Jokūbaitie- 
nę, 3000 Hadden Road, 
Euclid, Ohio 44117, tel: 
481-7161. Kiekvienos kny
gos kaina $15.00, pridedant 
$2.00 pašto išlaidoms. Grei 
tai bus išleista ir trečioji - 
paskutinė knyga.

Retai gal gyvenime pa
siseka tikrai įvykdyti tai, 
kas buvo užsibrėžta. Bet 
Čiurlionio ansambliui pavy
ko tai padaryti. Pavyko, nes 
buvo pakankamai tikėjimo, 
ryžto, užsispyrimo ir papras 
tų paprasčiausiai kruvino 
darbo. Nepaprastą vagą čia 
įrėžė ilgametis ansamblio 
valdybos pirmininkas Vla
das Plečkaitis. Dėkojame 
jam ir visai valdybai. Atė
jus rugiapjūtės metui, Čiur
lionio ansamblis derliaus 
neišbarstė. Buvo kas sėja, 
buvo kas ir surenka. Ir koks 
gražus turtas parvežtas į lie
tuviškos liaudies ir tautinės 
muzikos aruodus!

Konferencijos pabaigoje 
gal viltingiausiai prabilo 
kun. Gediminas Kijauskas, 
kviesdamas ne liūdėti, o 
švęsti tai kas buvo atlikta. 
Misija užbaigta, o įvykis 
nepaprastas, nes Čiurlionio 
ansamblis padarė mums sa
vą lietuviškos dainos sielą. 
Todėl veiklą derėtų užbaigti 
ne tik tyliu užsidarymu, bet 
gal būt dar vienu koncertu 
ar iškilminga vakariene.

Juozas Stempužis šią 
mintį paantrino. Jo žo
džiais: "Nereikia nieko gai
lėtis. Iš darbų supiltas Ram 
byno kalnas. Ir tas darbas 
buvo atliktas per tris gene
racijas".

Vartant naujai išleistą LTM 
"Čiurlionis" dainos kelią - mo
nografiją GIMTOSIOS 
ŽEMĖS GIESMĖ, užkliūva 
akis už prancūzų Le Figaro re
daktoriaus Pierre Scize žodžių, 
ištartų po vieno ansamblio kon 
certo: "Mes girdėjom dainuo
jant Lietuvos sielą".

Versdami paskutinį Čiur
lionio ansamblio veiklos lapą, 
suprantame, kad viskas gyve
nime turi baigtis, keistis, kitais 
keliais pasukti. Ir dėl to mums 
liūdna, nes mes norime, kad 
visą laiką būtų taip, kaip dabar 
yra. Mes bijom ateities, nes 
jos nepažįstam.

Stovime Lietuvos laisvės 
aušroje. Ilgus dešimtmečius 
buvome įsipareigoję padėti 
jai siekti laisvės. Ir laimingi 
tie, kurie tesėjo ir savo įsipa 
reigojimo neišsižadėjo.

«
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KAIP APSIGINTI NUO 
STOROSIOS 

ŽARNOS VĖŽIO
Dr. D. Debesys

1977 metais Indijos vė
žio ligų tyrinėtojai pastebė
jo, kad Punjubis, Šiaurinės 
Indijos gyventojai beveik 
visai nesirgo storosios žar
nos vėžiu. Jų dieta daugu
moje susidėjo iš rupiai mal
tų grūdų ir lęšių duonos, 
daržovių ir nedidelio kiekio 
rauginto pieno gaminių. 
Tuo tarpu Pietų Indijoje, 
kur storosios žarmos vėžiu 
susirgimų buvo daug, žmo
nės valgė mažai daržovių, 
bet daugiau riebalų bei aly
vos.

Moksliniais tyrimais pa
garsėjęs Britų gydytojas dr. 
Burkctt 1974 metais, būda
mas Afrikoje pastebėjo, kad 
Ugandos gyventojai retai 
sirgo storosios žarnos vėžiu. 
Jų dietoje būdavo nuo 50 iki 
250 gramų skaidulų ir sėle
nų. Amerikonų dietoje skai 
dulų ir sėlenų yra kur kas 
mažiau, būtent, tik apie 11 
gramų per dieną. Jeigu ame 
rikonai valgytų dvigubai 
daugiau skaidulų bei sėlenų 
turintį maistą, tai storosios 
žarnos vėžiu susirgimų 
skaičius sumažėtu 30%, kas 
reiškia apie 20.000 gyvybių 
kas metai.

Amerikos Nationalinis 
Vėžio Institutas teigia, kad, 
jeigu amerikonai valgytų 
apie 30-50 gramų skaidulų 
ir sėlenų dienoje, tai nuo vė 
žio mirtingumas sumažėtų 
50%. Kuopio suomiai val
go liek pat riebalų kiek Co- 
penhagos danai, bet jie turi 
tik vieną trečdalį storosios 
žarnos vėžiu susirgimų ką 
turi danai. Kuopio suomiai 
kiekvieną dieną valgo avižų 
valgius. Avižos turi daug 
sėlenų ir skaidulų. Tokiu 
būdu jie kiekvieną dieną su
valgo apie 31 gramą sėlenų 
ir skaidulų. Tuo tarpu danai 
suvalgo tik apie 17 gramų.

Paskiri mokslininkai, 
kaip dr. Lee Watterberg, vė
žio ligų specialistas Mine
sotos universitete sako, kad 
daržovės ir vaisiai ir net 
prieskoniai turi specifines 
medžiagas, kurios padeda 
apsiginti nuo vėžio. Bet tos 
medžiagos, anot jo negydo 
nuo vėžio, tik apsaugo nuo 
jo atsiradimo. Michael Pa- 
riza, Food Research Institu
to direktorius Wisconsin 
universitete, irgi sako, kad 
citrinos, cibuliai ir daugelis 
kitų daržovių turi specifi
nius sieros junginius, kurie 
apsaugo storosios žarnos 
gleivinės celes nuo vėžio. 
Lygiai kaip ir soybeans, ku
rios turi chemines medžia
gas vadinamas protease in- 
hibitors. Šios medžiagos ne 

tik kad stabdo vėžio atsira
dimą storoje žarnoje, bet 
taip pat mažina galimybę ir 
krūties vėžiui atsirasti. Iš 
visame pasaulyje pravestų 
115 studijų 95-kios studijos 
rado, kad pagal statistinius 
duomenis vaisiai ir daržo
vės neabejotinai padeda ap
saugoti storosios žarnos glei 
vinę nuo vėžio.

Iki 1960 metų daugelis 
mitybos ekspertų manė, kad 
sėlenos ir skaidulos kaip ne
suvirškinamos mediagos, 
jaudindamos žamų sienelę 
gali pakenkti žarnom. Da
bar mes gi žinome, kad skai 
dulos ir sėlenos yra naudin
gos mūsų organizmui. Skai 
dulų ir sėlenų yra įvairių rū
šių. Kai kurios yra tirps
tančios gi kitos netirpstan- 
čios. Minėtinos yra skaidu
lų penkios rūšys.

Celiuliozė. Ji sudaro au
galo celės sienelę. Žmo
gaus virškinamasis traktas 
jos negali suvirškinti. Nesu 
virškinta celiuliozė jaudina 
žarnos gleivinę todėl išma
tos greičiau praeina per žar
nyną. Celiuliozės skaidulos 
mažina tulžies rūgščių kon
centraciją storoje žarnoje. 
Jos atskiedžia ir sumažina 
toksines medžiagas ir jas 
greičiau pašalina. Celiulio
zė randasi vaisiuose, daržo
vėse, sėlenose, duonoje, ir 
pupelėse.

Pektinas. Pektinas van
denyje tirpstanti medžiaga, 
panaši į želatiną, randama 
vaisiuose, daržovėse kaip 
bulvėse ir morkose.

Hcmiccliuliozė. Hcmi- 
celiuliozė mažiau kompli
kuota kaip celiuliozė. Ji 
virškinamame trakte būna 
fermentuojama ir suskaldo
ma į kitas medžiagas. Ma
noma, kad fermentacijos 
produetai padeda apsaugoti 
storąją žarną nuo vėžio.

Ligninas. Ligninas kartu 
su celiulioze sudaro augalo 

Tai savaitinis Lietuvių tautinės sąjungos laikraštis, 
leidžiamas Lietuvoje ir redaguojamas Rimanto 
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Valstybėse.

Prenumerata metams oro paštu 45 doleriai. 
VILTĮ galima užsisakyti pas Vaclovą Mažeiką - 
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ląstelės sienelę ir pereina 
žarnyną nepakitęs.

Gums. Gums tai koloi
dinė medžiaga, gumą prime 
nančios, vandenyje tirpstan
čios skaidulos randamos 
avižų grūduose. Manoma, 
kad jos apsaugo storąją žar
ną nuo vėžio ir taip pat ma
žina cholesterolio kiekį krau 
juje.

Kadangi įvairios skaidu
los ir sėlenos veikia įvairiai, 
tai, kad gautumėm jų pilną 
veikimą reikia valgyti įvai
rias daržoves ir įvairius vai
sius. Deja, Amerikoje tik 
vienas iš dešimties valgo 
patariamą kiekį daržovių ir 
vaisių. Vyresni žmonės, 
ypač turintieji dirbtinus dan 
tis, vengia valgyti žalias 
daržoves bei vaisius. Todėl 
tokiems patariama valgyti 
virtas. Nėra reikalo eiti į 
kraštutinumus ir tapti vege
taru. Sveikatai palaikyti už
tenka balansuotos dietos. 
Todėl patariama visų pirma 
mažinti kiaušinio trynio val
gymą. Kiaušinio baltymas 
turi pakankamai kūnui reika 
lingu medžiagų ir nesudaro 
grėsmės sveikatai. Antra - 
nereikia valgyti rcibalų dau
giau kaip 80 gramų dienoje. 
Trečia, reikia mažinti pieno 
riebalų ir mėsos vartojimą. 
Mėsą valgyti tik liesą ir tik 
mažus kiekius. Perdaug rie
bi dieta sudaro pavojų ne tik 
storosios žarnos vėžiui atsi
rasti, bet ji rišama ir su pros 
tatos bei krūties vėžio atsi
radimu. Reikia vengti val
gyti riebius dezertus bei rie
bius padažus ir vietoje svies 
to patariama valgyti majo
nezą. Yra svarbu išlaikyti 
normalų kūno svorį. Riebių 
žmonių mirtingumas nuo 
vėžio ligos yra 33% dides
nis negu normaliai sverian
čių.

