
SHULTZAS MASKVOJE
Daugiau problemų negu sprendimų

Pabaltijo Moterų Tarybos šventė

Valstybės Sekretoriaus 
George Shultz viešnagė Mas
kvoje pasibaigė be oficialaus 
komunikato, kas normaliai 
reiškia, jog nesusitarta. Šiuo 
atveju tačiau komunikatas 
nebuvo įmanomas, nes buvo 
kalbama daugiau apie Euro
pos saugumą, negu JAV-bių. 
Atseit, tokiu klausimu, ku
ris liečia JAV suverenius 
santarvininkus, susitarimas 
be jų sutikimo neįmanomas.

Prezidentas Reaganas pa
darė taktinę klaidą to nepai
sydamas Reikjavike. Ten iš 
principo buvo susitarta atsi
sakyti nuo vidutinės distan
cijos raketų, arba bent jų su
mažinimo iki šimto kiekvie
nai pusei, tą šimtą laikant ne
Europoje, bet Azijoje ar 
Amerikoje. Reikia atsiminti 
kad JAV iš pat pradžių ne
norėjo ginkluotis tomis ra
ketomis, bet tai padarė tik 
europiečiams prašant. Tie 
bijojo tokios galimybės, kad 
- JAV ir Sovietijai nenorint 
viena kitą sunaikinti - tos 
vid. distancijos raketos galė
tų grąsinti Europai. Už tat 
NATO santarvininkai pagei
davo tokių pat raketų iš ame 
riekiečių pusės, nors jie pa
tys turi ir savo tokių ginklų, 
bet tik Prancūzijoje ir D. Bri 
tanijoje. Prieš pasiųsdamas 
tokius ginklus į Europą, pre
zidentas pasiūlė sovietams 
‘zero-option’, jei jie tokias 
savo atšauktų, nes tada ame
rikiečiams nebūtų reikalo 
jas pasigaminti ir pasiųsti į 
Europą. Sovietai apie tai 
nenorėjo nieko girdėti.

Kariniai visas tas ‘biznis’ 
neatrodo labai rimtai. Taiką 
garantuoja iš abejų pusių iš
rikiuotos tolimosios distan
cijos raketos. Amerikos vi
suomenėje tačiau vyrauja 
nuomonė, kad geriausias bū
das išvengti atominio karo 
yra susitarimas dėl atominių 
ginklų panaikinimo, arba 
bent jų apribojimo. Kadan
gi dėl to susitarti nėra leng
va, reikia bent pradėti siekti 
to tikslo susitariant dėl ma
žiau reikšmingų ginklų, kad 
ir vid. distancijos raketų.

Tuo pačiu metu sovietus 
išgąsdino Amerikos techno
logijos pažangos įkinkymas į 
apsigynimą. Gorbačiovo 
tikslas yra užšaldyti JAV 
apsigynimą dabartinėje būk
lėje, kas ir toliau leistų daug 
silpnesnei už JAV Sovietijai 
turėti lygų balsą pasaulio 
tvarkyme. Dėl to jis Reikja
vike ir sutiko eiti prie atsi- PMT pirmininkė Aldona Naokaitė-Pintsch.

Juozas Graužinis
7,123 S. Callfornįa Avė.
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sakymo nuo vid. distancijos 
raketų, kas buvo sutikta su 
pasitenkinimu JAV-se, bet 
sukėlė nerimo Europoje. Čia 
yra stiprus nusistatymas 
prieš atominius ginklus, ta
čiau atsakingi už saugumą 
pareigūnai - vyriausybės pir
miau norėtų išsiaiškinti vi
sas galimybes, kad staiga 
neliktų be JAV atominio skė
čio. Juos neramino kitos so
vietų raketos - trumpos dis
tancijos - kurių sovietai turi 
130, bet amerikiečiai nė vie
nos ( jų nereikia maišyti su 
visai trumpos distancijos - 
taktiniais atominiais gink
lais, kurie būtų panaudoti 
kautynių lauke.) Gorbačio
vas pažadėjo ir jas išmontuo
ti. Tokiu būdu susitarimui 
dėl vid. distancijos raketų 
faktinai neliko kliūčių, ta
čiau Maskvoje tą konstatuo
ti Shultzas negalėjo neatsi
klausęs NATO sąjunginin
kų (nors NATO savo apgyni
me tų trumpos distancijos 
raketų dar visai neturi, bet - 
kadangi jos neuždraustos - 
amerikiečiai galėtų jas pa
siųsti į Europą).

Žinoma, jei dėl to santy
kiai tarp JAV ir Europos su
gestų, Gorbačiovas jaustųsi 
labai patenkintas.

Pagaliau dar pasilieka 
viena rimta problema: patik
rinimas, kad abi pusės tokio 
susitarimo laikosi. Tuo rei
kalu tartis bus pradėta Že
nevoje balandžio 23 dieną.

Norėdamas paspausti Rea» 
gano administraciją, beveik 
tuo pačiu metu kai viešėjo

Nukelta į 2 psl.)

PMT šventėje New Yorke. Iš kairės: Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, Gina Jan
kauskaitė, Nida Stankūnaitė, Janina Simutienė, Rasa Bobelytė-Brittain, Aldona Kepalaitė ir 

L. Tamošaičio nuotr.
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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Pabaltijo moterų Tarybos pirmininkės: Helga Ozolins — latvių, Aldona Naokaitė-Pintsch
— lietuvių ir Johanna Kasė — estų. L. Tamošaičio nuotr.

Pabaltijo Moterų Taryba, 
įkurta 1947 m. Vokietijoje, 
aktyviai veikia iki šių die
nų. Tai lietuvių, esčių ir lat
vių moterų bendra organi
zacija, siekianti vieningos 
veiklos Pabaltijo kraštų iš
laisvinimo ir to klausimo 
kėlimo General Federation 
of Women’s Clubs suvažia= 
vimuose.

Š. m. balandžio 5 d. Estų 
namuose New Yorko mies
to centre įvyko Pabaltijo 
Moterų Tarybos 40 metų 
sukakties minėjimas, ku
riam vadovavo PMT pirmi
ninkė Aldona Pintsch ir su
pažindino visuomenę su jų 
atliktais darbais, kuriuos 
dirba tų trijų tautų mote
rų klubai ir su kitų organi
zacijų čia dalyvavusiais at
stovais. Priminė ilgiausiai 
toje veikloje aktyviai vei
kusią a. a. Ligi ją Bieliukie-

nę, Vincę Leskaitienę ir dar 
nesenai į amžinybę iškelia
vusią Galią žilionienę, ku
rios prisiminimui duktė Eg
lė Dudėnienė minėjimą pa-

Linas Kojelis, JAV preziden
to patarėjas specialiems reika
lams, buvo pagrindinis kalbė
tojas PMT šventėje New Yor- 
ke. L. Tamošaičio nuotr.

puošė gėlių puokštėmis.
Gerai pažindami šios mo

terų organizacijos ilgą nu
eitą veiklos kelią ir sieki
mus bei atliktus darbus 
praeityje žodžiu sveikino 
Lietuvos generalinis konsu
las A. Simutis, Estijos ge
neralinis konsulas E. Jaak- 
son, Latvijos atstovas V. 
Kreicbergs ir kiti.

Generalinis konsulas A. 
Simutis trumpai ir išsamiai 
nušvietė Pabaltijo Moterų 
Tarybos siekimų svarbą jų 
pastangomis laisvame pa
saulyje jau 40 metų kelia
mą pavergtų tautų išlaisvi
nimo klausimą. Jis taip pat 
perdavė sveikinimus Lietu
vos Diplomatijos šefo dr. 
A. Bačkio ir ponios Bačkie- 
nės.

Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo Linas Kojelis, JAV pre
zidento patarėjas specia
liems reikalams. Jis kalbėjo 
ilgai, bet gyvai ir aiškiai ir 
pabaigus, susilaukė ilgų 
plojimų.

Meninę programą atliko 
jauna solistė Rasa Bobely
tė-Brittain ir pianistė Aldo
na Kepalaitė. Solistė ne vien 
dainavo, bet kiekvieną lie
tuvišką dainą prieš prade
dant paaiškindavo anglų 
kalba svetimiems klausyto
jams.

Pabaltijo Moterų Tary
bos pirmininkės kiekvienais 
metais keičiasi, todėl ir da
bar lietuvė pirmininkė Al
dona Pintsch pirmininkės 
pareigas perdavė latvių at
stovei Helgai Ozolins. Po 
oficialios programos prasi
dėjo New Yorko moterų 
klubo puikiai paruoštos vai
šės ir svečių pabendravi
mas.

E. čekienė
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Špionažo pinklėse. - Bomba ruošiantis į Maskvą. - Šis tas iš 
špionažo istorijos. - Paralelė tarp Lietuvos pasiuntinybės 

------------- — ir JAV ambasados Maskvoje.___________
Vaizdžiai kalbant — 

Valstybės sekretoriui G., 
Shultz rengiantis važiuoti į 
Maskvą pasikalbėti su Gor
bačiovu Washingtone spro
go bomba. Paaiškėjo, kad į 
JAV ambasadą jos sargy
binių, pačių amerikiečių 
marinų buvo įsileisti šnipai. 
Net į tuos slaptus kamba
rius, kur sutelktos komuni
kacijos priemonės, šalia to 
pasklido gandai, kad naujai 
JAV ambasadai Maskvoję- 
pastatytuose rūmuose so
vietų statytojai įrengė tiek 
įvairiausių elektroninio se
kimų įtaisų, kad praktiškai 
KGB anksčiau už Washing- 
toną sužinos, kas ten daro
si. Ta pačia proga buvo pa
kartota, kad Washingtone 
sovietų ambasada pasisista- 
tydino savo rūmus tokioje 
aukštumoje, iš kur lengva 
sekti visą Washingtono 
elektroninį trafiką, kaip 
pvz. telefoninius pasikalbė
jimus, tuo tarpu JAV am
basada Maskvoje pastatyta 
slėnyje, kur tokio privalu
mo neturima.

Tokias žinias ne bereika- 
lo pavadinome bombos spro
gimu. JAV senatas net 70 
balsų prieš 30 priėmė (tie
sa, neįpareigojantį) nuta
rimą, kad Shultzui su so
vietais geriau būtų pasima
tyti kokioje nors neutralio
je vietoje, kaip Stockholme 
ar Helsinkyje, negu pačioje 
Sovietijoje.

žinoma patys sovietai, 
kurie žiūrėdami iš savo ka
lėjimo lango negali supras
ti chaotiškos amerikiečių 
santvarkos, ir yra įsitiki
nę, kad šiame krašte valdo 
militaristų ir karo kursty
tojų ’juordoji ranka’, kaip 
pas juos politbiuras, iš sa
vo pusės pakėlė nemažą 
triukšmą. Girdi toji bomba

SHULTZAS 
MASKVOJE...

(Atkelta iš 1 psl.)
Shultz, Gorbačiovas pasi
kvietė JAV Kongreso dele
gaciją, kurios pirmininkas 
yra ats. Jim Wright. Jis ten 
aiškino, kad JAV-bėms būti
na sumažinti išlaidas krašto 
apsaugos reikalams, deficito 
panaikinimui. Kartu Gorba
čiovas paspartino propagan
dą apie permainas Sovieti
joje. Jis leido Shultzui duoti 
interview per sovietų TV. 
Tačiau, kai Shultz pareiškė, 
kad Afganistano karas yra 
labai nuostolingas, kad afga
nai jų (sovietų) nenori, kad 
afganai "nori taikos, tačiau 
kovoja prieš okupaciją - visa 
tai nebuvo išversta į rusų 
kalbą. Glasnost turi savo 
ribas ... 

buvo susprogdinta — tos 
žinios paskleistos, kad suga
dinus atmosferą Shultzo 
viešnagei Maskvoje . ..

Shultzas tačiau savo ke
lionės neatšaukė ir grei
čiausiai pasitenkins tik pro
testu, nes abu kraštai turi 
svarbesnių bendrų intere
sų, negu tas 'antrosios se
niausios profesijos’ veiklos 
žibtelėjimas. Juk ji, kaip 
ir seniausioji profesija — 
prostitucija, yra visų smer
kiama ir kartu . . . prakti
kuojama.

★
Dar 1.250 metais prieš 

Kristaus gimimą Mozė pa
siuntė savo šnipus išžval
gyti Kananą. Tai bene pir
mas raštiškas špionažo pa
liudijimas. Kaip ir daugu
ma kitų špionažo misijų, ji 
pradžioje nepasiekė savo 
tikslo. Po to beveik per 
3.000 metų špionažas buvo 
daugiau ar mažiau mėgėjų 
bet ne profesionalų darbas.

Čia daugiau sustosime 
prie britų praeities toje sri
tyje, nes jų galvojimas bu
vę perimtas ir amerikiečių, 
(be to, ir mažiau mums pa
žįstamas). Britai špionažo 
reikšmę įsisąmonino tik 
per Krimo karą, kurį pra
dėjo neturėdami.. . Krimo 
žemėlapių. Po to jie susirū
pino turėti nuolatinį žval
gybos skyrių savo kariuo
menėje, kuris buvo kukliai 
pavadintas topografijos ir 
statistikos padaliniu.

Įdomu, kad jiems reikalą 
sekti ne tik išorinį priešą, 
bet ir viduje, pademonstra
vo pirmieji komunistai. Po 
Paryžiaus komunos maišto 
1871 m. numalšinimo, kai 
kurie jų pabėgo į Angliją, 
kur jie galėjo toliau laisvai 
puoselėti savo idėjas. Tik 
kai 1880 metais Vokietijos 
socialistas Johann Most pa
rašė straipsnį džiūgauda
mas dėl Aleksandro II nu
žudymo Rusijoje, Vokieti
jos vyriausybė pareikalavo 
jį patraukti teisman. Tai 
privedė prie politinės polici
jos užuomazgos, kuri turė
jo kovoti su visų rūšių 
s m u rtininkais: komunis
tais, airių nacionalistais, 
anarchistais ir t.t. Buvo su
prasta, kad geriausias ko
vos būdas su jais, kaip dar 
ir dabar su teroristais, yra 
infiltravimas savo agentų, 
atseit — šnipų, į jų eiles.

★
Platesnes mases špiona

žas sudomino šimtmečio 
pradžioje vykęs britų-burų 
karas Pietų Afrikoje. Tarp 
kitko jo metu vėlesnis gen. 
Baden-Powell (skautų įstei
gėjas) sugalvojo, kad vyk
ti į žvalgybą geriau ne su 
uniforma, bet persirengus. 