Kinijos, Amerikos ir Ka
nados mokslininkai pravedė 
bendrą studiją, kurios rezul
tatai 1989 metais buvo pa
skelbti National Cancer In
stituto žurnale. Jie tvirtina, 
kad vėžio atsiradimui storo
je žarnoje ypač didelę įtaką 
turi prisotinti riebalai, kurie 
yra randami mėsoje ir pieno 
gaminiuose. Pagal juos 100 
kalorijų prisotintų riebalų 

formoje valgant virš norma
lios kalorijom dietos, padi
dina dvigubai storosios žar
nos vėžio atsiradimo gali
mybę.

Daug kam kyla klausi
mas, jeigu riebalai tokie 
kenksmingi, tai kodėl Gren
landijos eskimai, kurie val
go didelius kiekius riebių 
žuvų ir riebių jūros gyvulių 
mėsą ir nevalgo daržovių, 
beveik neserga storosios 
žarnos vėžiu. Be to, jų krau 
jo indai nerodo atheroskle- 
rotinių pakitimų. Žuvų rie
balai skiriasi nuo gyvulinių 
riebalų. Žuvų alyva turi 
omega-3 riebalines rūgštis. 
Jos stabdo vėžio augimą ir 
atsiradimą. Tuo tarpu ome- 
ga-6 riebalinės rūgštys, ran
damos prisotintuose gyvu
linės kilmės riebaluose, ska
tina kai kurių prostaglandi
nų gamybą. Yra manoma, 
kad tie prostaglandinai ska
tina vėžio celių augimą. Dr. 
Cave yra pastebėjęs, kad 
maistas, turintis 20% žuvų 
taukų, sumažina krūties aug 
lių atsiradimą eksperimenti
nių gyvulių tarpe.

Yra manoma, kad vita
minas A apsaugo žmogų 
nuo vėžio ligų. Bet didesni 
vitamino A kiekiai yra nuo
dingi organizmui. Gryno A 
vitamino gamtoje nėra. 
Gamtoje jis randasi beta- 
karotino formoje, kurio 
apsčiai randama vaisiuose, 
daržovėse, morkose ir ža
liuose daržovių lapuose. 
Organizmas vitaminą A 
pats sau pasigamina iš beta 
-karotino, bet tik tiek kiek 
jo organizmui reikia. Beta 
-karotino, kad ir dideli kie
kiai nėra kenksmingi orga
nizmui. Nesunaudotas be
ta-karotinas plaukioję krau- 
juje ir prisideda prie nuo

dingų medžiagų pašalinimo 
iš organizmo.

Patikrinimui ar vitami
nas A apsaugo žmogų nuo 
vėžio Harvardo gydytojų 
grupė su National Vėžio In
stituto pritarimu, jau apie 10 
metų kaip stebi didelę vy
resnių žmonių grupę, kurie 
kas antrą dieną valgo beta 
-karotiną piliulių formoje. 
Toje studijoje dalyvauja 
apie 22 tūkstančiai vyresnio 
amžiaus asmenų. Studijos 
rezultatai turėtų būti ne užil- 
go paskelbti.

Ne vien tik daržovės ir 
vitaminai padeda apsaugoti 
storąją žarną nuo vėžio. 
Bostono universiteto medi
cinos mokyklos dešimties 
metų tyrimai rodo, kad as
pirinas, imamas nemažiau 
kiap kerurius kartus savai
tėje, sumažina maždaug 
50% galimybę susirgti vė
žiu. Bet ta apsauga pranyks 
ta nustojus imli aspiriną ar
ba jeigu aspirinas būna ima
mas- nereguliariai. Tie tyri
mai rodo, kad aspirinas ma
žina riziką tik storosios žar
nos vėžiui atsirasti. K i tų or

ganų vėžio ligoms jis įtakos 
nedaro.

Harvardo Alumnai 
Health Study stebėjo kokią 
įtaką į storosios žarnos vėžį 
turi žmogaus fizinis aktyvu
mas. Jų studijoje dalyvavo 
17,148 vyrai 30 iki 79 metų 
amžiaus. Ta studija apėmė 
28 metų stebėjimą. Ji paro
dė, kad vyrai, kurie fiziniai 
buvo aktyvūs nuo vidurinio 
iki seno amžiaus, sirgo ma
žiau vėžio liga. Toje grupė
je, kur vyrai nebuvo fiziniai 
aktyvūs, buvo 55 storosios 
žarnos vėžiu susirgimai. Ki 
toje grupėje, kur vyrai buvo 
labai fiziniai aktyvūs, susir
gimų vėžiu buvo tik 10 ir 
trečioje grupėje, kur vyrai 
fiziniai buvo vidutiniai ak
tyvūs, susirgimų buvo 11. 
Šis stebėjimas rodo, kad no
rint sumažinti storosios žar
nos vėžio atsiradimo riziką, 
užtenka būti vidutiniai fizi
niai aktyviu, nėra reikalo 
būti labai fiziniai akty
viems. Bet ilgos valandos 
prie televizijos ir įprotis va
žiuoti automobiliu ten kur 
galima pėsčiam nueiti, didi
na galimybę susirgti storo
sios žarnos vėžiu.

Kokie gi storosios žar
nos vėžio simptomai? Tik 
ką prasidėjęs storosios žar
nos vėžio auglys gali neduo 
ti jokių simptomų. Simpto
mai atsiranda vėliau ir jie 
būna įvairūs. Kaip pavyz
džiui, pasikartojantis vidu
riavimas arba vidurių užkie
tėjimas bei vidurių pūtimas, 
duodantis jausmą, kad vidu
riai pilnai ncišsituština. 
Žmogus gali skųstis silpnu
mu, svorio mažėjimu bei 
mažakraujyste. Svarbiau
sias storosios žarnos vėžio 
simptomas tai storosios žar
nos kraujavimas, kuris gali 
būti matomas ir taip vadina
mas užslėptas. Užslėpto 
kraujavimo tyrimas gali bū
to padarytas privačiai paties 
paciento namuose. Užslėp
tas kraujavimas gali atsirasti 
anksti vėžio augliui tik ką 
pradėjus augti. Tokį, tik ką 
prasidėjusi augti vėžį paša
linus, žmogus gali visiškai 
pagyti. Todėl užslėpoto, 
akimis nematomo atpažini
mas yra svarbus tyrimas.

(Nukelta į 7 psl.)

MAISTO SIUNTINIAI j 
Lietuvą ŠVENTĖM 
žemesnėm kainomis: 
dešros, sūris, aliejus, 
mėsa dėžutėse, ryžiai, 
cukrus,, kava ir kt. 55 svarų 
pats mėgstamiausias - tik 
$90.- Turime ir kitokių.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60629, 
312-436-7772.

T>rxyos
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1. Suvažiavimas sveiki
na JAV prezidentą George 
Bushą ir dėkoja už demo
kratiškai išrinktos Lietuvos 
vyriausybės pripažinimą ir 
diplomatinių santykių atnau 
jinimą su Lietuvos Respub
lika ir prašo paveikiai ska
tinti, kad Sovietų Sąjunga 
dar šiais metais išvestų oku
pacine kariuomenę.

2. Suvažiavimas reiškia 
padėką Atstovų Rūmų na
riams, senatoriams ir visai 
amerikiečių tautai už akty
vią politinę ir moralinę pa
ramą kovoje už Lietuvos 
Respublikos kuo greitesnį 
de facto pripažinimą, o taip 
pat už pastangas suteikti jai 
materialinę paramą.

3. Suvažiavimas dėkoja 
tarptautinei TFP organizaci
jai ir visiems tiems, kurie pa 
rėmė pastangas surinkti 5.2 
milijojo parašų, reikalau
jant Lietuvai Laisvės ir Ne
priklausomybės penkiuose 
pasaulio kontinentuose.

4. Suvažiavimas džiau
giasi Tėvynės ir užsienio 
lietuvių bendrų pastangų 
dėka atstatytu Lietuvos 
valstybingumu ir konstatuo
ja, kad istorinės reikšmės 
darbas atliktas.

5. Suvažiavimas pažymi, 
kad Amerikos Lietuvių Ta
ryba gali atlikti naujo pobū
džio darbus Nepriklausomai 
Lietuvai ir nutaria naujomis 
sąlygomis tęsti veiklą.

6. Suvažiavimas įparei
goja Amerikos Lietuvių Ta
rybos valdybą peržiūrėti ir 
atitinkamai pakeisti ALTO 
Statutą, kad tikslai būtų pri
taikyti naujai veiklai. Tam 
reikalui sudaryti atitinkamą 

VLIKo vicepirm. Vyt. ir Ona Jokūbaičiai su Kauno miesto 
burnistru Vilemu Ciurinsku Karo Muziejaus sodelyje.

komisiją.
7. Naujomis Nepriklau

somos Lietuvos gyvavimo 
sąlygomis ALTo valdybos 
ir Tarybos pareiga užmegsti 
ir nuolatos palaikyti glau
džius santykius su Lietuvos 
Respublikos Vyriausybi
niais sluoksniais ir Parla
mentu, padedant Lietuvai 
spręsti konkrečiai iškylan
čias paramos kraštui reik
mes.

8. Suvažiavimas primena 
visiems užsienio lietuviams, 
kad įvairiapusiška materia
linė parama Lietuvai labiau
siai yra reikalinga dabar, kai 
iš pagrindų yra pertvarko
mas visas valstybinis, eko
nominis ir kultūrinis Lietu
vos gyvenimas.

9. Suvažiavimas kviečia 
visus džiaugtis tuo faktu, 
kad lietuvių tauta pagaliau 
vėl tapo savo namų ir savo 
likimo šeimininke ir deda 
tvirtus humanistinius pagrin 
dus bendram darbui su Lie
tuvos įstatymais globojamo
mis lojaliomis tautinėmis 
mažumomis ir su savaisiais 
išeivijoje.