žinoma, uniforma užtikri
no geresnį elgesį žvalgą su
ėmus. Tuo tarpu persiren
gęs šnipas būdavo sušaudo
mas. Baden-Powell persi
rengė valkata ir buvo labai 
patenkintas kai jo tiesiogi
nis viršininkas valkata jį ir 
palaikė. Jis tikėjo, kad ge
riausias šnipas turi būti 
neapmokamas mėgėjas iš 
idealizmo (for the love of 
the thing).

Platesnės visuomenės su
sidomėjimą špionažu sukėlė 
kitas faktas. Karas Pietų 
Afrikoje pareikalavo į ten 
pasiųsti visą britų armiją 
— 450,000 vyrų paliekant 
imperijos centrą visai be 
apsaugos. Tai kai kuriems 
rašytojams ir žurnalistams 
davė idėją pagalvoti ar to
kia padėtis neišprovokuos 
kokią europinę valstybę už
pulti pačią Angliją. Pasiro
dė visa eilė romanų apie 
tokias galimybes, kur dide
lis vaidmuo jau buvo skir
tas šnipams. Galimu užpuo
lėju buvo laikoma Prancū
zija, kuri tuo laiku turėjo 
didelių nesusipratimų su I). 
Britanija dalinantis koloni
jomis visame pasaulyj. Vie-. 
no prancūzų laivyno kari
ninko parašytas romanas 
”La Guerre avec 1’Angle-. 
taire” pasidarė privaloma 
lektūra britų karininkams. 
Rašytojų fantazijos paska
tino net Prancūzijos gene
ralinį štabą ruošti planus 
invazijai į Angliją. Visos 
tos spekuliacijos pasibaigė 
1904 metais sudarius San
tarvę. Nuo tada buvo pra
dėta fantazuoti apie vokie
čių šnipus, kaip dabar apie 
sovietų.

★

Technikos pažanga špio
nažui atidengė visai naujas 
galimybes, kartu totaliniai 
režimai davė ir naujas ap
sigynimo priemones. Tai 
turint galvoje lengva su
prasti besistebinčius nepa
prastu amerikiečių naivu
mu, kurie leidosi ambasado
se aptarnaujami sovietų 
pristatytais tarnais, tarnai
tėmis ir net žemesniais am
basados pareigūnais. Sako
ma, kad net neseniai at
šaukto terminui pasibaigus 
ambasadoriaus A. Hartma- 
no asmeniškas šoferis bu
vęs iš tikro KGB pulkinin
kas. Tai mane paskatino 
pasiteirauti — o kaip bu
vo su mūsų pasiuntinybe 
Maskvoje?

Ir jos šoferis buvo sovie
tų saugumo 'prirodytas’. Jie 
laiks nuo laiko keitėsi bu
vusiems dingstant be žinios. 
Pagaliau tai ir nebuvo la
bai svarbu, nes kur važiuo
jant lydėdavo antras auto-

■ Iš kitos pusės
iki šiol apie eilinių žmonių kovą už elementarines 

teises Lietuvoje galėjai pasiskaityti tik LKB Kronikoje. 
Dabar šį tą gali jau spėti ir iš Lietuvos Lenino Komunis
tinės Jaunimo Sąjungos Centro Komiteto Organo KOM
JAUNIMO TIESOS. Tiesa, apie tai ten dar nerašoma pa
prastai, kad ten ir ten įvyko štai kas. Ne!

Ten apie tai rašoma išplaktos kiaušinienės pa vidale. 
Daugybė žodžių, piktų užuominų —

”... šią istoriją išpūsti nusprendė tie, kam nepa
tinka mūsų tvarka bei santvarka, tie, kas panoro 
iš balto padaryti juodą, kas pasiryžo įžiebti ir 
kurstyti neapykantos ugnį.”

Kas tie piktadariai? Kiek galima suprasti iš labai 
ilgo trijų skilčių Aldonos Svirbutavičiūtės rašinio, pereitų 
metų rudenį Janina ir Angelė Gražulytės pasikvietė visą 
eilę savo bendraamžių gimtadienio baliukui. Galima spė
ti, kad Gražulių šeima buvo sekama dėl religijos prakti
kavimo. Kiekvienu atveju 22 vai. 10 min. į kiemą įvažiavo 
milicijos mašina ir jos majoras paskelbė, kad tai yra 
'reidas’. Pasižiūrėjau į Tarptautinių žodžių žodyną ką 
tas anglų kalbos kilmės žodis ten reiškia. Būtent:

"reidas — netikėta visuomeninė reviziją, kurią 
atlieka aktyvistų grupė, vykdydama visuomeninių 
organizacijų užduotis”.

Tas majoras pradėjo tardyti ir gąsdinti vaikus, reikalau
damas pasisakyti pavardes ir vardus. Kai kam po to buvo 
sumažintas elgesio laipsnis, kas gali kliudyti tolimesnei 
karjerai.

Kadangi tai jau įvyko Gorbačiovo valdymo metais, 
tėvai pasiskundė. Iš tikro tas skundas nebuvo padėtas 
archyvam Kovo 19 dieną 18:30 vai. Alytaus miesto vyk
domojo komiteto salėje susirinko nemažai žmonių susi
tikti su Lietuvos TSR prokuroro vyresniuoju padėjėju 
Jurgiu Bukočioniu. Jis ten analizavo skundo teiginius, ko
mentavo konfliktinę situaciją, aprašytą laiške, rėmėsi 
įstatymu ir, žinoma, argumentuotai paaiškino, kur netei
sūs tėvai. Anot korespondentės respublikos prokuratūros 
darbuotojas plačiai ir išsamiai atsakydamas skundo au
toriams, pasinaudojo demokratijos forma — viešumu. 
’Glasnost’ okupuotoje Lietuvoje.

Korespondentė iš savo pusės neįsileisdama į detales 
tačiau pastebi, kad skundas buvo 'režisuojamas’ labai pa
tyrusių rankų: kai kas nutylėta, kai kas iškraipyta, kai 
kur pameluota, kad būtų galima graudžiai sušukti: ”Mus 
persekioja už tikėjimą”. Ji baigia:

—"Anaiptol. Viską paaiškino respublikos pro
kuroro padėjėjas Jurgis Bakučionis, savo pasisa
kymą baigęs sakiniu:

— Įstatymų laikyti privalo visi: ir tikintys, 
ir netikintys, nes įstatymas yra visiems vienas.” 

O koks tas įstatymas? O gi mokinys ar nepilname
tis po 22 valandos turi būti namuose. (vm)

mobilis su sekliais. Ilgesnį 
laiką išsilaikė durininkas- 
sargas, kuris matyti gerai 
atliko saugumo jam paves
tus uždavinius. Palyginus 
su amerikiečių ambasado
riais mūsų ilgametis pa
siuntinys Jurgis Baltrušai
tis buvo privilegijuotas. Ir 
sovietams įsigalėjus jam 
buvo leista gyventi konfis
kuotame jo žmonos aparta- 
mentinio namo viename bu
te. Panašią privilegiją tu
rėjo ir pasiuntinybės pata
rėjas Leopoldas Bagdonas. 
Iki 1940 m. pasiuntinybės 
likvidacijos jis gyveno pa
talpose, kurias pasisamdė 
studentaudamas caro lai
kais Maskvos universitete. 
Po pasiuntinybės likvidaci
jos atvykęs į Kauną 'liau
dies’ vyriausybės buvo ap
gyvendintas Versalio vieš
butyje, iš kur po kelių sa
vaičių dingo be žinios. Pa
našus likimas ištiko ir pa
skutinį pasiuntinį L. Nat- 
kų-Natkevičių. Ar taip pat 
būtų pasielgta su Jurgiu 
Baltrušaičiu, kuris vis dėlto 
buvo figūra rusų literatūro
je ir, atrodo sovietų užsie

nio reikalų ministerijos bu
vo labai mėgiamas, galima 
tik spėti. Jis anksčiau išva- 
važiavo į Prancūziją. Ne
paisant tų 'privilegijų’ mū
sų pasiuntinybė buvo labai 
sekama, kaip ir visos kitos, 
nors jos ir nesudarė jokio 
pavojaus sovietų saugumui..

Bet jei taip, koks reika
las iš viso laikyti savo pa
siuntinybes ar dabar amba
sadas. Mes laikėme sovietus 
savo nepriklausomybės ga
rantu. Amerikiečiams so
vietai svarbūs kaip atominė 
galybė ir didesnės Europos 
dalies valdytoja. Pagaliau, 
ką gali ambasadoje sužinoti 
naujo, kai beveik viską įma
nome anksčiau surasti vie
šoje amerikiečių spaudoje.

MECHANIC — Full time, reliable, 
minimum 10 years exp. Own tools, 
excellent salary, paid vacation & 
holidays, start immediately. Call 
201-584-3232. (15-17)

SEAMSTRESS
Prof'l seamstress in hand-working. 
Full time 8:30—5:00. Good salary.

Call 201-871-3139
(11-17

MACHINIST — Exp’d. Mušt do own 
setups, 5 man air cond. shop. Good 
benefits including profit sharing. Call 
201-748-9834._____________ (16-18)
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Ar Vilnius bus Madisono 'sesuo'?

Kai jausmai užtemdo

protą...
Ne visada nors ir patrio

tizmo vardu prasiveržiantis 
jausminis įkarštis yra nau
dingas net ir Lietuvos lais
vės reikalui, o vien įsiaist- 
rinimo padiktuoti veiksmai 
gali būti net ir labai kenks
mingi. Tokio šaltą protą 
užtemdančio jausmų potvy
nio pavyzdį mes, rodos, 
jau pergyvenome pirmomis 
1941 m. vokiečių okupaci
jos dienomis, dėl kurio poli
tinių klaidų ir kai kurių 
karštuolių „žygių” dar ir 
šiandien turime nemalonu
mų, ir tenka net nekaltiems 
kolektyviai gintis nuo vi
siems lygiai primetamų 
skaudžių kaltinimų. O galė
jo būti dar ir blogiau, jeigu 
tada būtų laiku neatsiradę 
tokius jausminius karštuo
lius sutramdančių protingų 
ir įtakingų asmenų, nes 
kraujo užlietomis akimis 
galėjome prisidaryti patys 
sau dar didesnių nuostolių, 
kuriuos vargiai kada net ir 
labai atlaidi istorija patei
sintų. Juk, atsimenant anas 
aklo keršto dienas, kažin ar 
savo mirtimi būtų mirę 
net Vincas Krėvė, Vincas 
Mykolaitis - Putinas, Balys 
Sruoga, Liudas Dovydėnas, 
Kipras Petrauskas, Henri
kas Kačinskas, Romualdas 
Juknevičius, Mykolas Bir
žiška ir daugelis kitų, dar 
gyvų išeivijoje? O gal ne
būtų užaugęs ir Tomas 
Venclova, kuris tada tebu
vo dar tik 4 metų amžiaus?

Deja, kai kurių mūsų 
„fundamentalistų” anas is
teriškas narsumas, išven
gus jiems patiems pasikar
tojančios okupacijos pavo
jaus, atrodo, dar ir dabar 
neatvėso, tik jis nukreiptas 
Čia jau į savuosius išeivius 
lietuvius, kurie bent kiek 
neįsiderina į jų „drausmės 
dabotojų” rėmus ir unifor
mas. Na, o pati svarbiausia 
priežastis dar vis yra tas 
niekieno neišsiaiškinamas 
„bendravimo su tauta, bet 
ne su okupacine valdžia” 
vėjinis malūnas. Kitaip ta
riant, reikalavimas įbristi 
į vandenį ir nesušlapti, kai 
į ok. Lietuvą ekskursuojan- 
tys net ir patys griežčiau- 

sieji drausmės saugotojai, 
jau vien prašydami įvažia
vimo vizos, kreipiasi tiesiai 
į Sovietų Sąjungos atstovy
bę ir sušlampa, o paskui 
dar labiau sušlampa Lietu
vos viešbučiuose .restora
nuose ir savo giminių bei 
pažįstamų komunistų tarpe, 
nes ten visos įstaigos yra 
valdžios ir visi ką nors dir
bantieji — komunistinės 
valdžios tarnautojai.

Bet nuostabiausia tai, 
kad minios tėvynės aplan
kyti vykstančių išeivių mū
sų budriesiems sargams nė
ra nei „kvislingai”, nei „ko
laborantai” ir nei „tautos 
išdavikai”. Tokie tėra tiktai 
išeivijos rašytojai ir kiti 
menininkai, kurie leidžia 
Lietuvoje perspausdinti čia 
parašytas knygas ar paro
do savo kitus kūrinius, ku
rių šiaip mūsų tautiečiai 
negalėtų nei paskaityti ir 
nei pamatyti. O „Laisvosios 
Lietuvos” laikraščio (1987, 
Nr. 6) bendradarbis jiems 
net primena su naciais kola
boravusio prancūzijos mar
šalo Petaino ir norvego 
Kvislingo likimą, kurių vie
nas buvęs sušaudytas, o ki
tas pakartas. (Maršalas 
Petain mirė natūralia mir
timi d’Yeu saloje 1945 m.). 
Vadinasi, tokiame pavyzdy
je jau lyg ir slepiasi užuo
mina, kad ir tuos jo draus
mei nusižengusius rašyto
jus ir dailininkus reikėtų 
sušaudyti arba pakarti. 
Taigi, ar jūs jau tikrai šau
dysite ar karsite rašytojus 
Stasį Santvarą, Antaną 
Gustaitį, Antaną Vaičiulai
tį, Kazį Barėną, Liūnę Su
temą, Vladą šlaitą, antiko
munistinių knygų išleidusį 
Liudą Dovydėną, Joną Me
ką, iš kapų išsikasę jau mi
rusius Joną Aistį, Marių 
Katiliškį, dailininkus Vikto
rą Vizgirdą, Vytautą Igną, 
būtinai Vytautą K. Jonyną 
ir kitus? šaudysite ir kar
site tuos, kurie nei čia, nei 
Lietuvoje perspausdintose 
knygose nėra parašę 
nei vienos eilu
tės, giriančios ar 
bent pateisinan
čios Lietuvos so-

‘Madisone (Wisconsin vals
tija) lietuviškos veiklos nė
ra, nes yra mažai lietuvių ir 
jie nėra susiorganizavę, per
daug pasisklaidę’ - pasakoja 
Romas Vasys, su savo jauna 
šeima atvykęs į Clevelandą 
aplankyti tėvus, Oną ir An
taną Vasius, ir Igną Janavi
čių. Jo puiki lietuvių kalba 
man imponuoja tuo labiau, 
kad jis, su savo žmona Egle 
Janavičiūte ir trimis vaiku
čiais, jau eilę metų gyvena 
toli nuo lietuviškos visuome
nės ir aplinkos. Tai dar vie-

vietinę rusų okupa
ciją, pašlovinę ar 
n u p i e š ę komunis
tų partijos va
dus? Ir ar tikrai paskui 
geriau už juos šautuvo tū
tele rašysite eilėraščius, ro
manus, savęs pasigyrimus 
ir net reikalinius raštus 
be nosinių ir kablelių?