10. Suvažiavimas skati
na visus lietuvius morališ
kai ir materialiai remti pas
tangas siekiant taikiu būdu 
atstatyti lietuvių tautos tei
ses Mažojoje Lietuvoje, o 
taip pat Rytų ir Pietų Lietu
voje.

11. Karui baigiantis Są
jungininkai pavedė Sovietų 
Sąjungai laikinai adminis
truoti Mažają Lietuvą, įskai
tant Karaliaučių (Kaliningra 
do sritį). Sovietų Sąjunga, 
piktnaudžiaudama pasitikė
jimu, išteriojo arba išvarė to 
krašto gyventojus, sugriovė 
ūkį, kolonizavo šalį sveti
mais žmonėmis ir pavertė ją 
militarizmo baze. Toji sritis 
nuo neatmenamų laikų yra 
lietuvių tautos ir jos gentai

nių žemė. Todėl Suvažiavi
mas prašo Baltųjų Rūmų ir 
Kongreso įtakoti, kad tas 
kraštas būtų prijungtas prie 
Lietuvos Respublikos.

12. Suvažiavimas linki 
sėkmės lietuviškai diploma
tinei tarnybai, siekiant Lie
tuvos Respublikos vardą vis 
labiau įtvirtinti pasaulio val
stybių bendruomenėje ir jo
je užimti prideramą vietą.

13. Suvažiavimas di
džiuojasi lietuvių tautos sū 
numis ir dukromis pasiau
kojančiai ir didvyriškai ko
vojusiems už Lietuvos Lais
vę ir Nepriklausomybę ir 
tuo parodžiusiems sektiną 
pavyzdį kitoms pavergtoms 
tautoms.

14. Suvažiavimas reiškia 
gilia užuojautą visiems žu
vusiųjų šeimų nariams. Lin

VYRIAUSIO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETO 

ATSIŠAUKIMAS
Vyriausio Lietuvos įšlais 

vinimo Komiteto istorinis 
seimas įvykęs, Čikagoje 
1991 m. lapkričio 1-3 d., 
oficialiai užskleidė VLIKo 
- Lietuvos laisvinimo, ne
priklausomybės atstatymo ir 
politinių lietuvių tautos in
teresų atstovavimo lapą.

Lietuva laisva - suvere
ninė valstybė, pasaulio val
stybių, tarptautinių konfe
rencijų ir sąjungų pripažin
ta, kurianti savo politinį, so
cialinį, kultūrinį, tautinį ir 
ekonominį atsistatymą.

VLIKo atsišaukimas į 
lietuvius, išleistas Vilniuje, 
1944 m. liepos 2 d.: "Vy
riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas per savo pa
dalinius bei lietuvių politi
nes ir kovos organizacijas ir 
toliau vadovaus lietuvių tau 
tai kaip vyriausias lietuvių 
visuomenės politinis orga
nas tol, kol nebus sudaryti 
laisvos ir nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos su
vereniniai organai".

VLIKui suteiktas lietu
vių tautos mandatas ir įpa
reigojimas dirbti, kovoti, 
siekti pilno, teisinio, diplo
matinio Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo ir pri
pažinimo yra atsiektas ir 
VLIKo veikla yra baigiama. 
Keturiasdešimt aštuonių 
(48) melų sunki, skausmin
ga, pilna kančių ir aukų lais 
vės kova laimėta ir bendro
mis viso pasaulio lietuvių 
jėgomis ir pastangomis ap
vainikuota Lietuvos laisvės 
vainiku.

Vyriausio Lietuvos iš
laisvinimo Komiteto dclcga 
cijos pasitarimai su Lietu
vos Respublikos Vyriausy
be Vilniuje, ir 1991 m. rug
sėjo 20 d. Lietuvos Respub
likos ministro pirmininko 
G. Vagnoriaus ir VLIKo 
pirmininko Dr. K. Bobelio

• DIRVA* 1991 m.

ki jiems ištvermės ir jėgų 
liūdesio valandomis.

15. Suvažiavimas reko
menduoja Amerikos Lietu
vių Tarybos valdybai įsteig
ti Washingtone ALTo Sky
rių ir išvystyti jo įtakos vy
riausybiniams sluoksniams 
funkcijas.

16. Suvažiavimas pažy
mi, kad Vasario 16-osios 
faktas lietuvių tautos ir vals 
tybės istorijoje yra šventas 
ir todėl ragina Skyrius ir to
liau rengti Nepriklausomy
bės šventes, Vasario 16- 
osios, minėjimus.

17. Suvažiavimas dėkoja 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybai ir jos pirmininkui 
Gražvydui Lazauskui už at
liktus audringame istorinia
me laikotarpyje darbus.

pasirašytas protokolas lie
čiantis VLIKo veiklos su
stabdymą priimtas dėmesin 
ir patvirtintas Čikagos sei
mo delegatų.

VLIKo valdyba įgaliota 
atlikti visus VLIKo veiklos 
užbaigiamuosius darbus: ad 
ministracinius, Tautos Fon
do veilos tęstinumo, VLIKo 
turimų archyvų, invento
riaus, finansų ir įstaigos per 
davimą Lietuvos Respubli
kos Vyriausybei. Visi šie 
uždaviniai turi būti atlikti 
iki 1992 m. liepos 1 dienos.

VLIKo valdyba pildyda
ma seimo delegatų pageida
vimus perduoda sekančius 
pasiūlymus Lietuvos Res
publikos Aukščiausiaji Tary 
ba ir Vyriausybei:

1. Lietuvos pilietybės 
klausimas yra sukėlęs didelį 
nerimą ir nepasitenkinimą 
išeivijos lietuvių tarpe. Vy
riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas prašo, kad 
Lietuvos Respublikos Aukš 
čiausioji Taryba ir Vyriau
sybė šį klausimą išspręstų 
kaip galima greičiau ir siū
lo: "kad visi lietuvių kilmės 
Lietuvos Respublikos pilie
čiai ir jų vaikai, buvę Lietu
vos Respublikos piliečiais 
1940 m. birželio 15 d., tebė
ra Lietuvos Respublikos pi
liečiai".

2. Pravesti artimiausiu 
laiku dc-bolševikacijos įsta
tymą, kad sumažinus esamą 
visuomenės susiskaldymą.

3. Pakviesti Helsinkio 
(Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo) baigiamojo 
akto konferencijos delega
ciją atvykti į Lietuvą ir pa
tikrinti lenkų ir kitų tauty
bių daromus nepagrįstus 
kaltinimus lietuvių tautai.

4. Paskatinti ir paremti 
politinių—ideologinių partijų 
greitesnį atsikūrimą, kas pa
dėtų Lietuvai greičiau įsi-
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jungti į Europos Parlamentą 
ir Europos Ekonominę ben
driją.

5. Išvystyti artimesnį ir 
atviresnį Lietuvos Respubli
kos Valdžios įstaigų ir išei
vijos organizacijų bendra
darbiavimą.

6. Sąlygom leidžiant, su
šaukti VLIKo simbolinį už
daromąjį posėdį Vilniuje 
1992 m. pavasarį.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas nuošir 
džiai dėkoja visiems lietu
viams taip stipriai rėmu- 
siems Lie-tuvos laisvės ko
vą per tuos ilgus 48 veiklos 
metus.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas svei
kina Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiąją Tarybą, Vy
riausybę ir visus piliečius su 
Lietuvos nepriklausomybės 
atsikūrimu ir baigdamas sa
vo darbą kviečia visus įsi- 
jugti į vieningą, gerai išmąs 
tytą, tolerantišką, vieni kitų 
teises ir nuomones gerbian
tį darbą Lietuvos ekonomi
niam, tautiniam, sociali
niam, kultūriniam ir politi
niam atsistatymui.

VĖŽYS...
(Atkelta iš 6 psl.)

Visi čia paminėti simp
tomai sekelia įtarimą, kad 
žmogus gali turėti storosios 
žarnos vėžį. Deja, daugu
moje atvejų, sergantis vėžiu 
tų įtarimą sukeliančių simp
tomų visai neturi, o kai jie 
atsiranda, tai vėžys jau būna 
pertoli pažengęs, kad jį būtų 
galima pagydyti. Todėl vė
žio diagnozui nustatyti rei
kia patikimų duomenų bei 
priemonių kaip rentgeno bei 
kolonoskopijos tyrimų. 
American Cancer Society 
rekomenduoja, kad kiekvie
nas asmuo, turintis 50 arba 
daugiau metų, turėtų būti 
patikrintas kolonoskopijos 
tyrimu. Vėžio augliui išsi
vystyti iki jis būna matoma 
užtrunka keli metai. Todėl 
pasitikrinus ir neradus jokių 
storoje žarnoje pakitimų, nė 
ra reikalo dažniau tikrintis 
kaip 3-5 metai, bet turin
tiems polypus, adenomas 
arba sergantiems kolitu, tik
rintis reikia dažniau. Tokiu 
būdu, prižiūrint savo svei
katą, galim apsiginti nuo 
pavėluoto ir nepagydomo 
vėžio. Visiškai apsisaugoti 
nuo vėžio ligos bent šiuo 
metu nėra galima, bet prisi
laikant duotų patarimų sto
rosios žarnos vėžio pavojų 
galima labai ryškiai suma
žinti, o to mes ir turėtumėm 
siekti.

Dirva rūpinasi Jums duo
ti pačias pagrindines žinias 
kas šiuo metu dedasi Lietu
voje. Apie tai pasakyk ir 
savo kaimynui.
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KALBĖJO ČESLOVAS
■ STANKEVIČIUS

Dabar svečių iš Lietuvos 
netrūksta. Atvyksta priva
tūs žmonės, bet lankytis ne
vengia ir oficialūs Lietuvos 
pareigūnai, kurie čia kalbasi 
ne tik vien su savo tautie
čiais, bet ir su Amerikos 
įstaigų žmonėmis. Tokių 
tarpe buvo Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos pirm, pa
vaduotojas Česlovas Stan
kevičius, kuris spalio 25 d. 
Jaunimo Centro kavinėje, 
Chicagoje, turėjo susitikimą 
su lietuviais.