Be to, šioje „patriotinių 
jausmų ekstazėje” yra ver
tas dėmesio dar ir kitas žen
klas. Kai tarybinininkai 
mūsų išeivijos kultūrinin
kus visokiais paraginimais 
ir jų kūrybos teigiamais ir 
rimtais vertinimais į save 
traukia, tai mūsų „sargy
biniai tuos pačius asmenis 
savo prakeiksmais ir, net 
ragindami boikotuoti vieno 
ar kito rašytojo 80 bei 85 
metų sukaktį, — iš čionykš
tės mūsų visuomenės gretų 
stumia. Tai kieno 
naudai jie dir
ba? Juk tai yra tiktai pa
galba priešui, prieš kurį jie 
kovoja. Juk tokioje ”narsos 
pakilimo atmosferoje” įta
rinėjimų ir šmeižtų svoriui 
išlyginti galima būtų ir 
tiems „kovos žygio pirmū
nams” priminti kad ir KGB 
instrukciją savo agentams 
darbui emigrantų tarpe, 
kurią į Vakarus tarp dau
gelio kitų atsivežė iš Rytų 
Vokietijos pabėgęs žymus 
sovietų saugumo pareigū
nas Aleksejus Miagkovas:

„Į jų organizacijas reikia 
stengtis infiltruoti gabų 
agentą, kuris galėtų iškilti 
net į vadovaujantį postą ir 
kelti nesantaiką pačioje or
ganizacijoje ir jos santy
kiuose su kitomis emigran
tų organizacijomis.”

„Tuos emigrantų žymius 
asmenis, kurie yra nepa
veikiami, reikia stengtis su- 
k o m promituoti, sudarant 
įspūdį, kad jie turi kontak
tų su sovietinio saugumo or
ganais.”

žinoma, gali atsitikti ir 
taip, kad iškeltas neapdai
rus kvailiausias net su en
tuziazmu kartais vykdo ano 
instrukcijoje minimo ga
biausiojo planą.

Aišku, tai cituodami, mes 
nė vieno tautiečio neįtaria
me, tiktai norime, kad bent 
viena ar kita perkaitusi gal
va atgautų normalią tempe
ratūrą ir pradėtų mąstyti 
išsimiegojusi. (d) 

nas įrodymas, kad stipriai 
įauklėtos lietuviškos šak
nys gali bujoti ir nepalankio
je dirvoje.

Pagrindinė pokalbio tema 
buvo apie spaudoje paskli
dusias žinutes, kad Madiso
ne susidariusi nepriklauso
ma grupė, matomai paveikta 
stiprios sovietinės propagan
dos, nutarė Madisono miestą 
‘priartinti’ prie Vilniaus, pra
vedant jau kelis metus Ame
rikoje praktikuojamą ‘sese
riškų’ miestų programą. Jų 
motyvas šį kartą pasirinkti 
‘tipingą sovietinį miestą’ 
esąs tai, kad abu miestai turi 
daug panašumų: panašus 
gyventojų skaičius, abu turi 
didelius ir senus universite
tus (kokio senumo Madisono 
universitetas palyginti su 
Vilniaus?) ir abu yra apsupti 
pieno gamybos ūkiais.

“Prieš kelis mėnesius ta 
tema straipsnį perskaitėme 
vietiniame ‘Wisconsin Statė 
Journal’ dienraštyje. Vietos 
lietuviai stipriai neigiamai į 
tą reikalą reagavo, rašyda
mi laiškus redaktoriui, o ne
trukus man buvo atsiųstas 
kvietimas į ką tik įsteigtą 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriaus susirinkimą. Atro
do, kad iškilusi problema pa
reikalavo pasirodyti stipriau 
- ne pavieniui, bet kaip orga
nizacija. Susirinkimui ir or
ganizacijai pirmininkauja 
energingas inžinierius Algir
das Caplėnas, į Madisoną 
persikėlęs iš Chcagos” - pa
sakoja toliau Romas Vasys. 
Susirinkimo metu jis buvo 
išrinktas valdybos iždininku.

Užsiregistravo penkiolika 
aktyvių narių, nors pačiame 
mieste apytikriai priskaito- 
ma arti 100 lietuvių. Buvo 
suformuluotas oficialus pro
testo laiškas Madisono me
rui ir priimta rezoliucija tar
tis su to projekto iniciatorių 
komitetu, reikalaujant pro
jektą atšaukti. Kurį laiką 
buvo susilaikyta nuo tiesio
ginio kontakto su meru, nes 
laukta rinkimų rezultatų. 
Perrinkus tą patį merą, yra 
vilčių dėl projekto atšauki
mo. Madisono lietuviai savo 
protestą motyvuoja JAV 
Pabaltijo okupacijos de jure 
nepripažinimo politikos ar
gumentu. Yra susidaręs 
įspūdis, kad tiek programos 

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

iniciatoriams, kurie aiškiai 
simpatizuoja sovietams, tiek 
miesto vadovybei, Pabaltijo 
kraštų tragiška istorija, kaip 
ir jų brutali okupacija ir po
litinė bei geografinė padėtis, 
yra nežinoma. Todėl yra la
bai svarbu, kad protesto au
toriai primygtinai pabrėžtų, 
jog smurtu okupuotas ir pa
vergtas miestas negali būti 
tolygia ‘seserimi’ laisvo Ma
disono.

Atrodo, kad konflikto ir 
krizės atveju lietuviai vistik 
nelieka abejingi - jungiasi į 
būrį ir gina savo gimtojo 
krašto prestižą ir teises. 
Ypatingai džiugu, kad ir jau 
čia gimęs jaunimas aktyviai 
įsitraukia į konkretų darbą, 
nelikdamas nuošaliai. Ro
mas Vasys pabrėžia, kad per 
susirinkimą buvo gyvai dis
kutuojamas tolimesnės veik
los planas. Birželio 14 diena 
yra žinoma kaip Pabaltijo 
diena - tą dieną Madisono lie 
tuviai planuoja renginį. Vi
sai veiklai vadovauja inž. Al
girdas Caplėnas.

‘Bus tariamasi su iniciato
rių komitetu. Jei nebus pa
tenkinami rezultatai - kreip
simės tiesioginiai į merą, ku
ris mūsų reikalui yra palan
kus. Atrodo, kad ir jis pats 
tikros Vilniaus padėties ne
žinojo’ - pridėjo Romas Va
sys. ‘Tačiau nenuleisime ran 
kų ir esame įsitikinę, kad tą 
projektą mums pavyks at
šaukti.’

Madisono lietuviai skubiai 
renka autentišką medžiagą, 
kurią, reikalui esant, galėtų 
patiekti atitinkamiems asme 
nims, spaudai ir organizaci
joms.

Yra labai svarbu, kad vi
sur būtų sekama visa vieti
nė spauda ir, dar svarbiau, 
užtikus Lietuvą ar lietuvius 
liečiančius komentarus ar 
straipsnius atitinkamai rea- 
gauoti, kaip tai kad daro 
Madisono lietuviai. Mūsų 
gyvenimas laisvėje įpareigo
ja mus būti nuolatiniame pa
rengties stovyje, nepasiten
kinti kad ‘kas kitas reaguos’, 
bet aktyviai dalyvauti, pa
naudojant visas laisvo kraš
to demokratines priemones. 
Kas gins mus, jei mes patys 
neginsime savęs?

Aurelija Balašąitienė
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PABALTIEČIŲ VETERANŲ SUVAŽIAVIMAS TORONTE
J. Varčius

Pabaltiečių veteranų są
junga Kanadoje (Baltic Ve- 
terans’ League iri Canada) 
buvo įsteigta 1978 m., kurią 
sudaro pabaltiečių karo ve
teranų ir kitos patriotinės 
karinio pobūdžio organizaci
jos. Jos tikslas suvienyti lie
tuvių, latvių, estų karo vete
ranus ir kitas patriotines 
kultūrines organizacijas, 
kad bendromis jėgomis efek
tyviau padėti savo kraštams 
išsilaisvinti iš sovietinės oku 
pacijos ir atgauti nepriklau
somybę.

Sąjunga atstovauja pabal
tiečių kilmės Kanados pilie
čius, kurie remia visų pastan 
gas stiprinti Kanados kari
nes pajėgas ginti šį kraštą, 
būti ištikimais, lojaliais Ka
nados piliečiais. Devynių 
metų laikotarpyje, Sąjunga 
išaugo į stiprią organizaciją, 
įsijungus į jos veiklą lietu
vių, latvių ir estų karo vete
ranų, šaulių, ramovėnų ir ki
toms kultūrinėms organiza
cijoms.

Aktyviausias šios sąjun
gos veikėjas yra jos organi
zatorius Stasys Jokūbaitis, 
kuris 7 metus buvo jos pir
mininku ir savo sumanumu, 
veržlumu bei darbštumu iš
garsino šią organizaciją Ka
nados politinėje veikloje. 
Kiekvienais metais sąjungos 
valdyba šaukia organizacijų 
atstovų suvažiavimus ap
svarstyti ne tik veiklos pla
nus, bet ir palaikyti artimus 
ryšius su Kanados parlamen 
to atstovais, valdžios ir mies 
to pareigūnais. Šie žymūs 
svečiai mielai dalyvauja su
važiavimuose ir pasako kal
bas aktualiais kariniais, poli
tiniais, ekonominiais ir ki
tais klausimais.

Pabaltiečių veteranų są
jungos devintasis suvažiavi
mas įvyko 1987 m. balandžio 
4 d. Toronto Lietuvių namuo
se, kurio pagrindinius paruo
šos darbus atliko pirm. S. Jo 
kubaitis. Tai buvo labai tvar
kingai suruoštas suvažiavi
mas, kur buvo sutikti gar
bingi svečiai, organizacijų 
atstovai ir net spaudos ko
respondentams buvo paskir
tas atskiras stalas su infor
macine medžiaga, ko dažnai 
trūksta kitų organizacijų pa

Pabaltiečių veteranų s-gos suvažiavimo svečiai ir atstovai. Pirmoje eilėje iš kairės: J. 
Šiaučiūnas, M. Abarius, kun. A. Simanavičius, aldermanas B. Grys, gen. B. Legee, prel. J. Ta- 
darauskas, A. Pacevičius ir kt. St. Dabkaus nuotr.

našiuose susirinkimuose ar 
suvažiavimuose, sąmoningai 
ignoruojant spaudos bendra
darbius.

Suvažiavime dalyvavo 17 
kandiečių ir etninių grupių 
žymių svečių: senatorius 
dr. S. Haidasz, Latvijos gen. 
konsulas dr. Upenieks, Ka
nados karinio štabo genero
las Bruce Legee, Kanados 
parlamento atstovas A. Wi- 
ter, Ontario provincijos par
lamento atstovas Y. Shymko, 
Toronto miesto atstovas B. 
Grys, Toronto kareivinių vir
šininkas pulk. M.A. Steven- 
son, Olandų veteranų prezi 
dentas E.R. Bishop su ponia, 
buvęs parlamento atstovas 
K. Robinson, kun. J. Tada- 
rauskas, kun. A. Simanavi
čius, OFM, KLB krašto val
dybos pirm. A. Pacevičius, 
estų, latvių ir lietuvių bend
ruomenių pirmininkai, sve
čiai iš Detroito, Montrealio, 
Hamiltono ir St. Catharines.

Suvažiavimo programą su 
darė dvi dalys: oficialioji - 
skirta svečių kalboms, ir ant 
roji - organizaciniai reikalai. 
Pirmoji dalis pradėta vėlia
vų įnešimu - pirmoji buvo 
Kanados vėliava, palydima 
Sąjungos ir kitų lietuvių šau
lių kuopų, estų ir latvių or
ganizacijų - viso jų buvo 13.

Sąjungos pirmininkas S. 
Jokūbaitis atidarė suvažiavi 
mą sveikinimo kalba, paryš
kindamas šios organizacijos 
siekius, būtent, tęsti kovą 
dėl Pabaltijo kraštų išlaisvi
nimo, jų nepriklausomybės 
atstatymo. Priminė, kad 
šiuos siekius stiprina V. Eu
ropos ir Amerikos vyriausy
bių sovietinės okupacijos ne
pripažinimas. Pabaltiečių 
kilmės Kanados piliečiai yra 
ištikimi šio krašto laisvės ir 
demokratijos principams, pa 
siryžę aukoti savo gyvybes 
dėl jos nepriklausomybės. 
Tik sunku suprasti žalingą 
taikos demonstrantų garbi
nimą per spaudą, televiziją, 
radiją, kurie - sovietų agen
tų vadovaujami - siekia su
silpninti Kanados karines jė
gas, neleisti vykdyti naujų 
ginklų bandymus Kanados 
teritorijoje. Tie taikos apaš
talai niekad neužsimena apie 
vykusias Pabaltijo kraštuo

se žudynes, kurias vykdė 
raudonoji sovietų armija ir 
KGB kariniai daliniai. Jie 
niekad neužsimena ir šiuo 
metu Sovietų Sąjungos vyk
domas skerdynes Afganista
ne ir Afrikos kraštuose. Pa
reiškė viltį, kad vykstant su
pervalstybių varžyboms 
ateis laikas, kai supuvusi ko
munistinė santvarka suar
dys imperialistinę Rusiją ir 
vėl suplevėsuos tautinės vė
liavos Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, skelbdamos laisvę 
ir nepriklausomybę.

Po įžanginės pirmininko 
kalbos, kun.J. Simanavičius, 
Skaitė prasmingą invokaciją.