Šis dar jaunas, iš Virba
lio kilus vyras ir baigęs Po
litechnikos Institutą Kaune, 
yra vadovavęs Lietuvos de
legacijai, kuri sudarė sutar
tis su Rusijos federacine res 
publika. Todėl kalbėtojas 
savo pranešime daugumoje 
apie šias sutartis ir aiškino. 
Jis nemaža kalbėjo ir apie 
Sovietinę kariuomenę Lietu 
voje (jos čia gali būti apie 
90 tūkst.) ir apie reikalavi
mą, kad ji iš čia būtų ištrauk 
ta. Yra duotas terminas, 
kad iki gruodžio 1 d. ta ka
riuomenė būtų išvesta bent 
iš sostinės.

Jis daug kam užsienyje 
yra aiškinęs, jog tarybinė 
kariuomenė Lietuvoje (o 
taip pat ir kitose Pabaltijo 
respublikose) yra kitokioje 
padėtyje negu kitose R. Eu
ropos valstybėse, nes "Lie
tuva nieko negali pastatyti 
prieš sovietinę kariuome
nę". Be to nėra jokios su
tarties, kuri leistų tarybinei 
kariuomenei Lietuvoje sto
vėti.

Stankevičius palietė ir 
labai jautrius privatizacijos 
bei pilietybės klausimus, 
kurie vėliau susilaukė jaus
mingų diskusijų. Pažymėjo, 
kad rengiasi lito įvedimui 
(tas atsitiks sekančiais me
tais). Be to, pranešė, jog 
Amerikos įstaigose suži
nojo, kad į Lietuvą persikė

Juozas Karvelis is Klaipėdos, Lietuvos AT deputatas daro 
pranešimą Chicagos lietuviams spalio 25 d. Ed. šulaičio nuotr

lę gyventi pensininkai grei
tu laiku galės gauti ten pen
sijas ("Sočiai Security"). 
Tik dar teks palaukti, kuris 
bankas Lietuvoje tai galės 
atlikti.

Kalbėtojas susilaukė 
daug paklausimų į kuriuos 
stengėsi ramiai atsakyti. 
Atrodo, kad jis ir informa
cijų turėjo daugiau, negu 
kiti panašūs kalbėtojai, ku
rie paprastai daug kalba, o 
maža pasako.

Taip pat šioje programo
je pasirodė ir dar du asme
nys: deputatai Juozas Kar
velis iš Klaipėdos ir Vladi
miras Jarmolcnka iš Kauno. 
Pirmasis, kuris yra iš profe
sijos jūrininkas, Taryboje 
priklauso Valstybės atkūri
mo- konstitucinėje komi
sijoje, o antrasis rusų kilmės 
universiteto dėstytojas, dar
buojasi Piliečių teisių komi
sijoje.

Abu yra geri kalbėtojai ir 
plačiau pasisakė apie jų dar
bą tose Aukščiausios Tary
bos komisijose. Jarmolenka 
kalbėjo ir apie savo nclictu-

GIRDĖTA IR MATYTA 
NEW YORKE

P. Palys
DAILĖS DARBŲ

PARODA
Rudens dailės darbų pa

roda, kurią rengė Ncw Yor
ko Lietuvių dailininkų są
junga, įvyko spalio 12-13 
dienomis Kultūros Židinyje. 
Parodoje su savo darbais da 
lyvavo 25 dailininkai. Viso 
buvo išstatyta 69 tapybos, 
grafikos ir skulptūros dar
bai. Vyravo abstraktinė kū
ryba.

Atidarymo metu, šešta
dienį, spalio 12 dieną 7 v.v., 
į susirinkusius, žodį tarė 
New Yorko Lietuvių daili-

Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirm, pavaduotojas Čes
lovas Stankevičius kalba Chicagos Jaunimo Centro kavinėje 
spalio 25 d. vakare. Ed. Sulaičio nuotr

višką kilmę, kuri jam nesu
trukdė rinkimuose nugalėti 
eilę lietuvių veikėjų. Ne
žiūrint, kad lietuviškai jis 
pradėjo kalbėti būdamas 
studentu trečiame kurse, 
per, palyginus, nelabai ilgą 
laiką jo lietuvių kalba yra 
be priekaištų.

Šį renginį suruošė JAV 
LB Krašto valdyba, o jį pra
vedė dr. Tomas Rcmcikis.

Ed. Šulaitis

ninku sąjungos pirmininkas 
dail. Juozas Bagdonas. To
liau, apie NY dailininkų 
veiklą kalbėjo rašytojas, 
dailininkas Paulius Jurkus. 
Kalbėtojas trumpai supažin
dinęs su išstatytais dailinin
kų darbais, pristatė salėje 
esančius dailininkus.

Oficialiai parodą atida
ryti buvo pakviestas, tarny
bos reikalais į Ncw Yorką 
atvykęs, Lietuvos užsienio 
reikalų viceministeris Ge- 
dimimas Šerkšnys.

I parodos atidarymą bu
vo susirinkę apie 70 meno 
gerbėjų.

NAUJAS KLEBONAS
Iš didžiajame Ncw Yor

ke anksčiau veikusių penkių 
lietuviškų parapijų, dar yra 
likusios trys. Pačiame New 
Yorke centre Manhattane - 
Aušros Vartų, Brooklyne - 
Švč. Panelės Marijos Apreiš 
kimo ir Queens - Viešpaties 
Atsimainymo parapijos.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijoje vikaro ir klebono 
pareigose 35 metus ištarna
vęs prelatas Pranas Bulovas 
pasitraukė į poilsį. Nauju 
klebonu Brooklyno vysku
pas T. Daily paskyrė kun. 
Kcnncth Wicks - Vazavi- 
čių. į klebono pareigas 
įvestuvės įvyko spalio 13 d. 
[vestuvių apeigas atliko vys 
kupo padėjėjas prelatas Ro- 
bert Pawson. Mišias, šalia 
pagrindinių celebrantų, bu

vusio klebono prel. Prano 
Bulovo ir naujojo klebono 
kun. Kenneth Wicks, atna
šavo 10 lietuvių ir kitatau
čių kunigų. Pamokslą lietu
viškai ir angliškai pasakė 
klebonas kun. Kenneth 
Wicks.

Po pamaldų visi Mišių 
dalyviai buvo pakviesti į 
parapijos salę. Čia besivai- 
šindami ir besišnekučiuo
dami galėjo susitikti su nau
juoju klebonu, jį pasveikinti 
ir palinkėti parapijoje na
šaus darbo.

SMUIKININKAS V.
ČEPINSKAS

Keturioliktametis smui
kininkas Vilhelmas Čepins- 
kas su savo koncertais jau 
yra aplankęs kelias lietuviš
kas vietoves. Jo koncertas 
Ncw Yorke, Kultūros Židi
nyje, įvyko spalio 29 dieną. 
Smuikininką fortepionu pa
lydėjo pianistas Povilas 
Stravinskas, kuris taip pat 
paskambino ir Chopin 
Fantasie, Op. 49.

Smuikininkas V. Čepins- 
kas atliko Wieniawsky, 
Chausson, Tchaikovsky, 
Paganini ir Sarasate kompo
zicijas. Iš visur, kur tik V. 
Čepinskas koncertavo, gir
dimi atsiliepimai apie smui
kininko lengvai nugalimas

Romualdas Budrys, Lietuvos Dailės muziejaus direktorius, 
sveikina Chicagos lietuvius per 20-sios foto parodos atidarymą 
spalio 25 d. ".Čiurlionio" galerijoje Chicagoje. Ed.Šulaičio nuotr.- ■ -

CHICAGOJE 
ATIDARYTA FOTO 

PARODA

Spalio 25 d. Jaunimo 
Centre esančioje "Čiur
lionio" galerijoje buvo ati
daryta 20-ji foto paroda, 
kurioje savo darbus yra iš
statę 53 fotografai. Iš čia 
dalyvaujančių fotomeninin
kų daugiau negu pusė yra 
Lietuvoje gyvenantieji. Šių 
metų parodos tema - "Spor
tas", tad daugumas fotogra
fų šią tematiką ir bandė vys
tyti.

Parodą, kurią surengė 
Budrio vardo lietuvių foto 
archyvas, atidarė Algiman
tas Kczys. Po jo sveikini
mo žodį tarė iš Vilniaus at
vykęs Lietuvos Dailės mu
ziejaus direktorius Romual 
das Budrys. Taip pat visus 
lietuvių ir anglų kalbomis 
sveikino Milda Budrienė. 
Beje, parodos lankytojai ga
lėjo balsuoti už geriausius 
eksponatus. Balsavimo re
zultatai ir laimėtojai bus pa
skelbti per parodos uždary
mą lapkričio 8 d. 7:30 vai. 
vak. Jaunimo Centro kavi
nėje. E.Š.

techniškai sunkias kompo
zicijas ir akrobatiško virtuo
ziškumo reikalaujančius Pa
ganini veikalus.

Iš V. Čepinsko koncertų 
lankytojų teko išgirsti pagei 
davimą, kad jis, tolimesnių 
savo smuiko studijų tęsi
mui, ieškodamas paramos 
lietuvių visuomenėje, į savo 
koncertų programas įtrauktų 
ir vieną kitą lietuvio kompo 
zitoriaus kūrinį.

Šiuo metu Vilhelmas 
Čepinskas smuiko studijas 
tęsia Ncw Yorke, Lincoln 
centre, garsioje Juilliard 
muzikos mokykloje.

1991 m. lapkričio 2 d.

Skaitykit ir pfatinkit



DIRVA • 1991 m. lapkričio 14 d. 9 psl.

AR BRANGI LEIDYBA 
LIETUVOJE 

TEISININKU LAIKRAŠTIS JUSTITIA
Ą. Jokubauskas

Pagal dabar Lietuvoje 
galiojantį Spaudos ir kitų 
masinės informacijos prie
monių įstatymą, kiekviena 
masinės informacijos prie
monė (laikraščiai, žurnalai, 
leidyklos, TV, radijas ir 
pan. (turi būti įregistruota 
Vidaus reikalų ministerijos 
Spaudos kontrolės valdybo
je. Valdyba išduoda nusta
tyto pavyzdžio Steigimo liu 
dijimą. Turint tokį liudiji
mą ir, pagal nustatytą tvar
ką, įregistravus Savivaldybė 
je įmonę, galima užsiimti 
leidyba. Tarp kitko, Spau
dos įstatymas yra priimtas 
dar iki Kovo 11 ir daugelyje 
vietų neišlaiko kritikos.