Pagrindinis kalbėtojas, se
natorius dr. Stanley Haidasz 
savo 20 min. kalboje priminė 
1940 m. baisius įvykius Pa
baltijo kraštuose, žiaurią ko
munistinę okupaciją ir ne
kaltų žmonių žudymus. Svei 
kino veteranus ir ragino ne
pavargti kovoje dėl pagrin
dinių žmogaus bei tautos 
laisvės teisių ir savų kraštų 
nepriklausomybės siekimo. 
Laisvės ir demokratijos idea 
lai sudaro ne tik organizaci
jų, bet ir Kanados valstybės 
pagrindą. Kanada geografiš
kai ir politiškai bei militariš- 
kai randasi pavojingoje vie
toje, nes skiria dvi galingiau 
sias pasaulyje supervalsty
bes. Kanada kariškai yra la
bai silpna valstybė, neturin
ti ne tik atominių ginklų, bet 
net nepajėgia apsaugoti 
savo teritoriją nuo sovietų 
bombonešių ir plaukiojančių 
povandeninių laivų. Yra 
svarbu, kad civilinės karinio 
pobūdžio organizacijos prisi
dėtų prie Kanados krašto 
saugumo, nes Kanados biu
džete skiriami apie 9 bil. do
lerių per metus gynybos rei
kalams nėra pakankama ga
rantija šio krašto suverine- 
tetui apsaugoti.

Po paskaitos vyko daly
vaujančių svečių sveikinimai 
kurie užgyrė Sąjungos veik
lą, ragino visus narius kovo
ti už laisvės ir demokratijos 
principus, ginti žmogaus tei
ses ir siekti savo tėvų žemių, 
buvusių nepriklausomų Pa
baltijo valstybių išlaisvini
mo. Parlamento atstovas A. 
Witer, kuris kiekviena pro-

Pabaltiečių veteranų s-gos Kanadoje pirm. St. Jokūbaitis. 
St. Dabkaus nuotr.

ga parlamente primena Lie
tuvos, Latvijos, Estijos oku
paciją, perdavė premjero B. 
Mulroney sveikinimą ir pa
drąsinimą nepavargti kovo
je dėl savo tautų laisvės. 
Buvo taip pat gauta sveiki
nimai raštu.

Oficialioji dalis buvo už
baigta rezoliucijos skaity
mu, kuri buvo patvirtinta vi
sų dalyvių audringu plojimu 
ir bus pasiųsta premjerui B. 
Mulroney, ministrams, par
lamento nariams ir valdžios 
pareigūnams.

Rezoliucijoje primenama 
1940.VI. 15 Sovietu Sąjungos 
armijos įvykdyta Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklau 
somų valstybių okupacija, 
sulaužant tarptautines su
tartis. Šios valstybės buvo 
įjungtos kaip kolonijos į So
vietų Sąjungą, kuriose buvo 
vykdomi nekaltų gyventojų 
masiniai žudymai ir deporta
cijos. Karo metais ir po karo 
Pabaltijo kraštuose vyko he- 
roiškos partizanų kovos iki 
1964 m. su raudonosios ar
mijos ir KGB kariniais dali
niais.

Padaryti priekaištai Kana
dos vyriausybei, kad ji ne
parėmė JAV prezidento R. 
Reagan politikos sustabdyti 
komunizmo siautėjimą. Ka
nados vyriausybė nori pasi
likti ‘labai draugiška’ Sovie
tų Sąjungai ir palikti Balti
jos valstybes komunistų ma

lonei. Rezoliucija reikalauja 
kad Sovietų Sąjunga ati
trauktų karines pajėgas iš 
Pabaltijo valstybių ir prašo 
Kanados vyriausybę padėti 
pabaltiečiams atgauti laisvę 
ir nepriklausomybę Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vals
tybėms.

Sugrojus Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos himnus, vėliavos 
buvo išneštos iš salės. Pirm. 
S. Jokūbaitis 3 vai. p.p. pa
skelbė 1 valandos pertrauką 
ir visus dalyvius pakvietė 
pasivaišinti karštais pietu
mis. Vaišės vyko draugiško
je aplinkoje, dalyviams besi
šnekučiuojant, atnaujinant 
pažintis ir vaišinantis ‘Lo
kio’ svetainės gėrimais.

Antroji suvažiavimo dalis 
pradėta apie 4:30 v.p.p. - 
buvo svarstomi Sąjungos 
organizaciniai reikalai. Pir
mininkas S. Jokūbaitis pa
darė 1986 m. veiklos apžval
gą, iždininkas pateikė paja
mų-išlaidų apyskaitą. Dis
kutuota ateities veikla ir per 
rinkta buvusi 12 narių valdy 
ba, kurios pirmininku išrink
tas Stasys Jokūbaitis.

Suvažiavimas užbaigtas 6 
vai. , su visų narių pasiryži
mu dirbti ir aukotis dėl lais
vės bei demokratijos idealų, 
sustiprinta veikla siekiant 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybių nepriklausomybės 
atstatymo.

c

ELECTRO-PLATINGEHGINEER...
Experienced in reel-to-reel platinę 
and/or barrel rack platinę of small 
parts. Technical deęree preferred or 
eęuivalent job experfence consid- 
ered. Excellent opportunity for 
"hands-on" person to ęrow with 
proęressive company. Excellent ben
efits and pension plan. Salary com- 
mensurate vvith experience. Apply in 
person or send resume to...

SINKUC0RP0REU0RotNERIU
1430 Wtby. Rd. - Thomaston, Ct. - 06787

— EOE —
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iKŪRYBA IR
Poezijos spektaklis Bostone

Kalbėjimai, kad kultūri
niais renginiais ir lietuviška 
veikla žydėjęs Bostonas 
miršta ir jau rengiamos grau 
dulingos šermenys, nepasi
tvirtino.

Senesniųjų veikėjų pastan 
gom dar buvo pajėgta įkvėp 
ti jaunesniajai kartai iš nau 
jo atgimti. Ir šiandien Bos 
tonas jau ne tik tvirtai žen 
gia pirmyn, bet ir pralenkia 
tai, kas jam buvo būdinga ir 
pasididžiavimo verta.

S.m. balandžo 11 d. poetų 
ANTANO GUSTAIČIO IR 
STASIO SANTVARO kūry
ba paremtas POEZIJOS 
SPEKTAKLIS' bostoniš- 
kiams sužibo neįprasta 
žvaigžde, kurios spindėjimą 
kai kas ir bandė, dar žvaigž
dei nepatekėjus, aptemdy
ti ...

Puikus oras, svečių gausa, 
pakili nuotaika, nepaprasta 
ir neįprasta Poezijos Spek
taklio programa - tas vaka
ras ir buvo pavasariu pražy- 
dusio, ne tik gamtoje bet ir 
kultūriniuose baruose, Bos
tono kulminacinis taškas.

Prieš pradedant apžvelgti 
spektaklio programą tenka 
pasakyti, kad visa tai, kas 
Bostone jau kuris laikas jau
nesnės kartos vykdoma, ne
atsirado savaime. Tai jauno
sios kartos ir visos eilės jau
nų intelektualų ir talentų 
pastangos vėl Bostoną atgai
vinti ir atnaujinti. Garbė 
jiems!

Spektaklį, įžanginiu žo
džiu, pranešdamas jo paskir
tį - o jis buvo suruoštas pa
gerbti aštuoniasdešimt me
tų atšventusį poetą ANTA
NĄ GUSTAITĮ ir gegužės 
mėn. švenčiantį aštuonias
dešimt penktąjį pavasarį po
etą STASĮ SANTVARĄ - 
pradėjo Bostono Apylinkės 
pirmininkas inž. Brutenis 
Veitas.

Spektaklio sumanytojai 
LB Bostono Apylinkės Val
dyba pasitelkė Bostono 
Aukštesniosios lituanistinės 
mokyklos alumnus ir SO- 
DAUTO etnografinį ansamb
lį, tikslu - kaip jau minėta - 
pagerbti dviejų bostoniškių 
poetų jubiliejų, tiek daug 
davusių lietuvių literatūrai, 
kultūrinei žurnalistikai ir 
Bostono lietuvių bendruo
menei.

Spektaklis pradėtas iš 
GIESMĖS APIE SAULĘ IR 
SIELĄ lyriniu eilėraščiu, 
parašytu 1939 m., jau tapu
siu poeto Stasio Santvaro 
klasikiniu motto: VABALĖ
LIS. Jį deklamavo Mirga 
Girnuvienė, Gitą Kupčinskie 
nė, Aidas Kupčinskas ir 
Aleksandras Pakalniškis, jr.

Neįprastas, sudramatin
tas, įscenizuotas ir su atitin
kama poza ir butaforija per

duotas eilėraštis perkelta 
prasme visų klausė: ‘Kokias 
tu pareigas eini, mažasis va
balėli?’ Kur gimei? Kur siū- 
dinais drabužį ir ko tu čia ta
me tamsiame slėnyje? ...

Tie žmogiškosios buities 
klausimai, alegoriškai per
kelti ir su nuostabiu dekla
matorių įsijautimu, pavie
niai, rekorduotu balsu ir uni
sonu išsakyti, smigo į kiek
vieno klausytojo širdį. Tam 
jausmui čia pat atsakė iš toli 
pasigirdusi Sodauto ansamb 
lio daina ‘Oi senai, senai’ - 
taip ramiai ir tyliai prieš sce
ną susirinkus vabalėliui pa
gerbti, kurio poetas išdrįso 
paklausti tos žmogiškos bui
ties pagrindų ...

Toliau sekė iš poeto St. 
Santvaro gyvenimo rodo
mos ekrane skaidrės. Jas 
paruošė Antanas Kulbis. Sa
vo profesionalumu jos prily
go vaižgantiškiems deiman
čiukams savo užmanymu, 
režisūra, perėjimais iš vie
nos skaidrės į kitą ir išmąs
tytu dvasiniu pradu. Po to 
sekusi poeto eilėraščių pynė, 
ir vėl tų pačių deklamatorių 
deklamuojama, taip pat pasi 
žymėjo išbaigimu, apgalvota 
laikysena ir su neabejotinu 
įrodymu, kad kopiama poe
zijos parnasan.

Iš viso, poetui Stasiui 
Santvarui sukurtas spektak
lis, jį ir jo kūrybą pagerbiant 
ir pristatant, dvelkė rimtimi 
visus atitolinant nuo kasdie
nybės ir įkeliant į paslaptin
gus poezijos debesis ...

Tuo buvo užbaigtas lyg ir 
pirmasis Poezijos Spektak
lio veiksmas. Už jį susirin
kusieji nuoširdžiai plojo.

Antrasis Poezijos Spek
taklio, jei taip galima pasa
kyti, veiksmas pradėtas 
programoje neįrašyta, links
ma, toli nuo santvariškų nuo
taikų, su būgnu ir muzikos 
instrumentais palydėta dai
na ‘Aš vyras, kaip pipiras’ - 
tuo buvo atsiektas subtilu
mas, o gal ir graudulys poe
to ANTANO GUSTAIČIO 
kasdienybe ir tikrove. Vis
kas jau vyko šiame pasauly
je, kuriame ir pats poetas, 
būdamas tarp dangaus ir že
mės su bendrakeleiviais, 
taikliai užtaria, pabara, pa
moko, pakodylina ir net, ra
šytojo Pulgio Andriušio žo
džiais, peklon nuveda ... To 
kontrasto klausytojams pa
kako ir visi suprato, kad antr 
rasis Poezijos Spektaklio 
veiksmas yra apie poetą 
ANTANĄ GUSTAITĮ.

Šmaikščių eilėraščių pynę 
patraukliai ir vykusiai atliko 
tie patys deklamatoriai, ge
rai įsigyvenę į tekstus, juos 
sudramatindami ir gal kiek 
pašaržuodami. Jųjų dekla
macijas vainikavo gerai pa-

Jonas Rūtenis

rinkta ir Sodauto ansamblio 
išpildyta daina ‘Padainuosim 
atsistoję’. Jie ją ir dainavo: 
atsisėdę, atsigulę ir atsisto
ję, taip lygiai, kaip poetas 
Antanas Gustaitis ir savo 
kūryboje išsako apie žmo
gaus žemiškąją buitį anapus 
teisybės iš kairės ir dešinės, 
juodam varnui atskridus, 
už rojaus vartų esant ir pu
tinėliui liūdint ... Visa tai 
buvo atlikta šmaikščiai, te
atrališkai ir su skoniu.

Pagaliau ir poeto gyveni
mo skaidrių montažas, pa
ruoštas Gražinos ir Vytauto 
Sakalų, šia gyvenimiška slik- 
timi surežisuotas ir tuo žiū
rovus priartinąs prie buiti
nių, gyvenimiškų ir nepa- 
spalvintų apraiškų.

Ir pagaliau - trečias veiks
mas. Jis pradėtas paįtaigo- 
jant poetus, POETŲ DIA
LOGO epizode, Sodauto an
samblio daina ‘Ne bet kokia 
aš mergelė buvau’ ir, lyg 
koks tai impresario, padėjo 
deklamatoriams Aidui Kup
činskui ir Aleksandrui Pa

A. Kaminskas,
Dirigentas

V. Karosaitė
Choreografė

D. Mongirdaitė, 
Maženka

B. Kazėnas,
Vašek

A. Brazis,

kalniškiui, jr. įsigyventi į po
eto St. Santvaro eilėraštį 
‘Gražiausia moteriškė’ ir po
eto Antano Gustaičio ‘Gra
žios moterys’ posmus.

Pabaigai Sodauto ansamb
lio daina ‘Oi aisiu, aisiu’ ... 
lyg ir paryškino solenizantų 
nesibaigiantį kūrybingumą 
einant poeto keliui

Visą spektaklį palydėjus 
gausiais plojimai^, atėjo ir jo 
epilogas - poetų padėkos: 
spektaklio sumanytojams, 
išpildytojams ir gausiai susi
rinkusiems svečiams. Jų pa
dėkos buvo priimtos, susto
jus, gausiais plojimais. Ir 
čia jiedu, dar ir vienas kitą 
pasveikinę, manding sutarė 
su poeto St.S. padeklamuoto 
rubajato mintim:

‘Einu tolyn. Išlėkčia šili- 
mon su būreliu žąsų.

O, kaip smagu pakilti į ste
buklus debesų!

Bet aš nuo kelio spardau 
grumstą paskui grumstą 

Pamiršęs tobulai, kad že
mės grumstas pats esu?

— Pabendravimo ir vaišių 
metu buvo perskaityti gau
sūs sveikinimai, atsiųsti so- 
lenizantams.

— Džiugu, kad atjauninto

A. Gaižiūnienė, 
Chormeisterė, 

Esmeralda

A. Gečas,
Chormeisteris

J. Savrimas,
Direktorius

G. Stauskaitė, M. Prapuolenis,
Miša, Indėnas

LIETUVIŲ OPERA
31 sezonas

SMETANOS
3 v. opera

PARDUOTOJI NUOTAKA
1987

Balandžio 25 d., 7:30 vai. vak.
Balandžio 26 d., 3:00 vai. vak.

Morton HS Auditorijoje 
2423 S. Austin Blvd.

Cicero, Illinois

Diriguoja ARŪNAS KAMINSKAS

Bilietai — 25, 20, 15 ir 10 dol.

Gaunami Vaznelių prekyboje:
2501 W. 71st St.

Chicago, II. 60629 
312-471-1424

Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 
tik čekį išrašant Lithuanian Opera Co., Ine.

Ten pat gaunami ir autobusų bilietai
Visus ir iš visur kviečiame atvykti į spektaklius.

ji LB Bostono Apylinkės Val
dyba, priešakyje su inž. Bru- 
teniu Veitu, imasi tokių ren
ginių. Valdybai linkėtina ir 
toliau taip taikliai ir iškiliai 
veikti.

—- Džiugu, kad Bostono at
gimime dalyvauja solidus So 
dauto Etnografinis Ansamb
lis, kuris savo narių skaičiu
mi ir išradingumu yra Bosto
no unikumas.

— Džiugu, kad poeto An
tano Gustaičio pastangos, 
išbuvus apie dvidešimt pen
kerius metus Bostono Aukš
tesniosios Lituanistinės mo
kyklos direktorium ir moky
toju, neša vaisių ir daugelis 
mokyklos alumnų dedasi į 
Sodauto eiles ir talkininkau
ja LB Bostono apylinkei. Jų 
visa eilė: Sodauto ansamblis 
Mirga Girnuvienė, Zita Kru- 
konienė, Marius Žiaugra, An
tanas Kulbis, Aidas Kupčins
kas, Gitą Kupčinskienė, 
Aleksandras Pakalniškis, jr. 
Gražina Sakalienė, Vytautas 
Sakalas, Roma Šležas, Gailė 
Rastonytė ir Bronius Banai
tis.

- POEZIJOS SPEKTAK
LIS labai vertas dėmesio ir 
kitose kolonijose.

P. Amster
Režisierius
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'Konsulatas be tėvynės’
Lietuva Japonijos televizijoje

Biznio reikalais į New 
Yorką iš Tokio atkeliavęs 
Baltijos valstybėmis besi
dominantis japonas banki
ninkas atvežė neseniai Ja
ponijoje išleistą knygą in
triguojančiu p a v a dinimu 
"21-sis šimtmetis Įspėja” 
ir padovanojo ją Lietuvos 
g e n e r aliniam konsulatui 
New Yorke. Tai santrauka 
eilės tokiu pavadinimu Ja
ponijoje transliuotų televi
zijos programų. Jose teigia
ma, kad žmonijai žengiant 
i 21-jį Šimtmetį didėjanti 
praraja tarp valstybės ir 
gyventojų yra įspėjimas 
apie artėjančią katastrofą..

Knygoje gausu per tele
viziją transliuotų nuotrau
kų, kurios viršelį puošia 
spalvotas aplankas su 
dviem fotografijom, kurių 
viena vaizduoja būrį mote
rų pabėgėlių, o kita — 
Berlyno mūro sienos dalį, 
prie kurios prikaltas kry
žius su vainiku ir užrašu — 
"Unbekanntaer erschossen 
am 9. 6. 1965” (Nežinoma
sis nušautas 1965. VI. 9). 
Pačioje pradžioje įdėta spal
vota į jūros seklumą su 
pabėgėliais išblokšto laivo 
fotografija ir keletas vaiz
dų iš skurdaus pabėgėlių 
gyvenimo.

Knyga pradedama apra
šymu apie ”konsulatą be 
tėvynės”, kuris iliustruotas 
Lietuvos vytimi, generali
nio konsulo Aniceto Simu
čio fotografija ir jo pasi
rašyto paso foto nuotrau
ka.

Šis simpatingas japonas 
ne tik knygą padovanojo, 
bet dargi parūpino ir Bal
tijos valstybes liečiančios 
dalies vertimą į anglų kal
bą. Štai ištraukos Japonijo
je transliuotos televizijos 
programos.

“AUDRA” TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS l LIETUVĄ
1 987

12 dienų lietuvių kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo liepos 6-22 - kaina $1979 kan.

❖
Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:

Gegužės 8
Gegužės 21
Gegužės 28 
Birželio 8

Birželio 29
Liepos 9
Liepos 17 
Rugpjūčio 6

Oro linijos - “Air France”, “Aeroflot”, “JAT”, "Finnair”. 
Šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga - 3, 4, 5 dienos, 

Kaunas -2,3 dienos, Panevėžys - 1 diena

Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai 
pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

*

Kelionė į Romą - birželio 24 - liepos 2

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7 

Tel. (416) 769-2500 arba (416) 769-8077
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

New Yorke epušėmis ap
augusi 82-ji gatvė su dau
gybe apartamentinių namų 
yra rami gatvė. Mūsų išvy
ka tikslu rinkti medžiagą 
apie įtampą tarp valstybės 
gyventojų prasidėjo Jung
tinėse Amerikos Valstijose. 
Mes buvome girdėję, kad 
New Yorke veikia "konsu
latas be tėvynės”. Mums 
pasisekė *jį surasti pagal 
anksčiau gautą adresą . , . 
Paprasto namo penktame 
aukšte paspaudėme skam
butį. Duryse pasirodė aukš
tas ponas rimtu žvilgsniu 
akyse. "Ar čia Lietuvos 
Respublikos Konsulatas ?” 
paklausėme. Tas ponas ap
žvelgė mus ir po trumpos 
tylos atsakė: "Taip. Aš esu 
generalinis konsulas Anice
tas Simutis”. Už jo ant 
sienos mes pamatėme apie 
metrą aukščio skydą. Ant 
skydo išpaišytas viduram
žių riteris su iškeltu kardu, 
kurio pakraščiais išgravi
ruotas įrašas "Lietuvos 
Respublika", mums padarė 
ypatingą įspūdį.

Lietuva yra senas kraš
tas ant Baltijos jūros kran
to. Jos audringi metai bu
vo tryliktajame ir keturio
liktajame šimtmečiuose, kai 
Lietuva apėmė plačiausią 
teritoriją Europoje. Lietu
viai didžiuojasi savo isto
rija. Vytis perduoda garbin
gą Lietuvos praeitį ir dabar 
yra valstybės ženklas. Isto
rijos eigoje Lietuva buvo 
okupuota Rusijos imperijos 
ir dingo iš istorijos arenos. 
Tik dvidešimtame šimtme
tyje Lietuva vėl atgavo ne
priklausomybę nuo Rusijos 
imperijos. Tai įvyko 1918 
metais po Pirmojo Pasauli
nio karo, "apsisprendimo 
teisės” eroje. "Apsisprendi
mo teisės sąvoka yra plačiai

Rugsėjo 6 
Rugsėjo 3 
Rugsėjo 17 
Spalio 26 

prigijusi Europoje. Latvija, 
Estija ir Lietuva buvo trys 
Baltijos valstybės, kurios 
simbolizavo apsisprendimo 
teisę po Pirmojo Pasaulinio 
karo. Vėliau šias valstybes 
palietė tragiški įvykiai. 
1939 metais naciškoji Vo
kietija pasirašė slaptą su
tartį su Sovietų Rusija. Šio
ji sutartis nusprendė įtakos 
sferas Rytų Europoje. Pa
galiau Lenkija buvo pada
linta į dvi dalis, o Baltijos 
valstybės atiteko Sovietų 
Rusijai. Pagal tą slaptą su
tartį naciškoji Vokietijos 
įsiveržė į Lenkiją tuo pra
dėdama Antrąjį Pasaulinį 
karą, o Raudonoji armija 
įsiveržė į tris Baltijos vals
tybes. 1940 metų birželio 
15-ją lietuviai vadina "Mū
sų tėvynės pražūties diena”. 
Po vienerių metų naciškoji 
Vokietija atsisakė nuo slap
tosios sutarties ir įsiveržė 
į Baltijos kraštus ir Sovie
tų Rusijos teritoriją.. Tose 
dienose Lietuva atsidūrė 
karo audros zonoje, ko pa
sėkoje daugelis jos miestų 
ir kaimų buvo paversti griu
vėsiais. 1943 metais Rau
donoji armija atgavo Balti
jos kraštus, įsteigė ten ko
munistines valdžias ir pa
skelbė jas Sovietų Rusijos 
respublikomis. Organizuo
tas partizaninis pasiprieši
nimas buvo pradėtas prieš 
Sovietų Rusiją. Tokioj cha
oso padėtyj daugybė lietu
vių tapo pabėgėliais ir buvo 
išblaškyti visam pasaulyje.

Generalinis konsulas Si
mutis prisimena savo tėvy
nės pražuvimą prieš 40 me
tų lyg tai būtų įvykę vai
kas. "Tai įvyko po kelių 
metų kai pradėjau dirbti 
gene raliniame konsulate 
New Yorke", pasakė p. Si
mutis. Buvo gauta skubi 
telegrama: "Tuojau užda
rykite konsulato įstaigą ir 
grįžkite". Tokia telegrama 
erzino generalinį konsulą. 
Jis žinojo, kad ji atėjo ne 
iš tėvynės Lietuvos, bet iš 
okupantų. Bet generalinis 
konsulas nevykdė telegra
mos įsakymo. "Nors tėvy
nė ir okupuota, mes neturi
me uždaryti konsulato įstai
gos, bet parodyti, kad Lie
tuvos Respublika tebeegzis
tuoja", pareiškė p. Simutis. 
"Bet tai konsulatas be tė
vynės" pastebėjo vienas te
levizijos įgulos narys. "Tas 
tiesa. Bet svarbu išsilaikyti 
ir parodyti, kad Lietuvos 
Respublika tebeegzistuoją". 
Ponas Simutis pasidarė ge
neraliniu konsulu 1965 me
tais po jo pirmtakūno mir
ties ... Jis mielai priėmė 
mus ir pertraukė savo kas
dienini darbą. JAV-bių val
džia pripažįsta konsulato 
egzistenciją. Tas išplaukia 
iš Sovietų Rusijos okupaci
jos nepripažinimo. Kai Lie
tuvos Respublika buvo oku
puota, JAV-bės užšaldė Lie

tuvos fondus apsaugojimui 
nuo Sovietų Rusijos apiplė
šimo.

Iš tų užšaldytų fondų 
konsulatas išlaikomas jau 
40 metų. Anksčiau konsula
tas buvo Manhattano cent
re, bet išteklių taupymo su
metimais perkeltas į piges
nį rajoną. Skydas su vidur
amžių vytim atkeltas į kon
sulato patalpas, o Lietuvos 
vėliava iškeliama tik Ne
priklausomybės dieną. Kas 
jį verčia laikyti konsulato 
įstaigą? Raktas šio klausi
mo sprendimui yra 400 
tūkstančių konsulate su
telktų bylų. Jas sudaro kon
taktai su po visą pasaulį 
išblaškytais lietuviais . . . 
Daugelis lietuvių jau yra 
įgiję kitų šalių pilietybes, 
bet dar yra daug tokių, ku
rie prašo Lietuvos Res
publikos pasų, kuriuos ge
neralinis konsulas Simutis 
išduoda. Konsulas parodė

ATSISVEIKINTA SU A.A. VINCENTA 
LOZORAITIENE

Kovo 27 dieną Romos, 
Prima Uorta kapinėse buvo 
palaidota buvusio Lietuvos 
Diplomatijos šefo ministro 
Stasio Lozoraičio našlė Vin
centa Matulaitytė Lozorai
tienė. Ji mirė Romoje kovo 
25 dieną, sulaukusi 91 me
tų amžiaus. Prieš laidotu
ves, Lietuvos atstovybėje 
prie šv. Sosto prie pašar
votos velionės maldas už 
mirusią sukalbėjo šv. Ka
zimiero lietuvių kolegijos 
Romoje rektorius prel. Al
gimantas Bartkus, dalyvau
jant Romos lietuviam kuni
gams ir pasauliečiam. Į ka
pines velionę palydėjo tik
tai artimieji ir religines 
apeigas prie kapo atlikę 
Italijos lietuvių bendruo
menės pirmininkas prel. 
Vincas Mincevičius ir Vati
kano radijo lietuvių sky
riaus vedėjas prel. Vytau
tas Kazlauskas.

Kovo 28 dieną šv. Kazi
miero lietuvių kolegijos 
svečių namų koplyčioje įvy
ko gedulingos pamaldos, 
kuriose dalyvavo velionės 
sūnūs su kitais artimai
siais, šeimos bičiuliai, Ro
mos lietuviai. Mišias už ve
lionės sielą koncelebravo 
Bažnyčios Viešųjų Reikalų 
tarybos sekretoriaus pava
duotojas prel. Audrys Bač- 
kis su šešiais lietuviais ku
nigais: Kolegijos prel. Bart

DISPLAYS
We have full time openings on the lst 
shift for the follovving:

ASSEMBLERS 
SAW OPERATORS 

DRILLING FOREPERSONS
EXCELLENT BENEFITS 

APPLY IN PERSON TO: 

IMPULSE DISPLAY MAKERS 
457 LONSDALE AVĖ. 

PAVVTUCKET, RI

mums prieš porą dienų gau
tą laišką, kuriame rašoma: 
"Po 'išvykimo iš tėvynės 
mes apsigyvenome Kanado
je. Mes prašome paso savo 
šeimai". Ponas Simutis iš
davė pasus jiems mūsų te
levizijos aparatams filmuo
jant. Pasų blankai tebėra 
tokie pat kaip buvo prieš 
40 metų ir išpildomi prisi
laikant visų taisyklių ... 
Nelaimei, paso savininkas 
su pasu negali aplankyti sa
vo tėvynės.

Mes turim pripažinti tvir
tą lietuvių nusistatymą, di
džiuotis savo kilme ir apsi
rūpinti lietuvybę įrodan
čiais dokumentais. -Lietu
vių nusistatymas yra ieškot 
tapatybės su prarasta tė
vyne. Kas yra tėvynė? Dvi
dešimtasis šimtmetis vadi
namas "Pabėgėlių metais’ 
— tai era siekt tapatybės ir 
rvšių su tėvyne.