Nenoriu suklaidinti, ta
čiau tokių įrcgisluotų masi
nės informacijos priemonių 
skaičius ne taip seniai virši
jo septynis šimtus ir, ma
nau, dabar yra netoli tūks
tančio.

Po ilgų žodžio ir spau
dos suvaržymo dešimtmečių 
1990 metai tapo tikru spau
dos Klondaiku Lietuvoje, 
įvairiausių politinių srovių, 
religinių bendruomenių, vi
suomeninių judėjimų leidi
nių - su nukrypimais į visiš
kai bulvarinį pobūdį ar net 
pornografiją - Lietuvos 
kioskai nebegalėjo sutalpin
ti. Tačiau, vis dėlto, negalė
čiau sulikti su, kartais ir 
spaudai pritaikomu, perfra
zuotu palyginimu "trys lie
tuviai—penkios partijos". 
Iki tol gyvenąs informacijos 
deficito sąlygomis lietuvis 
greitai "atsikando" gausybės 
informacijos šaltinių, ėmė 
žiūrėti reikliau ir rinktis tai, 
ko jam reikia. Taigi natū
rali konkurencija bei praėju 
šių metų pabaigoje smarkiai 
šoktelėjusi popieriaus kaina 
gerokai sumažino įvairių lci 
dinių skaičių. Pradėjo veik

Marųuette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

1-13121-476-2345

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 M. PETKUS
DONALD A. PETKUS LAVVRENCE C. GASUNAS

ti natūrali atranka. Saky
čiau leidyba Lietuvoje da
bar yra, gal viena iš nedau
gelio sričių, kur ekonomi
niai santykiai panašiausi į 
laisvos rinkos santykius. 
Nepaisant to ir įvertinant 
dar tebesančio apyvartoje 
rublio bei dolerio santykį 
galima tvirtinti, jog leidyba 
Lietuvoje, lyginant su Ame
rika, yra pigesnė.

1989 metų pradžioje bu
vo atkurta Lietuvos teisinin
kų draugija, kurios veikla, 
kaip ir daugumos Nepriklau 
somos Lietuvos organizaci
jų, buvo nutraukta dėl So
vietų okupacijos.

Ncišsiplečiant apie Lietu 
vos teisininkų draugijos at
kūrimo ir veiklos pirmuo
sius žingsnius (gal vėliau 
bus galimybė papasakoti 
plačiau), reikėtų prisiminti, 
kad 1989 metais, kai bolše
vizmui dar nebuvo "nulaužti 
ragai", Lietuvos teisininkai 
griežtai atsisakė nuo jungi
mosi i bendrą su Sovietų 
teisininkais asociaciją. To, 
deja, nepavyko išvengti kai 
kurių kaimyninių respubli
kų Temidės tarnams.

Lietuvos teisininkų drau
gijos Republikinė valdyba 
ėmėsi iniciatyvos išleisti sa
vo leidinį ir - dar tebevei
kiant komunistinėms struk
tūroms bei įstatymams - 
1989 gruodžio mėnesį die
nos šviesą išvydo laikraštis 
"JUSTITIA". Laikraščio 
tuometinis credo, manyčiau, 
geriausiai išsakytas Drau
gijos pirmininko Z. Nama- 
vičiaus ir vicepirmininko V. 
Zabielos interviu su laikraš
čio redaktoriumi (šių eilučių 
autoriumi): "TIKSLAS - 
SUVERENI, TEISINĖ 
VALSTYBĖ".

Laikraštis "JUSTITIA" 
nėra vienintelis teisinės

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 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

krypties leidinys Lietuvoje. 
Teisingumo ministerija lei
džia ketvirtinį žurnalą "Tei
sės apžvalga", Vidaus reika
lų ministerija - laikraštį 
"Liaudies sargyboje". Aš
trių pojūčių mėgėjai intri
guojančių ir pikantiškų sen
sacijų ieško laikraštyje 
"Dantis už dantį”.

"JUSTITIA” redakcija 
pirmiausiai, žinoma, besio
rientuodama į besidominčių 
teisinėmis problemomis 
skaitytojų ratą, siekia, kad 
laikraštis taptų kiekvieno 
sąmoningo žmogaus skaito
mu leidiniu. Čia kalbama ir 
apie bendrus Lietuvos teisi
nės sistemos reformos klau
simus, nušviečiama teisi
ninkų draugijos ir kitų teisi
nių institucijų veikla, aprašo 
mos įdomesnės teismų by
los. Tačiau čia informacijos 
gali rasti ir Savivaldybės 
valdininkas, ir pradedantis 
verslininkas, o nežinan
tiems, kaip išspręsti savo tei 
sines problemas skaityto
jams - pataria konsultantai, 
kuriais neatsisako pabūti 
žymiausieji Respublikos tei 
sininkai. Laikraštyje galima 
rasti ir lengvesnio turinio 
straipsnelių, įvairenybių, 
galvosūkių.

Nuo šių metų pradžios 
dėl materialinių niuansų 
laikraščio steigėjas, Lietu
vos teisininkų draugija, 
"JUSTITIA" leidybos reika
lus, pagal sutartį, perdavė 
leidėjui Arvydui Jokubaus- 
kui. Tai nepakeitė laikraš
čio tikslų ir ideologijos - jis 
ir toliau lieka teisininkų ir 
ne tik jų tribūna, kurios de
vizas Teisingumas - valsty
bės pagrindas.

"JUSTITIA" platinamas 
visos Lietuvos spaudos kios 
kuosc. Prenumerata organi
zuojama pačioje redakcijoje 
2008 LIETUVA, Vilnius, 
Gedimino pr. 14 
"JUSTITIA".

Norintiems skaityti šį 
dvisavaitinį teisininkų lai
kraštį Amerikoje, reikėtų 
kreiptis į laikraščio įgalioti
nį: Mr. J.J. ARDYS 855 
Grccncr Placc Fairvicw, 
PA. 16415 Tol. 814-474- 
2206 Kaina melams $16.

-KARAS BRAUKIA 
KRUVINĄ AŠARĄ-

Tai Algirdo Gustaičio 
dienoraštis apie pabėgimą iš 
Lietuvos per Vokietiją iki 
D.P. stovyklos Hanau.

Aprašo lagerio gyveni
mą, čiurlioniečius, įvairius 
koncertus, vaidinimus, spor
to rungtynes

Suriša svarbius pasaulio 
įvykius su pabėgėlių kasdie
niniu gyvenimu.

Gausiai iliustruotas, 941 
psl. Kaina $30.00 & pašto iš
laidos.
Devenių Kultūrinis Fondas

P.O. Box 10782
St. Petersburg, Fl. 33733

ŠVENTINIUS SVEIKINIMUS 
SPAUSDINKITE DIRVOJE

Likę nepilni du mėnesiai iki didžiųjų švenčių - šv. Kalėdų 
ir Naujųjų metų. O pagal seną ir gražų paprotį, tų švenčių 
laukiant, vieni vienaip, kiti kitaip atsimename savo gimines, 
draugus, pažįstamus. Siunčiame vieni kitiems sveikinimus, 
dovanas ar dar kitaip sugalvotus pasigarsinimus, kad esame 
jų neužmirše, linkime sveikatos ir pridedame dar kitų gražių 
žodžių.

Dirva iki šiol neragino, kaip geriau savo artimuosius 
prisiminti ir pasveikinti. Bet šiais metais jau norime pasiūlyti.

Čia spausdinam trijų dydžių sveikinimo korteles. Į visas 
jas, kaitaliojant raidžių didumą, galima daug ką įrašyti. 
Svarbu tik, kiek Jūs tam reikalui norit išleisti. Ne tik 
pasveikinti savo artimuosius, bet būkim atviri, ir savo 
laikraštį paremti.

Mažiausia kortelė kaštuoja $20.-, vidurinė $30.-. o 
didžiausioji $40.-. į kortele surašius sveikinimą ir pridėjus 
čia nurodytos sumos čekį, reikia atsiųsti Dirvai. Mes kortele 
perrašysim laikraštinėm raidėm ir atspausime šventiniuose 
Dirvos numeriuose.

Visi lietuviški laikraščiai su pagrindu dejuoja, kad leidimo 
sąlygos nepaprastai brangėja, o dėl vyresniųjų skaitytojų 
mirčių prenumeratorių skaičius mažėja. Tuo tarpu naujų 
pajėgių imigrantų, kurie Dirvą ar kitą lietuvišką laikraštį tuoj 
užsisakytų, beveik nėra. Todėl, kad galą su galu 
sudurtume, reikia visokios kitos talkos.

šventinius sveikinimus Dirvoje pradėsim spausdinti 
lapkričio mėn. antoje pusėje.

Būsim dėkingi, jeigu į tą mūsų kvietimą atsiliepsit. Jūsų 
giminės ar draugai, pamate tokį sveikinimą Dirvoje, tikrai 
apsidžiaugs.

Jūsų DIRVA,
19807 Cherokee Avė. 
Cleveland, OH. 44119

/įv1 
r 3* v

$40.-

$30-

p
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$20 —
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Išgirdau tokią džiaugs
mingą žinią, kad negalėjau 
vienas pergyventi. Kažkoks 
galvočius pasakė, kad pasi
dalintas džiaugsmas yra dvi 
gubas džiaugsmas. Tad nu
skubėjau pas Florijoną tą 
džiaugsmingą žinią dalintis 
ir ją padvigubinti.

Florijonas atidarė duris 
ir kaip visada mostelėjo, 
kad sekčiau paskui jį. Reiš
kia veda į salioną. Bet ne
iškenčiau ir dar koridoriuje 
šūkte Įėjau:

- Ar girdėjai? Florijo
nai, ar girdėjai?

- Ką girdėjau?
- Na, ar girdėjai tą 

džiaugsmingą žinią? Ame
rika paskyrė ambasadorių 
Lietuvai.

- Na, ir kas iš to?
- Kas iš to? Ar žinai, 

kas bus ambasadorium? 
Grynakraujis lietuvis. Nuo 
galvos iki kojų lietuvis. Dy 
pūkų sūnus. Ir pavardė ab
soliučiai lietuviška. Rimas. 
Net vardas lietuviška seno
ve dvelkia. Algis. Algirdas 
savo kalavija į Kremliaus 
vartus daužė. Pamatysi, ką 
mūsų Algis padarys.

Labai nustebau, kad Flo
rijonas visai nesusijaudino. 

E “Torvil”
FORMERLY L&3 CANADI1.N-EEROPEAN ESP.-IMP. CO.

HEW LOWEST PRICES 
Į DOOR TO DOOR DELIVERY

delivery

► PARCELS PACKED BY CUSTOMER (New and UsedClothing) 

(min. 5kg/12Lbs., no max. lindi)

► STANDARD FOOD PARCELS
(regular delivery)

► EXPRESS FOOD PARCELS (14 days delivery)

► MONEY (hand to hand delivery • 4 weeks)

► MEDICAL INSURANCE FOR VISITORS (Canada only)

► SALE OF RUSSIAN CAJRS Lowest prices - 3 months 

(Wolga, Lodą, Samara - Sputnik, Moskvich, Tavria, Niva).

COMING SOON Ag. Farm Eąuipment for sale 
(tractor, plough, seed sovving machine, eta.)

New dlealers welcome

CANADA
Head Office
63 Galazy Blvd„ Unit #7, 
Rexdale, Onrario M9W 5P1 
Tel: (416) 798-3320 
Fax:(416) 798-3321
Branch
TORVIL PARCELS
404 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario M6R 2M9 
Tek (416) 534-3860
Fax: (416) 533-4910

Jam nei Amerikos ambasa
da nei Algirdo kalavijas ne
padarė jokio įspūdžio. Ti
kėjausi gero gėrimų pakil
nojimo, o čia, šnipšt.

- Florijonai atrodai lyg 
apsiblausęs. Argi tau jokio 
džiaugsmo šis svarbus įvy
kis nesukelia?

- O ko čia džiaugtis? 
Kas tas naujas ambasado
rius? Nieko apie jį negirdė
jau. O tu ar girdėjai? Ką jis 
nuveikė? Atrodo, kad net 
tautinių šokių ansamblyje 
nebus šokęs. Ko čia džiaug 
smingai šokinėti? Nematau 
jokio reikalo.

Čia supratau, kad Flori

jono prastoje nuotaikoje 
slypi kažkokia užuomina, 
kurią reikia atnarplioti. Tad 
sakau:

- Na, mums visiems 
džiugu. Bet tam naujam 
ambasadoriui ir visai jo gi
minei tikra šventė. Juk bu
vo labai daug kandidatų. 
Žinoma, daugumas patys 
save į kandidatus buvo įra
šę. Tiems jokia šventė. 
Tad turbūt jų gailiesi? Tiek 
vilčių, tiek lūkesčių supliuš
ko, kaip muilo burbulai.

Ar tikrai dėl jų savo nuo
taiką gadini?

LITHUANIA 
LATVIA 

I MOKIA 
UKRAINE 

BYELORUSSIA 
MOLDAVIA 
ARMENIA 
GEORGIA 

St.PETERSBURG 
MOSCOVV

- Ar matei koridoriuje 
tris didelius čemodanus? 
Labai elegantiški. Odiniai. 
Velniškus pinigus kainavo. 
Kam, tu manai, aš juos pir
kau?

Čia labai suglumau. Ne
jaugi?

- Florijonai, nejaugi ren
geisi į Lietuvą ambasado
rium?

- O kodėl ne? Kuo aš 
blogesnis už kitus. Esu 
Amerikos pilietis. Nebuvau 
areštuotas. Nieko neprimu- 
šiau. Kokaino nenaudoju. 
Su mergom neprasidedu. 
Morgičius moku laiku. Tak 
sus nors ir keikdamasis taip 
pat laiku moku. Lietuvą pa
žįstu, kaip savo delną.

- Čia labai gražu. Bet ar 
padarei kokių pastangų, kad 
galėtum tą vietą užimti?

- Parašiau tris laiškus 
Bušui. Bet jis tiek užsiėmęs 
Gorbačiovo reikalais, kad 
gal nei neskaitė. Tad pa
siunčiau senatoriams pareiš
kimus. Tik penkiasdešim
čiai kongresmonams, nes 
pašto ženklai prakeiktai 
daug kainuoja. Žmona suk
nią su ilgom padclkom nu
sipirko. Vėl pasiutusios 
išlaidos. Reveransus ir 
pritupčiojimus mokėsi, kad 
susitikus su Anglijos kara
liene žinotų, kaip reikia tup- 
telėti. Baisiai įnykusi buvo 
į tą treniruotę. Mane vari

U. S. A-
Head Office
2136 West Chicago Avė., 
Chicago, UI. 60622
Tel: (312) 278-5258
Fax:(312) 278-0875
Branch
R&R INTERPOSTMIR CO.
1055 Broadvvay, Buffalo,
N.Y.14212
Tel: (&16) 894-9880
Fax: (716) 894-9880 
ACCEPT PARCELS BY UPS 

nėjo. Aš turėjau vaizduoti 
tarną ir kas rytą į lovą kavą 
atnešti. Nei šis nei tas, bet 
jei rengiesi tokiai aukštai 
tarnybai turi ateitį pramaty
ti. Dabar viskas šuniui ant 
uodegos. Treniravausi ir aš. 
Tarpdury stovėjau ir svečius 
priiminėjau. Svečių, žino
ma, nebuvo. Tad turėjo 
žmona eiti ir eiti. O aš ran
ką spaudžiau ir "how do 
you do" kartojau. Ir tas šu
niui ant uodegos. O ką su 
čemodanais daryti? Vienas 
iš jų toks puikus. Gali kelis 
kostiumus sukrauti ir nuvež 
ti visiškai nesuglamžytus. 
Koks ambasadorius suglam
žytom kelnėm?

- Florijonai, tu savo pui
kybėje užmiršai mane. Ką

LAIKRAŠTIS APIE PABALTIJO 
KRAŠTUS ANGLIŠKAI

Giedrė ir Darius Ambra
zaičiai nėra žurnalistai, ta
čiau jiems tas netrukdo leis
ti vieną iš jauniausiųjų lei
dinių Amerikoje - "Ameri
can Baltic News". Jie net 
negyvena didelėje lietuvių 
kolonijoje, o tolimoje pro
vincijoje - Kalamazoo 
miestelyje, Michigane.

Pajutę, kad Amerikoje 
nėra pakankamai geros in
formacijos apie Lietuvą ir 
kitus Baltijos kraštus, jie su
galvojo leisti anglų kalba 
laikraštį, kuris teiktų angliš
kai skaitančiam amerikie
čiui tokios žinias. Taip 
prieš pusę metų ir gimė jų 
kūdikis - "American Baltic 
News".

Pirmas numeris pasirodė 
1991 m. gegužės mėn. data. 
Pradžioje, turbūt, net ir di
džiausi optimistai negalvo
jo, kad šie žmonės ilgai iš
tesės savo užsimojimą. Ta
čiau pesimistai apsigavo, 
nes šis laikraštis dar tebeei
na, net vis stiprėja. Ir, gali
mas daiktas, jis dar ilgokai 
eis.

Šį leidinį Ambrazaičiai 
siuntinėja JAV senatoriams, 
kongresmanams bei kitiems 
įtakingiems žmonėms nemo 
karnai. Aišku, apie jokį už
darbį leidėjai nė negalvoja, 
tik rūpinasi, kad būtų gali
ma kuo mažiau prie šio lei
dinio pridėti savo pinigų.

Paklaustas Darius Am
brazaitis - kas paskatino šį 
leidinį leisti, jis atsakė: "No 
riu atiduoti bent mažą duok
lę savo tėvynei Lietuvai". 
Tai, žinoma, yra taurus užsi 
mojimas, kurį, gaila, ne visi 
mūsų tautiečiai supranta.

Dariaus darbo nuoširdi 
rėmėja yra jo žmona Gied
rė, kuri neseniai grįžo iš il
gesnės kelionės po Baltijos 
kraštus, kur rūpinosi lai
kraščiui medžiagos iš tų 
kraštų gauti. Apie jos kelio 
nę ir užsimojimus rašė ne
seniai pradėtas leisti Lictu- 

aš veikčiau vienas pasili
kęs?

- Ko čia dabar verkšnoji. 
Pagal amerikietiškas tradici
jas neužmirščiau savo drau
gų. Pasikviesčiau tave pata
rėju. Tik nežinau kokių rei
kalų. Bet ar tas svarbu.

Atsisveikindamas ištie
siau Florijonui ranką ir šiek 
tiek linktelėjau. Nei per ma 
žai nei perdaug. Florijonas 
spustelėjo ranką labai švel
niai ir sako:

- Malonu buvo jus ma
tyti. Tikiuosi susitiksime 
dažniau. Mūsų tautų reika
lai turi labai daug bendro.

Buvau tokio Florijono 
mandagumo labai paveik
tas. Štai kur tikras ambasa- 
doronis mostas.

vos Telegramų Agentūros 
laikraštis "Žinia".

"Amerikan Baltic News" 
adresas: P.O. Box 19398, 
Kalamazoo, MI 49019- 
0398. Leidėjai laukia tal
kos: žinių, nuotraukų ir iš 
savo tautiečių.

Ed. Šuląitis

DIRVA $30.00
METAMS

Viskam brangstant pa
brango ir Dirvos leidimas: 
popierius, spausdinimas, 
pašto ir darbo išlaidos. Vil
ties Draugijos valdyba rug
sėjo 10 d. tuos visus reika
lus svarstė ir nutarė Dirvos 
prenumeratos kainą pakelti. 
Dabar, nuo spalio 1 d. už 
Dirvą metams reikės mokėti 
$30.00. Pusei metų $17.00. 
Atskiro numerio kaina 65 
centai.