LGK

kum, Šv. Petro bazilijos ka
nauninku prel. Ladu Tula- 
ba, Marijonų vienuolijos vy
riausiuoju vadovu kun. Do
naldu Petraičiu, Lietuvių 
Katalikų mokslo akademi
jos pirmininku kun. prof. 
Liuima bei prelatais Mince
vičium ir Kazlausku.

Mišių metu tartame žo
dyje prel. Audrys Bačkis 
jautriai kalbėjo apie velio
nės Vincentinos Lozoraitie
nės ryškią asmenybę, jos 
plačią pedagoginę, kultūri
nę ir visuomeninę veiklą ne
priklausomoje Lietuvoje, o 
vėliau išeivijoje. Kalbėto
jas iškėlė nuoširdų velionės 
pasišventimą šeimos ir tau
tos idealam, darbštumą rū
pinantis visais lietuviškais 
reikalais, dalyvaujant įvai
riuose lietuviškuose darbuo
se, bendradarbiaujant spau
doje, Lietuvos laisvės klau
simą keliant tarptautiniuo
se moterų suvažiavimuose, 
priminė, kaip pokario me
tais ji ypatingu būdu glo
bojo Romoje prisiglaudu
sius pirmuosius lietuvius 
tremtinius. Lietuva ir jos 
reikalai buvo velionės Vin
centos Lozoraitienės minčių 
pasaulio ir darbo centre nuo 
pat jaunystės dienų Lietu
vai atkūrus nepriklausomy
bę ligi gyvenimo saulėly
džio.

(vr)
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■ BOSTONO LIETUVIAI

SUSIPAŽINIMO IR 
PAGERBIMO VAKARAS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Bostono sky
rius rengia susipažinimo ir 
pagerbimo vakarą skirtą 
Dirvos vyriausiajam redak
toriui Vytautui Gedgaudui 
iš Clevelando. Vakaras 
įvyks gegužės 2 d., šešta
dienį,, 7 vai. vakaro S. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
dėjos trečio aukšto salėje. 
Kalbės rašytojai Antanas 
Gustaitis ir Stasys Santva
ras, bus sveikinimai, o me
ninę programą atliks operos 
solistė Audronė Simonaity
tė-Gaižiūnienė iš Chicagos. 
Po programos — kavutė ir 
vakaronė. Į vakarą atvyks
ta AL Tautinės S-gos cent
ro valdybos pirmininkas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, Vil
ties draugijos pirmininkas 
inž. Kazimieras Pocius, žur
nalo Naujosios Vilties re
daktorius Vytautas Abrai
tis, redakcijos narys dr. - 
Antanas Butkus.

PREMIJŲ ŠVENTĖS 
AIDAS

Plačiu aidu Laisvės Var
po balandžio 12 d. laidoje 
nuskambėjo septintoji Pre
mijų šventė, įvykusi balan
džio 4 d. Chicagoje. Pagal 
Margučio vedėjo Petro Pet- 
ručio atliktus tos šventės 
įrašus jos nuotaikos ir pa
grindinės mintys perduotos 
ištraukomis iš šventės ei
gos. Taip nedalyvavusieji 
šventėje girdėjo LB Vidu
rio vakarų apygardos pir
mininkės Birutės Vindašie- 
nės atidaromąjį žodį ir pa
sveikinimą, vysk. Vincento 
Brizgio invokaciją, Kultū

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
BOSTONO SKYRIUS

rengia
š.m. gegužės 2 d., šeštadienį, 7 v. vak.

"DIRVAI” IR JOS REDAKTORIUI 
VYTAUTUI GEDGAUDUI PAGERBTI

VAKARĄ-KONCERTĄ
SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO

III A. AUDITORIJOJE.

Programoje :
1. Rašytojai Antanas Gustaitis ir Stasys Santvaras. 

Sveikinimai.
2. Solistė Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė iš Chicagos, 

akompanuojant muz. dr.Sauliui Cibui.

Po programos vaišės-kavutė.
Bostono ir apylinkės lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti.

ALT S-GOS BOSTONO SKYRIAUS 
VALDYBA

ros Tarybos pirmininkės In
gridos Bublienės ir akt. 
Arūno Čiuberkio pagrindi
nes mintis, laureato Ber
nardo Brazdžionio įdomią ir 
turiningą kalbą. Visa žodi
nė programa apie šventę 
perpinta atitinkama muzi
ka, paryškinančia pareikš
tas mintis. Tuo būdu po 
įvadinių apibūdinimų nuai
dėjo ankstyvesnių metų 
laureato Broniaus Budriūno 
pagal Stasio Santvaro žo
džius sukurta daina ”Ant 
marių”, atlikta Chicagos 
lietuvių operos choro su 
simfoniniu orkestru, o lau
reato Bernardo Brazdžionio 
kalba palydėta Juozo Karo
so harmonizuota mūsų liau
dies daina ”Putinėli raudo
nasai”, kurią atliko sol. Ro
manas Marijošius. Toks 
šventės reportažas suarti
no Bostono ir apylinkės lie
tuvius su .mūsų kūrėjais 
laureatais, iškėlė Premijų 
šventės reikšmę ir praplėtė 
bei sustiprino lietuvių vi
suomenės ryšius su savo 
kūrėjais, kurių darbai pra
turtina mūsų tautinės kū
rybos aruodą.

PRITARIMAS 
A. MATIOŠKOS 

ĮAMŽINIMUI
Pritardami mirusio An

tano Matioškos įamžinimui 
Lietuvių Fonde, tam tikslui 
25 dol. prisiuntė inž. Juozas 
ir Aldona Dačiai iš Nor- 
woodo, 50 dol. — Veronika 
ir Vladas Kulbokai iš Flori
dos, 100 dol. — Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos 
Centro valdyba iš Detroito. 
Drauge su įnašu prisiųsta
me Petrui Visčiniui laiške 
Veronika ir Vladas Kul

DIRVA

Operos solistė Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė atliks 
koncertinę programos dalį, akompanuojant muz. dr. Sauliui 
Cibui, ALT S-gos Bostono skyriaus rengiamame susipažinimo 
ir pagerbimo vakare gegužės 2 d., šeštadienį, 7 vai. vak. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos III aukššto salėje.

bokai rašo: ”Ačiū už . . . 
gerą mintį pagerbti mū
sų mylimą ir brangų vil
nietį a. a. Antaną Ma- 
tiošką — Jo šviesų atmi
nimą įamžinti Lietuvių 
Fonde. Skaudžiai išgyvena
me taip mielojo Antano 
mirtį, ašarodami rašome šį 
laišką, prisimindami jį nuo 
Vilniaus laikų Didžiojoje 
gatvėje iki Bostono bendrų
jų kelių. Tai didelės įgim
tos inteligencijos, nepa
prastai veiklus idealistas, 
savo sumanumu ir darbais 
toli pralenkęs diplomuotuo
sius veikėjus ... Jis daug 
metų taip uoliai ir ištiki
mai dirbo bei puikiai repre
zentavo Lietuvių bendruo
menei. Kad ir pavėluotai 
Lietuvių bendruomenės cen

trinės organizacijos turėtų 
įvertinti jo darbus ir įra
šyti jį į garbės narius”.

O Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungos Centro valdy
tas pirmininkas Albertas 
Misiūnas pažymi ”Asmeniš- 
kai velionies nepažinojau, 
tačiau žinau, kad buvo Vil
nijos sūnus, didis patriotas 
ir veikėjas. Tad Jūsų užsi
mojimas velionies vardą 
įamžinti Lietuvių Fonde 
sveikintinas. Gavęs laišką, 
padariau kopiją ir nusiun
čiau Chicagos vilniečiams 
su paraginimu, kad jie irgi 
prisidėtų prie šio Jūsų su
manymo”.

šiuo reikalu laukiama ne 
tik kitų vilniečių atsiliepi
mo, bet ypač įsijungimo tų 
organizacijų, kuriose Anta
nas Matioška visą laiką taip 
uoliai reiškėsi. Aukos siųs- 
tinos Petrui Visčiniui, 173 
Arthur St., Brockton, Mass. 
02402, arba tiesiog Lietu
vių Fondui, 3001 W. 59th 
St., Chicago, III. 60629.

Dar pažymėtina, kad į 
Lietuviškosios Skautybės 
Fondą įnešta A. Matioškos 
atminimui 260 dol.Tam fon
dui skirtos aukos siunčia
mos Kostui Nenortui, 44 
Alban St., Dorchester, Ma. 
02124.

RETO POBŪDŽIO 
KONCERTAS

Pavasarinis Laisvės Var
po koncertas balandžio 26 
d. 3 vai. po pietų So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos salėje (368 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.) iš
siskirs iš kitų renginių 
tuo, kad jo programa ir jos 
atlikimo būdas bus linksmo, 
žaismingo, pramoginio po
būdžio, kurio taip pasigen
da plačioji lietuvių visuo
menė, ypač jaunesnioji kar
ta, pripratusi prie ameri
kiečių lengvosios muzikos. 
Koncerto programos atli-kė- 
jan sol. Nelė ir muz. Arvy
das Paltinai iš Vakarų Vo-
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kieti jos yra to žanro beveik 
vieninteliai lietuviai atsto
vai, pasiekę aukšto lygio, 
kuris susilaukė visuotinio 
lietuvių pripažinimo ir įver
tinimo, ką aiškiai rodo fak
tas, kad jie jau šeštą kartą 
atvyksta į šį kraštą kon
certams. Rengiamas kon
certas yra reta, gal vienin
telė proga pamatyti ir iš
girsti juos Bostono ir apy
linkės lietuviams. Koncerte 
galima bus įsigyti jų atlie
kamų dainų įrašus kasetė
se.

Kaip visi Laisvės Varpo 
renginiai, taip lygiai šis 
koncertas pradedamas punk
tualiai, tad prašoma nevė
luoti. Po programos bus 
įprastinės vaišės ir paben
dravimas su programos at
likėjais ir Laisvės Varpo 
vadovybe. Vaišėmis rūpina
si Ona Eikinienė su savo 
talkininkėmis. Gausus vi
suomenės atsilankymas su-, 
stiprins tolimesnį’ Laisvės 
Varpo darbą, kuris vykdo
mas be jokios pertraukos 
jau 34-tuosius metus.

PARAPIJOS SUEIGA

Metinė šy. Petro lietuvių 
parapijos So. Bostone suei
ga įvyks gegužės 3 d. 5 vai. 
pietų Lantana restorane 
Randolphe. Tai bus vaka
rienė ir šokiai, kuriems 
gros Joe Pasieka orkestras 
iš Mytic, Connectucut vals
tijos. Bilietai iš anksto gau
nami pas Eleonorą Klepo- 
nis, 665 E. 7th St., So. Bos- 
Mon, Mass. 02127, telefo
nas : 268-6648.

KUN. PETRO ŠAKALIO 
PAGERBIMAS

šv. Kazimiero lietuvių 
parapija Brocktone rengia 
savo klebono kun. Petro ša
kalio pagerbimą jo kunigys
tės 40 metų sukakties pro
ga. Pagerbimas įvyks gegu
žės 3 d. Jo tvarka yra to
kia: 4 vai. po pietų iškil
mingos šv. Mišios, o tuoj po 
Mišių salėje po bažnyčia va
karienė.

(pv)

EMBLEM Machine operator, machine 
does much of the work, būt know- 
ledge of sewing needed. Training 
provided. Part time & flex. time 
are avail. Apply to Issac Binder, 
Head tailor, Magson Uniform Co.. 
Kensington, Conn., 203-225-865 1 or 
1-800-262-4868. (16-18)

F1REPROOFEPS WANTED
Reliable, strong, and energetic per

son with a mechanical background 
and good driving record needed to 
work on Fireproofing crew, 
Job entails mixing fireproofing, 
maintaining equipment and construc- 
tion setup. We will train personnel 
to spray. Mušt have own transpor- 
tation to -job sites throughout Con- 
necticut. Rate is $6.00 to $13.50 hr. 
Call 203-757-9441. (I6--17)

PAINTING AND FIREPROOFING 
WARF.HOUSE MANAGF.R WANTF.D 
Reliable, organized and energetic per
son capable of loading trucks, driv
ing, keeping track or large parts in- 
ventory. ordering and stocking ma- 
terial. Also maintenance of commer- 
cial painting and fireproofing eqivp- 
ment.
Mechanical, painting, fireproofing, 
electrical, plumbing or general con- 
struction background a plūs $6.00- 
$8.00 hr. Please call 203-75 7-9441.

(16-17)

FENCE INSTALLERS — Sub-Contrac- 
tors only. Happy with what you made 
lašt year? Want to rnake more? $12 
per post —• 6’ & 5’ high. $10. per 
post — 4’ high. Call Jo-Mar Fence 
Company, 4032 Highway 9, Freehold, 
N. J. 07728. 201-431-4222. (16-18)

FACTORY HELP — for busy manu- 
facturing plant. FT & PT. Apply in 
person or call 201-287-6200. Asdec 
Industries, 65 Brunsvvick Avenue, 
F.dison, N. J. 08817. (16-20)
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Apie rašymą... Vladas Viieikis
Kai kurie individai, o pa

stebėta net ir tie, kurie per 
metus ploną knygėlytę per
skaito, mano kad rašymas 
yra labai paprastas dalykas. 
Reikia turėti lapą popie
riaus, bolpointą (Lietuvoje 
parkeriais rašėme, bet tai 
buvo taip senai, kad retas 
kuris žinotų nuo kurio galo 
tą įmantrų įrankį nusitver
ti). Taigi, rašymas yra ga
na komplikuotas užsiėmi
mas. Senų senovėje, kai bu
vome jauni, visi rašėme ei
lėraščius ar net ištisas poe
mas apie tą nuostabiąją 
dulcinėją, kuri kažkur Šan
čiuose (Kaune) gyveno. O 
kokios tai buvo poemos. 
Nobelio premiją būtų užsi
tarnavusios jeigu nebūtume 
išmetę, kai ta su kitu nu
rėpliojo. Sakau: nurėpliojo, 
nes kitaip apie tokius sutvė
rimus nėra žodžių išsireikš
ti.

Patogiausia, žinoma, ra
šyti romanus. Niekas nega
lės prikibti, nes gi viskas 
fantazija. Bebaigdamas Lie
tuvoje ketvirtą pradžios 
mokyklos skyrių (kas ati
tinka amerikietišką univer
sitetą) ir aš nutariau para
šyti romaną. Gavęs geroką 
pluoštą popierių, sudėjau 
juos tarp kartono viršelių. 
Sukalus trimis vinimis, ku
riuos ištraukiau iš kaimyno 
tvoros, išėjo visai gera kny
ga. Tad viršelyje užrašiau: 
DIDIEJI NUOTYKIAI. Ro

manas. Parašė Vladas Vi- 
jeikis. Ir pradėjau rašyti. 
Pirmame puslapyje para
šiau: "Raitelis su juoda 
kauke atjojo nuo saulėlei
džio raudonai nudažytų kal
nų." Man labai patiko kur 
kalbėjau apie saulėleidžio 
raudonai nudažytus kalnus. 
Tai suteikė romanui labai 
poetišką pradžią. Nuo čia 
skaitytojas bus pririštas 
prie knygos. Tolimesnį ra
šymą atidėjau kitam kar
tui, kada mūza bus palan
kesnė. Nežinau, kas atsiti
ko su ta mano knyga. Bet 
vis neduoda ramybės min
tis: kas buvo su juoda kau
ke, ar jojikas ar arklys?

Bet grįžkime prie rašy

mo. Kai kurie rašo su bol- 
pointais, o daugiau pažengę 
net su rašoma mašinėle. Su
stokime prie to, kuris turi 
rašomą mašinėlę. Taigi, jis 
įsuka popierį į mašinėlę ir 
ims rašyti. Bet reikia su
kaupti mintis. Tai nėra len
gvą. žmona rėkia: "Skalbi
mo mašina sugedo" "Ei, pa
žiūrėk, kas čia darosi. Iš 
krano vanduo nebėga". Gat
vėje pasigirsta kaimynės 
balsas: "Jeigu dar kartą 
pastatysi savo mašiną prie 
mano vartų, pašauksiu po
liciją”. Suskamba telefo
nas. "Jeigu nepratęsite sa
vo insurance automobiliui, 
jūs esate labai pavojingoje 
padėtyje."

Ir nežiūrint visų tų truk
dymų, rašytojas bando su
kaupti savo mintis. Kai ku
rie žiūri į lubas. Nuo to 
žiūrėjimo lubose skylė at
sirado ir net stoge, ir varva 
lietaus vanduo. Kai kurie 
lapą po lapo drasko ir me
ta į šiukšlių dėžę. Nepaten
kinti savo rašymu. Tai pa
girtina. Ypatingai tuo 
džiaugiasi popierio fabrikai 
ir labai keikiasi šiukšlių iš
vežioto jai.

Bet tai yra tik vaikų žai
dimas, palyginus su tuo kur- 
susiduria tas nekaltas žmo
gelis, prie kurio priėjęs kaž
kurios draugijos pirminin
kas sako: "Tu toks gudrus 
ir raštingas vyras.Parašyk 
apie mūsų balių", čia ir pra- 
sideda didelės kančios. Tas 
gudrus, raštingas vyras su
siduria su eibe problemų 
(apie kurias jis iki šiol ir 
pats nežinojo). Apie ką 
rašyti ? Kuriuos asmenis 
paminėti? Kuriuos visiškai 
užmiršti ? Kuris yra pirmi
ninko draugas, o kuris prie
šas? Ar paminėti, kad ku
gelis buvo prisvilęs, jei ta

‘An>ber Holidays” 

1987 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

iš BOSTONO ir NEW YORKO
Gegužės 4 — $1429.00 
Gegužės 12 —$1915.00 
Birželio 3 —$1558.00
Liepos 7 — $1956.00 

vo uošvė jį kepė? Ar para
šyti, kad pirmininko brolis 
lindo prie labai atraktyvios 
moterėlės, o gavęs į nosį 
nuo jos atraktyvaus vyro, 
nusirito laiptais, žinoma, 
čia, padėtį galima sušvel
ninti paminint studentą, 
kuris pirmą pagalbą sutei
kė. Mes visados mėgstame 
savo jaunimą geru žodžiu 
prisiminti. Negi rašysi, kad 
televizijos aparatus mote
lyje per langą mėtė. Tokius 
dalykus baisiai nepatriotiš
ka minėti. O pagaliau ir 
mes būtume jaunystėje mė
tę, bet kad aparatų nebuvo, 
žinoma, tas korespondentas 
geras, kuris daugiau pavar
džių pamini. Bet ar minėti 
tokį, kuris dvi kėdes sulau
žė? Arba tą, kuris savo ka
ro istorijas bepasakodamas 
taip įsismagino, kad pusę 
tuzinio stiklinių nušlavė nuo 
stalo, lyg tai būtų priešai 
baisiausi.

Padorūs žurnalistai daug 
medžiagos savo rašiniams 
turėtų, bet kad juos žmonos 
išvežioja namo dar baliui 
nepasibaigus.

Liepos 20 — $1399.00
Rugsėjo 16 —$1429.00 
Spalio 6 — $1725.00
Gruodžio 26 — $1514.00

1987 M KELIONĖS J LIETUVĄ
13 ■- 20 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

j Palangę Ir j Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
Jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevšžj Ir J Druskininkus.

13 dienų — Lietuva
Kelionė 527 — gegužės 27 - birželio 9 — $1,549

Vilniuje 10 dienų

14 dienų —• Lietuva ir Rusija
Kelionė 722 — liepos 22 - rugpj. 4 — $1,699

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2
i

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas

Kelionė 1103 — lapkričio 3-17 — $1,129
Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

15 dienų — Lietuva Ir Suomija
Kelionė 101 — spalio 1 • 15 — $1,679
Kelionė 128'— Naujų Metų sutikimas

Gruodžio 28 - sausio 10 — $1,499
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

16 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 505 — gegužės 5 - 20 — $1,699
Kelionė 805 — rugpjūčio 5-20 — $1,799
Kelionė 915 — rugsėjo 15-30 — $1,699

Vilniuje 10 dienų, Varšuvoje 3

19 djenų — Lietuva, Rusija, Suomija, Švedija
Kelionė 805S — rugpjūčio 5-23 — $2,179

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Leningrade 2,
Helsinky 1, laive Baltijos jūroje 1, Stockholme 1

20 dienų — Pabaltijo kraštai, Suomija, Rusija ir “Bal-
tlka” festivalis

Kelionė 706 — liepos 6-25 — jaunimo grupė — $2,049
Vilniuje 10 dienų, Rygoje 2, Taline 2, Helsinky

1, Leningrade 2, Baltijos jūroj laivu nuo Helsinkio 
iki Talino

10-16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

10 djenų — Lietuva Ir Suomija
Kelionė 921H — rugsėjo 21-30 — $1,549

Vilniuje 7 dienos, Helsinky 1

13 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 513A — gegužės 12-25 — $1,559

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3

13 dienų — Lietuva ir Rusija
Kelionė 818 — rugpjūčio 18-30 — $1,559

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2

13 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija
Kelionė 720 — liepos 20 — rugpj. 1 — $1,749
Kelionė 810 — rugpjūčio 10-21 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija, Čekoslovakija
Kelionė 511 — gegužės 11-25 — $1,879
Kelionė 921 — rugsėjo 21 - spalio 5 — $1,879

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2,
Prahoje 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $1,779

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2,
Helsinkyje 2

16 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 513 — gegužės 13-28 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3, Krokuvoje 2, 
Čestochovoje 1

10 - 13 DIENŲ KELIONĖS SU 5 DIENOM LIETUVOJE
10 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 510 — gegužės 10-19 — $1,549

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Milane 1

11 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 707 — liepos 7-17 — $1,579
Kelionė 915W — rugsėjo 15-25 — $1,479

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

13 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 920 — rugsėjo 20 — spalio 2 — $1,829

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Romoje 4 su 
dienos išvyka j Florenciją

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

Kelionių ilgis nuo 10 iki 18 dienų — nauji, 
įdomesni maršrutai.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 
1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite
1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadwav
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES.

VVAREHOUSE 
VVORKERS

Immediate openings on our day shlft. Fork lift, or- 
der plcking experlence necessary. $6.75 per hour. 
Excellent health benefits:

Modical Gantai
1OO % Perscrlption 1OO % Eye Care

Llfe Insuranca

Please phone our Personnel Office.

Cove Management 
Services

(203) 239-6559, Ext. 113

Rcxham
CS FŪLDING CARTON

Experienced 6'C AAichle Pressman and 2nd 
Pressman.
Top wages. Ali Company Paid Benefits.
Apply: Rexham Corporation 

Human Resources 
37 Robinson Blvd. 
Orange, Conn. 06477 
Phone (203) 795-7000 

An equal opportunity employer
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

PAMINĖTA LKB
KRONIKOS 15 METŲ 

SUKAKTI^

Lietuvos pogrindžio spau
da, leista karo ir pokario 
metais buvo sustojusi ir be
maž 20 metų viešpatavo 
tyla. Tiktai 1972 m. kovo 
19 d. rusų okupuotoje Lie
tuvoje vėl pasirodė pogrin
džio spauda, pasivadinusi 
Lietuvos katalikų bažnyčios 
KRONIKA (sutrumpintai 
LKBK) ir be pertraukos iš
silaikiusi iki šių dienų, nors 
rusiškoji KGB žiauriai per
sekiojo leidėjus ir baudė 
sunkiomis kalėjimų, kon
centracijos stovyklų ir trė
mimo bausmėmis. Tai uni
kalus ir nepakartojamas 
komunistiniuose kraštuose 
įvykis.

LKB Kronikos leidimo 15 
metų sukaktis buvo paminė
ta š. m. balandžio 5 d. iškil
mingomis pamaldomis švc. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje (Marųuette Par
ke) ir akademija Jaunimo 
centre. Dalyvaujant organi
zacijų vėliavoms, iškilmin
gas šv. Mišias aukojo kle
bonas kun. A. Zakarauskas, 
Kronikoms leisti s-gos 
pirm. kun. K. Kuzminskas 
ir kun. Zaremba, SJ. Pa
starasis ir atitinkamą pa
mokslą pasakė.

Po pietų minėjimas buvo 
tęsiamas Jaunimo centre. 
Prie laisvės paminklo padė
tas gyvų gėlių vainikas, pa
gerbiant žuvusius už Lietu
vos laisvę ir sugiedotas Lie
tuvos himnas. Iškilmei va
dovavo St. Vanagūnas, o 
kalbą pasakė savanoris J. 
Tamulis.

Visiems susirinkus į salę, 
minėjimą pradėjo St. Vana
gūnas. Minutės susikaupi
mu pagerbti mirusieji KRO
NIKOS leidėjai, rašytojai 
ir mecenatai. Sugiedotas 
Lietuvos himnas, invokaci- 
ją sukalbėjo kun. A. Saulai- 
tis, S. J. Programai vado
vauti pakviestas Lietuvių 
politinių kalinių s-gos pirm. 
Pilypas Karutis.

žodžiu sveikino gen. kon
sulas Vaclovas Kleiza, PLB 
valdybos vardu — vicepirm. 
Birutė Jasaitienė, ALTos 
valdybos vardu — prel. Juo
zas Prunskis, Lietuvių kat. 
fed. pirm. S. Kuprys, Atei
tininkų fed. valdybos var
du — J. Baužys ir Šaulių 
vardu — VI. Išganaitis.

Jdomią, negirdėtais įvy
kiais perpintą kalbą, pasa

Viešėdami Chicagoje aplankykite DAD A II A 
MAISTO m LIKERIŲ KRAUTUVĘ — *

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

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

Kainos i • m o s — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ-ĮSITIKINSITE.

kė prieš 8 metus iš okupuo
tos Lietuvos išleistas Sibi
ro gulagų įnamis inž. Povi
las Vaičekauskas. Tai gyvo 
kovotojo liudijimas apie pa
tirtas ir pergyventas Sibi
ro koncentracijos stovyklų 
ir komunistinių kalėjimų 
gyvenimo sąlygas, šiurpas 
pagaugais ėjo kai girdėjo
me sakant: aš ten dalyva
vom, mačiau ir pergyvenau. 
Tai retas gyvas liudininkas 
apie pokarinį sovietinį gy
venimą ir veikiančią naiki
nimo sistemą. Povilo Vaiče
kausko paskaita ir dar ne
išblėsę atsiminimai, reika
lingi įamžinimo, išleidžiant 
atskiru veikalu. Nedrįstu 
atpasakoti paskaitos turi
nio, nes nebus to efekto, 
kokį paliko prelegentas, 
Šaukęs Aukščiausiojo var
du, remti KRONIKOS leidi
mą ir skelbti pasauliui apie 
tiki nčiųjų persekiojimus. 
Gyvendami patogum u o s e 
nenorime savo ištekliais ar 
kuklia auka remti KRONI
KOS leidimą, kai ją rašan
tieji žvelgia į rusiško žan
daro brutalų areštą ir ilga
metį kalėjimą.

Įtarpoje, Vytas Laniaus- 
kas paeskaitė iš 1986 m. 
KRONIKOS Nr. 70 ištrau
ką, apie kun. J. Zdebskio 
nužudymą.

Kun. K. Kuzminskas su
pažindino su LKB Kronikos 
leidimo ir platinimo sąlygo
mis. KRONIKA leidžiama 
knygomis lietuvių, ispanų, 
anglų ir prancūzų kalbomis. 
Lietuvių kalba jau išleista 7 
tomai, o 8-sis spaustuvėje, 
anglų ir ispanų kalbomis 
leidžiami KRONIKOS šeš
tieji tomai. KRONIKOS lei
dimas yra brangus ir spaus
dinamos įvairiomis kalbo
mis keturios knygos kai- 
kainuos 80,000 dol. Sveti
momis kalbomis KRONI
KOS knygos siuntinėjamos 
atitinkama kalba kalban
čioms vyriausybėms, vys
kupams, žurnalistas, biblio
tekoms ir politikams. Gau
nami padėkos laiškai, skati
nantieji nepavargti ir to
liau informuoti pasaulį apie 
tikinčiųjų persekiojimą, bet 
pamirštame pridėti čekutį, 
lyg tos knygos, kaip mana 
krinta iš dangaus.

LKB Kronikos sąjunga 
prašo stambesnių aukų, nes 
reikia greitu laiku sukaupti 
100,000 dol., kad galima bū
tų apmokėti spausdinimo ir 
ekspedijavimo išlaidas.