Bet keliant Dirvos kainą 
vienu atveju daroma ir nuo
laida. Kadangi Dirvai labai 
reikalingi nauji prenumera
toriai, tai tris mėnesius - 
spalį, lapkritį ir gruodį, nau
jiems skaitytojams, kurie pa 
tys užsisako ar artimieji 
jiems užsako, Dirva me
tams kaštuoa tik $20.00.

Naudokitės šia proga. 
Užsakykite gimtadienį ar 
vardadienį švenčiant, sukak 
čių sulaukusiems, šventėms 
atėjus. Tai dovana ne vie
nai akimirkai, bet visiems 
metams.

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
pristatomi į namus. Drabu
žiai, maistas, vaistai neri
botais kiekiais, BE MUITO. 
Savo daiktus siųskite mums 
paštu arba UPS.

TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., 

Chicago, IL 60629, 
312-436-7772.

V&PAMl'l&KITE

‘DIRVOS
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ŠALFASS 
SUVAŽIAVIMAS
ŠALFASS-gos Metinio 

Visuotinio Suvažiavimo, 
įvykstančio 1991 m. lapkri
čio 16 d., šeštadienį, 11:00 
vai. ryto, Clevelando Lietu
vių namuose, 877 East 185- 
St., Cleveland, Ohio 44119 
Telefonas (216)-531-2131 
DARBOTVARKĖ 
L Suvažiavimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas. 
Darbotvarkės priėmimas.
3. Mandatų ir rezoliucijų 
komisijų sudarymas.
4. Sveikinimai žodžiu ir 
raštu.
5. Praėjusio suvažiavimo 
protokolo skaitymas ir pri
ėmimas.
6. ŠALFASS-gos varžybi- 
nės programos. 1992 m. 
varžybinis kalendorius.
7. ŠALFASS-gos santykia
vimas su Lietuvos Tautiniu 
Olimpiniu Komitetu ir kito
mis Lietuvos sporto institu
cijomis, organizacijomis bei 
klubais.
8. IV-sios Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynės:

a) Bendra apžvalga, ana
lizė,

b) JAV ir Kanados Išv- 
kos K-tų pranešimai, apys
kaitos,

c) Išvados.
9. Lietuvos dalyvavimas 
tarptautinėse varžybose:

a) Pasaulinėje Žiemos 
Olimpijadoje 1992 m.,

b) Pasaulinėje Vasaros 
Olimpijadoje 1992 m.,

c) Kitose tarptautinėse 
varžybose,

d) ŠALFASS vaidmuo.
10. Lietuvių sporto fondas.
11. ŠALFASS-gos statuto 
pakeitimų pasiūlymai, jei 
tokių būtu.
12. Sportinės spaudos reika
lai.

Pietų pertrauka
2:30-3:30 vai p.p.

13. Einamieji reikalai:
a) Administraciniai rei

kalai: Finansinė atskaitomy
bė, Narių metinė registraci
ja, ŠALFASS pareigūnų at
sakomybė, ctc.

b) Nariu rėmėjų, globė
jų, mecenatų telkimas.

c) Pabaltiečių Sporto 
Federacijos reikalai.

d) Santykiai su JAV ir 
Kanados sporto vadovybė
mis (AAU, TAC, etc.)

e) Kiti reikalai:
14. Pranešimai žodžiu ir 
raštu:

a) Centro V-bos pirmi
ninko, gen. sekr., iždininko, 
kitų (jei yra).

b) Sporto apygardų: Ka
nados, Rytų, Vid. Vakarų. 
Veikla, apyskaitos.

d) Sporto šakų komitetų 
(pageidautina tik raštu): 
krepšinio, tinklinio, lengv. 
atletikos, plaukimo, lauko 
teniso, stalo teniso, šaudy
mo, golfo, šachmatų, slidi
nėjimo, ledo ritulio, biathlo- 
no, kėgliavimo, raketbolo / 
skvašo, futbolo (soccer), 
softbolo.
15. 41-jų ŠALFASS-gos 
žaidynių org. k-to praneši
mas. Apžvalga ir apyskaita.
16. Š.A. lietuvių krepšinio 
rinktinės "Vėjas" praneši
mas.
17. Ryšiai su Lietuvių Ben
druomene. LB-nės atstovų 
pranešimai.
18. ŠALFASS-gos Garbės 
Teismo pranešimas.
19. ŠALFASS-gos Revizi
jos Komisijos pranešimas.
20. Diskusijos dėl visų pra
nešimų.
21. ŠALFASS-gos Centro 
Valdybos, Revizijos Komi
sijos ir Garbės Teismo rin
kimai.

Lietuvai atgavus nepriklausomybe pirmas Lietuvos 
Kariuomenės šventės

MINĖJIMAS - BALIUS
(vyks lapkričio 23 d., šeštadienį 7 vai. vak. 

Lietuvių namų salėje.

Minėjimo programoje kalbės visuomeninkas, 
Dirvos redaktorius Balys Gaidžiūnas - 

Kelionė Lietuvon ir naujai pabudinti prisiminimai.
Menine dalį atliks Clevelando vyrų vienetas 

vadovaujamas muziko Raimondo Kavaliausko.
Po to vakarienė, Petrono muzika, šokiai, loterija.

įėjimas 20 dol. asmeniui.

Bilietus užsisakyti pas V. Januškj telef. 481-4199 ar 
St. Butrimą telef. 481-2130

Rengia Clevelando Ramovėnai.

22. Naujos Centro Valdy
bos prisistatymas.

23. Klausimai ir sumany
mai.
24. Rezoliucijos ir suvažia
vimo uždarymas.
Pastaba: Norintieji darbo
tvarkę papildyti, prašomi 
savo pageidųvimus pranešti
C. V-bos sekretoriui 
Algimantui Tamošiūnui, 
317 S. Catherine Avė., 
La Grange, EL 60525.

Tel. 708-354-2516 
Galutinė darbotvarkė bus 
priimta suvažiavime.

REIKALINGI 
TALKININKAI

Šv. Jurgio parapijos Šal
pos Centras š.m. lapkričio 
25 ir 26 dienomis dalins Pa
dėkos Dienos krepšius para
pijos apylinkėje skurstan
tiems. Centrui reikalingi 
savanoriai talkininkai, kad 
tomis dienomis paruoštų 
krepšius paskirstymui. Ga
lintieji padėti prašomi pra
nešti klebonui kun. J. Bace
vičiui (431-5794). Šalpos 
Centras minėtomis dieno
mis veiks nuo 9 vai. ryto iki 
vidurdienio. Ger. J.

UITA U PA
UU Lithuanian Credit Union

TRADICINĖS KOČIOS
Šv. Jurgio parapijos 

salėje prasidės 9:30 vai. 
vakaro š.m. gruodžio 24 d. 
Norintieji jose dalyvauti 
prašomi kreiptis į kleboną 
kun. J. Bacevičių (431- 
5794). Ger.J.

KROATŲ-AMERIKIEČIŲ 
DRAUGIJA

Prašo clevelandiečių hu
manistinės pagalbos Kroati
jos žmonėms, kurie šiuo 
metu kovoja už nepriklauso 
mybę. Drabužiai, negendan 
tis maistas ir medicinos reik 
menys priimami Šv. Pau
liaus kroatų bažnyčioje, 
1369 East 40th St., Clevc- 
land Informacijai gauti 
skambinkite į Šv. Pauliaus 
bažnyčią 431-1895. Ger.J.

APARTMENT FOR RENT 
LAKE SHORE -185 St. Area 
Large, modern, 1 bedroom 
apt. Appliances, air cond.

Garage. Quiet bldg. 
No children. No pets. 

Lease. $325 Per Month.
Telf. 338-3205

Laiškai ... Dirvai,

DAR DĖL PILIETYBĖS

Susidomėjęs skaičiau 
Algirdo Budreckio straipsnį 
Dirvos 46-tame numeryje 
apie dabartinės Lietuvos 
valstybės pažiūrą į užsieny
je gyvenančių lietuvių pilie
tybės klausimą. Pagal dr. 
A. Budrcckį dabartiniai Lie
tuvos įstatymai nupilietino 
visus lietuvius, gyvenančius 
už Lietuvos ribų.

Reikia sakyti, kad tokie 
įstatymai smarkiai įžeidžia 
visus, kurie dėl politinių pa
žiūrų ir persekiojimų, turėjo 
apleisti savo Kraštą. Būda
mi užsienyje, per pusę šimt
mečio tie išeiviai daug sičio 
josi ir dirbo dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atgavi
mo. Keista, kad staiga mū
sų Lietuva jų nenori...

Jei JAV įstatymai leidžia 
savo piliečiams turėti dvigubą 
pilietybę (kaip rašoma Algirdo 
Budreckio straipsnyje), tai ne
suprantama, kodėl Lietuva no
rėtų atstumti nuo savęs savo 
krašte gimusius žmones. Ma- 
nytina, kad atgimstančiai Lie
tuvai būtų daugiau naudos tu
rėti kuo daugiau ciniškų lietu
vių savo piliečiais. Tie lietu
viai piliečiai jaustų didesnę pa
reigą prisidėti prie Lietuvos at
statymo ekonomiškai ir politi
niai.

Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės vadovybė turėtų rei
kalauti, kad tas įstatymas būtų 
pakeistas, nes jis Lietuvai ža
lingas. Po to, turėtumėm siekti 
per JAV kongresą, kad tiem 
Amerikos lietuviam, kurie no
rėtų, galėtu gauti dvigubą pi
lietybę.

Jei dvigubą pilietybę gali 
turėti žydų ir kitų tautybių 
Amerikos piliečiai, kodėl ne 
lietuviai?

V. Banevičius, 
Wcstborough, MA.

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga

Deda E., William J. Sr.z

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
767 East 185th Street 

Cleveland, Ohio 44119 

481-6677
William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzi/uoti direktoriai ir balzamuoto/ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119
Tel (216| 531-7170

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinamą 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje • Didele aikštė automobi

liams pastatyti.

- RITA MATAS - Broker - G.R.I. - C.R.A.

Matas realtors
2412 CEDARWOOD ROAD 18021 MARCE LLA ROAD
PEPPER P.'KE. OH 44124 CLEVELAND, OH 44119

(216) 473-2530 (216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas
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Nauji Dirvos
Skaitytojai

Džiaugiamės, kad gali
me paskelbti ir pasveikinti 
13 naujų Dirvos skaitytojų. 
Štai jie:

Jurgelis Jonas,
Morcland, OH.

Kučinskas Arūnas,
Montcrey, CA.

Čapas Edmund,
E. Pittsburg, PA.

Pliodžinskas R., 
Richmond Hts, OH.

Barauskas Valerija,
Bloomfield Hills, MI.

Astasaitis Benita,
Troy, MI.

Snarskis Danutė,
Thompson, CT.

Kazlauskas M.,
Winter Park, FL.

Kaminskas Valcria,
Corona Dėl Mar, CA.

Mačys Genius & Dalia., 
Cleveland OH.

Leveckis Danutė, M.D., 
Harbor Spring, MI.

A. A.

TATIANAI PARULIENEI

Amžinybėn iškeliavus, liūdinčias jos 
dukteris - IRENĄ KRIAUČELIONIENĘ, 
REGINĄ KUČIENĘ ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame

L. Dainauskienė
O. Daškevičienė 
Br. Variakojienė 
I/. Lenkevičienė
M. Saliklienė 
M. Ročkuvienė

A. A.
TATIANAI PARULIENEI

mirus, jos mieloms dukterims IRENAI 
KRIAUČELIŪNIENEI su vyru dr. LEONU ir 
visa šeima bei REGINAI KUČIENEI su vyru 
VIKTORU ir visa šeima

giliausią užuojautą reiškia

Barbara ir Teodoras Blinstrubai, 
Stella ir Augustas Paškoniai, 
Severiną ir Nardis Juškai, 
Daiva ir Raimundas Panarai

A. A.

KAZIMIERAI KALVAITIENEI

Clevelande mirus, jos dukrai ELEONORAI 
GRIGONIENEI, sūnums: JUOZUI ir Lietuvoje 
gyv. ALFONSUI bei jų šeimoms reiškiame 
širdingiausią užuojautą

Jonė, Kazys Karaliai 
ir dukros

Leveckis Algis, 
Scituate, MA.

Glauberson Dalia, 
Jackson Hts., N.Y.

* * ♦

RAŠYTOJAS ANDRIUS 
MERONAS-NORIMAS 
Andrius su žmona Ona 

nuo lapkr. 9 d. išvyksta į 
dukraitės Romos vestuves, 
šiaurinėn Kalifomijon, kur 
išbus ilgiau. Svarbiais rei
kalais pasiekiamas telefonu 
213-663-8933. Visiems 
draugams, pažįstamiems ir 
jo kūrybos rėmėjams linki 
smagių žiemos švenčių.

* * *
AČIŪ UŽ PARAMĄ
Elena Gureckienė, mirus 

Dr. Ksaverai Žilinskienei, 
vietoj gėlių prie kapo, Dir
vai paremti atsiuntė $25.00. 
Ačiū už paramą.

* * *

PRANEŠIMAS SPAUDAI
Lapkričio 25 d., penkta

dienį, 7:30 vai. vak., Balze- 

ko Lietuvių Kultūros mu
ziejuje įvyks iškilmingas 
parodos "LIETUVIŲ DAI
LĖS TILTAS: 25-MEČIO 
PARODA" atidarymas.

Parodoje dalyvauja try
lika menininkų. Visi Lietu
vių kilmės, tačiau skirtingų 
likimų. Kas jungia šiuos 
dailininkus tarpusavyje ir su 
Balzeko muziejumi - negal
vojant apie jų lietuviškas 
šaknis - yra tai, kad per pra
eitus 25 metus visi šie meni 
ninkai surengė muziejuje 
savo individualines parodas. 
"LIETUVIŲ DAILĖS TIL
TAS" suteiks jiems progą 
ne tik vėl eksponuoti savo 
meną muziejuje, bet ir paly
ginti vienas kito kūrybinio 
darbo rezultatus.

Parodoje dalyvauja: Ni
jolė Banienė, Romas Dalin- 
kevičius, Jonė Karužaitė, 
Antanas Lipskis, Jadvyga 
Paukštienė, Zita Sodeikienė, 
Magdalena Stankūnienė, 
Ada Sutkuvienė, Jonas Tri- 
čys, Gintarė Uogintaitė, Ed
vardas Walaitis ir Giedrė 
Žumbakienė.

Visi kviečiami atsilanky
ti į atidarymą. Po atidary
mo bus pasisvečiavimas. Pa 
rodą tęsis iki gruodžio 31d.

***

MAŽĖJA NEDARBAS?
Spalio mėn. Ohio val

stybėje bedarbių skaičius 
nukrito iki 5.5% nuo rugsė
jo mėn. 6.4%. Tuo tarpu vi
same krašte spalio mėn. be
darbių buvo 6.8%.

Statistikos rinkėjai spėja, 
kad Ohio bedarbių skaičiaus 
sumažėjimas galėjo pasi
reikšti kad, dėl įvairių prie
žasčių žmonės mažiau ieško 
jo darbo (gal dėl liūdnų dar
bo perstpektyvų visame 
krašte?). Ger.J.

* ♦ *

VARGINANTIS 
TRANSOHIO 

TYRINĖJIMAS
TransOhio Taupymo 

Bankas šiuo metu tikrina
mas federalinių taupymo 
reguliatorių. Peržiūrimos 
visos banko paskolos, ku
rios yra didesnės negu 
$500,000. Reguliatoriai jau 
antrus metus spaudžia Trans 
Ohio banką sutelkti bent 
$130 milionų naujo kapita
lo, kad padengtų neva rizi
kingus aktyvus. Tai neįma
noma šiuo metu, nes inves
tuotojai yra labai atsargūs 
dėl investavimų taupymo 
bankuose. Ger.J.

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 

progomis Dirvai aukojo:
Balanda E., Cleveland . . . . . . . . . .  5.00
Laucė J.S., Estes Park . . . . . . . . .  20.00
Ripškis K., Chicago Hts. ... 20.00
Pupinikas J., St. Pete. . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Jacikcvičius B., Wlby . . . . . . . . . .  5.00
Johansonas H., Wlwk. . . . . . . . . . . .  5.00
Vėlyvis J., Cleveland . . . . . . . . . . .  5.00
Kartanas J., Omaha . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Kiršonis A., Rancho
Palos Verdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.00
Per Grinių A., Detroit . . . . . . . .  20.00

Jam niekad žingsniai nebuvo alsūs. 
Ir nesustojo po sėkmės pirmos - 
Jo akys, rankos, žodžiai, balsas 
Visur atrado džiaugsmo, šilumos! 

J. Jakštas

A.fA.

ALEKSANDRAS 
LAIKONAS 

1912 V. 24.-1986X122.
Penkerių metų mirties sukaktyje- 

lapkričio 22 d., prašome gimines, 
draugus prisiminti Aleksandrą savo 
maldose Žmona

Duktė 
Brolis

MIRĖ JUOZAS 
BALTRUŠIS

Gauta žinia, kad 1991 m. 
spalio 16 d. Kauno ligoni
nėje mirė teisininkas, Lietu
voje buvęs advokatas, oku
pacijų metais - meliorato
rius, keltininkas ir kitų bė
dos profesijų lietuvis.

Velionis Kaune, netoli jo 
gyvenimo namo, buvęs kliu 
dytas automobilio, partrenk
tas žemėn, sulaužyti jo ko
jos kaulai. To paties auto
mobilio vairuotojas sužeis-

Girdvainis V., Chicago . . . . . . 20.00
Paovys J.,Grand Rapids . . . . . . 5.00
Staškus J., St. Pete B. . . . . . . . . . .  10.00
Vidūnas J., Aubum. . . . . . . . . . . . .  20.00
Jakubauskas J., Juno B. . . . . . . . 10.00
Dilys H., Chicago . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
Kinderis J. Chicago . . . . . . . . . . . . .  5.00
Maciūnas D., Salt Lake C. . 10.00 
Tumas L., Santa Monica .... 20.00 
Aleksandrūnas V. Glendale. 50.00 
Kiaunė K., St. Pete. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Rožanskas K., Chicago . . . . . .  20.00
Račys M., Canada . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
Yurkus J., Wcbster . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
Sniečkus V., Euclid . . . . . . . . . . .  10.00
Čcrėkas N., Warren . . . . . . . . . . .  20.00
Mačionis R., Southgate . . . . . . . 5.00
Momkus V., Chicago . . . . . . . . .  20.00
Gontar G.H., St. Louis . . . . . . . . .  5.00
Macijauskas J., Canada . . . . . . . .  5.00
Zaparackas A., W. Bloomfd ..7.00 
Vilkutaitis V., Cleveland ... 10.00 
Visiems aukotojams

nuoširdžiai dėkojame 

tąjį nuvežė į ligoninę. Li
gonis, gavęs medicinos pa
galbą, jautęsis gerai. Ta
čiau po kelių dienų padėtis 
pasikeitusi, atsiradus kraujo 
krešuliui. Dieną vėliau iš
tikusi mirtis.

Juozo Baltrušio, kaip ir 
kitų jo šeimos narių (žmo
nos - Sibiro tremtinės, sū
nų: Algimanto ir Šarūno bei 
jų artimųjų) nueitasis kelias, 
pakeltos kančios šaukiasi 
juristo aprašo - kaltinimo 
mūsų tautos genocido vyk
dytojams - komunistų 
partijai.

Velionis Juozas Baltrušis 
daugelį metų gyveno kaip 
atsiskyrėlis, vienas savo na
melyje, nenorėjo bendrauti 
nė su senais draugais. Ben
drai vengė susitikti su žmo
nėmis. Jis nuolat jautė bai
mę, kad jį persekioja. Prieš 
kelis metus buvo sugrąžinta 
jo tikroji pavardė, jokių 
sankcijų už savavališką pa
vardės pasikeitimą netai
kant... Ir vistik baimė ir ne
pasitikėjimas lydėjo jį visą 
gyvenimą.

Juozas Baltrušis, kilimu 
žemaitis, gimęs 1911 m. bir 
želio 13 d. Kalakutiškės 
km., Rietavo valsčiuje.

Mečys Valiukėnas 
1991. XI. 5 d.
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