Nr. 16 — 9DIRVA

GRANDIES ansamblis Chicagoje š. m. balandžio mėn. 3 d., surengęs vakaronę "Tauti
niai rūbai ir lietuviškas tautinis šokis’’ Jaunimo Centro kavinėje. Nuotraukoje šokėjai suka "suk
tinį”. Iš kairės Vida Darni jOnaitytė. Gintaras Šlapkauskas, Stepas Puodžiūnas, Rima Polikai- 
tytė, Jonas Variakojis, Beatričė Sturonaitė, Audrius Rūbas, Viktoras Puodžiūnas ir kt.

J. Tamulaičio nuotr.

čekius rašyti ir siųsti: 
Lietuvos Kronikos sąjunga, 
6825 So. Talman Avė., Chi- 
cago, III. 60629, USA.

Meninė dalis
Solistai Margarita ir Vac

lovas Momkai, akompanuo
jant Dariui Lapinskui, at
liko visą koncertą. Girdėjo
me solo ir duetu A. Vana
gaičio, T. Dubois, A. Stra- 
della, J. Zdaniaus, P. Šopa- 
gos, J. Naujalio, S. Gailevi- 
čiaus ir J. Siniaus kompo
zicijas. Susirinkusieji labai 
šiltai priėmė rimties metui 
pritaikytą bei gerai atliktą 
programą ir nuoširdžiai pa
plojo. Įtarpoj Vitas La- 
niauskas paskaitė A. Jūra- 
gio "Tėviškės ilgesį".

Programos atlikėjus ren
gėjai apdovanojo gėlėmis ir 
visus pakvietė į kavinę vai
šėms.

Solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai yra dažni 
kultūrinių renginių ar mi
nėjimų meninių programų 
atlikėjai. Jų vertingas įna
šas į minėjimų programas, 
rengėjų labai vertinamas 
ir publikos mėgiamas. Už 
tokių programų atlikimą 
solistai Momkai visad atsi
sako jiems priklausomų ho
norarų ir aukoja rengėjų 
numatytiems tikslams. Ir šį 
kartą solistai Momkai jiems 
priklausomą honorarą pa
skyrė KRONIKOS leidimo 
išlaidoms sumažinti. Ne
daug tokių menininkų mes 
turime. Padėka jiems.

LKB Kronikos minėjimas 
buvo turiningas ir sklan
džiai pravestas, tik akade

minė dalis truputi ištęsta.
Niekur neteko užtikti kas 

sudaro Lietuvos kronikos 
sąjungos valdybą, žinome, 
kad pasišventusiai ir pasi
aukojančiai dirba kun. Ka
zimieras Kuzminskas, o kas 
kiti talkininkai?
CHICAGOS VAIDILUTĖ

SCENOJE
1985 m. rudenį Chicago

je įsikūrė jaunų lietuvių 
aktorių teatras VAIDILU
TĖ, gražiai užsirekomenda
vęs pirmuoju pastatymu, 
komedija "Uošvė į namus 
— tylos nebebus" ir Vil
jame teatro festivalyje lai
mėjęs net du Oskarus, š. m. 
gegužės 3 d. Jaunimo cent
re, Chicagoje, išeina su nau
jais veikalais. Bus suvaidin
ta Kosto Ostrausko drama 
"Čičinskas" ir Antano Gus
taičio komedija "Kaip vel
nias prisiviliojo Fortūnato 
Klibo sielą”. Abu veikalus 
režisuoja kompozitorius Da
rius Lapinskas.

Apie legendarinį Mairo
nio Čičinską yra daug pri
rašyta ir sukurta įvairių 
versijų, bet pagrindinė 
mintis palikta. Rašytojo K. 
Ostrausko sukurtas Čičins
kas yra naujas, o režisie
riaus D. Lapinsko rankose 
įdomiai surežisuotas ir bus 
pateiktas publikai. Humo
risto A. Gustaičio "Velnias" 
labai charakteringas Gus
taičio visai kūrybai. Abie
juose veikaluose jaučiama 
likiminio kipšiuko ranka.

Į sceną išvedami nauji 
aktoriai: Audrius Viktorą, 
aktoriai: Audrius Viktorą, 
Radvila, Edis šulaitis, Da
na Rukšytė, Daiva Vikto- 
raitė. Gaila, kad dėl nenu
galimų jaunų žmonių įsipa
reigojimų moksle ir gyveni
me, nematysime oskarų lai
mėtojų ir kitų prasikišusių 
aktorių bei nuolatinės reži
sierės, sėkmingai išvedu- 
sios į sceną pirmą pasiro
dymą. Naujojo prityrusio 
režisieriaus teigimu, nauja
sis pasirodymas bus sėk
mingai suvaidintas ir ne
teks apsivilti.

Vaidilutės teatrui vado
vauja ir visus finansinius 
bei administracinius reika
lus tvarko rūpestingas ko
mitetas, vadovaujamas ži
nomo visuomenininko ir 
daugelio lietuviškų darbų 
rėmėjo dr. Petro Kisieliaus. 
Teatro administratorė yra 
Ona šulaitienė, o komiteto 
nariai — Pranė šlutienė, 
Kazė Brazdžionytė, Edis šu
laitis, D. Viktorienė, I. Tik- 
nienė ir K. Šimkuvienė.

Informacinis susitikimas 
su spaudos žmonėmis įvyko 
š. m. balandžio 8 d. Toliaus 
ir Pranės Siutų pastogėje-, 
Chicagoje, dalyvaujant ko
miteto nariams ir režisie
riui.

Čičinsko pastatymas yra 
modernus, aktoriai bando 
sukurti savaimingus cha
rakterius, savo jėgomis da
romos dekoracijos. Gustai
čio "Velnias" gvildeno šių 
dienų aktualijas. Visi akto
riai yra jauni, bet baigę ar 
bebaigią studijas, 24-28 me
tų amžiaus. Nelengva tokio 
amžiaus dirbančiam kolek
tyvui surasti laiko ir susi
rinkti repeticijoms, nes gy
vena išsibarstę po Chicagos 
apylinkes. Jaunųjų aktorių 
ir vadovų pastangas reikia 
tinkamai įvertinti ir užpil
dyti Jaunimo centro salę, 
kaip ir pirmajame šio teat
ro pasirodyme.

Bilietai iš anksto gauna
mi siutų Patrijos prekybo
je, 2646 W. 71st Street, 
Chicago, III. 60629, telef. 
312-778-2100.

"AUŠRA PALIŪNUOSE" 
SUTIKTUVĖS

ALT S-gos Chicagos sky
rius š. m. birželio 6 d., šeš
tadienį, Lietuvių Tautiniuo
se Namuose rengia Vytau
to Alanto romano "Aušra 
Paliūnuose" sutiktuves.

Į sutiktuves atvyksta au
torius, kuris autografuos 
knygą.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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CHICAGO
BALTINŲ KONCERTAS

Margučio radijo 55 metų 
sukakties proga, vedėjas 
Petras Petrutis šiais metais 
ruošia keletą iškilių koncer
tų. Pagrindinis minėjimas 
bus rudenį, o dabar ruošia
mame koncerte dalyvaus ži
nomi pramoginės progra
mos meistrai Arvydas ir 
solistė Nelė Paltinai, Vasa
rio 16 gimnazijos mokyto
jai ir talkininkai. Apie juos 
plačiau rašyti nereikia, nes 
jie jau penktąjį kartą lan
kosi Amerikoje ir sėkmin
gai apkeliavo didesnius lie
tuvių telkinius. Jų koncer
tų metu, salės visad buvo 
perpildytos, todėl bilietus 
patartina įsigyti iš anksto.

Margučio ruošiamas Pal
timi koncertas įvyks š. m. 
gegužės 10 d. Jaunimo cent
re, Chicagoje. Bilietai gau
nami Margutyje ir Vazne- 
lių Gifts International do
vanų parduotuvėje, 2501 
West 71 St., Chicago, III.

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja 

1987 METŲ KELIONĖS £ LIETUVĄ

NR. 8701 Gegužės 8 - gegužės 23 d.
Iš New York’o $1,895.00
Iš Chicago's $1,995.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholm’e

NR. 8708 Rugsėjo 18 d.
Iš New York'o/Bostono $1,695.00
Iš Chicago’s $1,795.00
Iš Cleveland’o $1,769.00
Iš Detroit’o $1,789.00
Iš Tampa’os $1,839.00
Iš Los Angeles/Seattle $1,895.00

Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Copenhagoje. Pilnos kelionės priedas $140.00.

KITOS KEUONĖS
NR. 8703 Liepos 11 - 24 d. — LATVIJA

Iš New York’o $1,695.00
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga.

NR. 8704 Rugpjūčio 1 - 18 d. MENO IŠVYKA
Iš New York’o $2,165.00
Maršrutas: 5 naktys Maskva, 4 naktys Leningradas, 
1 naktis Stockholm’as, 2 naktys Helsinki’s, 2 naktys 
Silija Line laive.

NR 8707 Lapkričio 6 - lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA
Iš New York’o $1,950.00
Maršrutas: Stockholm’as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapešt'as 3 naktys, 
Copenhaga 3 naktys. Viso 10 operos ir baleto 
spektaklių.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) [skaito visas susisiekimo išlaidas, 
viešbučius, maistą Lietuvoje, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų.

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime 
brošiūras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

NR 8702 Liepos 3 d.
Iš New York'o/Bostono $1,795.00
Iš Chicago’s $1,895.00
Iš Cleveland’o $1,869.00
Iš Detroit’o $1,889.00
Iš Tampa’os $1,949.00
Iš Los Angeles/Seattle $1,995.00

Sutrumpintos kelionės maršrutas 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Copenhagoje. Pilnos kelionės priedas $170.00

NR. 8705 RUgpjOčio 14 d.
Iš New York’o/Bostono $1,825.00
Iš Chicago’s $1,925.00
Iš Cleveland’o $1,895.00
Iš Detroit’o $1,915.00
Iš Tampa’os $1,969.00
Iš Los Angeles/Seattle $2,025.00

Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Stockholm’e. Pilnos kelionės priedas $170.00

G.T. International, Ine. 10401 Roberte Rd., Palos Hills, IL 60465 
Telefonas: (312) 430-7272

MATAS realtors

505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
(216) 486-2530

RITA MATAS — Broker G.R.I. — C.R.A.
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JONAS DUNDURAS, adv. RAMON FOLTZ, 
ROMA MAJOROVAS, ALGIS MATAS, PETRAS 

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. H0WARD TURNER.

60629, telef. 471-1424. Da
lyvaukime.

OPERA PARDUOTOJI 
NUOTAKA

Chicagos lietuvių operos 
valdyba šių metų sezonui 
pasirinko čekų kompozito
riaus B. Smetanos operą 
Parduotoji nuotaka. Spek
takliai vyks balandžio 25 d. 
(šeštadienį), 7:30 vai. vak. 
ir 26 d. (sekmadienį), 3 vai. 
p. p., Morton mokyklos au
ditorijoje, 2423 So. Austin 
Blvd., Ciceru, III.

Bilietai į operą ir autobu
są gaunami Vaznelių Gifts 
International parduotuvėje, 
2501 W. 71st St., Chicago, 
III. 60629, telef. 312-471- 
1424. Prašome dalyvauti ir 
bilietus įsigyti iš anksto.

• Jonas Dainauskas skai
tys paskaitą tema ”Vasario 
16-tos dienos signatarai” 
gegužės 4 d. 7 vai. vak. Bal- 
zeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. J. Dainauskas yra 
teisės istorikas, studijavęs
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Paryžiuje. Baigęs teisės 
mokslus Kaune, jis advoka
tavo. Parašęs daug straips
nių apie Lietuvos istoriją, 
nuo 1964 m. redagavo ”Tau- 
tos Praeitį”, istorinį žurna
lą, leidžiamą Chicagoje. Jis 
yra Lietuvos istoriografijos 
sąsiuvinių redaktorius, li
tuanistikos instituto leidžia
mų Lietuvos išeivijos bib
liografijos tomų redakto
rius, Pedagoginio Lituanis
tikos instituto lektorius. 
Muziejuje kiekvieną mėne
sį pirmą pirmadienį bus pa
skaitos įvairiomis temomis 
lietuvių kalba.

DETROIT

PRISIMINTAS A. A. 
BRONIUS ZAKARKA
Balandžio 12 d. šv. Anta

no parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas aukojo 
šv. Mišias už a. a. Broniaus 
Zakarkos sielą vienerių me
tų sukakties proga. Po mi
šių velionio žmona Antani
na Zakarkienė dalyvavusius 
mišiose pavaišino parapijos 
salėje.

A. A. Bronius Zakarka 
gimė 1902 m. lapkričio 21 d. 
Latvijoje. Gyveno Lietuvo
je. Atvykęs į Ameriką ir 
gyvendamas Detroite pri
klausė keletai organizacijų, 
buvo aktyvus šaulys Lietu
voje ir čia Amerikoje. Pri
klausė švyturio j. šaulių 
kuopai ir buvo apdovanotas 
šaulių žvaigždės medaliu.

SUSIRINKIMAS
Stasio Butkaus šaulių 

kuopos metinis visuotinas 
susirinkimas įvyks balan
džio 26 d. 12:30 vai. šv. An
tano parapijos patalpose. 
Bus valdybos narių praneši
mai, valdybos, revizijos ko
misijos ir garbės teismo 
rinkimai. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti.

Tą pačią dieną šv. An
tano parapijos moterys, no
rėdamos prisidėti prie pa
rapijos išlaidų sumažinimo, 
t urės pagaminusios "cepeli
nų” pietus.

★
Balfo 76 skyriaus meti

nis visuotinas susirinkimas 
įvyks šv. Antano parapijos 
salėje gegužės 3 d. 12:30 
vai. Pranešimai, valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimai 
ir visi kiti reikalai.

A. Grinius

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINĄ

679 N. Michigan Avė.

2nd Floor (Entrance from Huron St.) 

Chicago, lliinois 60611

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namu (312) 677-8489.

— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas 

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE 
767 East 185th St.
Cleveland, Ohio 44119
Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS UŽ: 

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
1RA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKI V 

SĄSKAITĄ 
(I)IRECT DEPOSIT)

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIU’ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMU 
PIRKIMUI (MORGIČIAI).

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
Parduodame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheųues. priimame telefono, elektros, šildymo ir vandens 

sąskaitas.

CERTIFIED MECHAN1C 
Tunes ups and fuel infection expe- 
rience needed of atleast 3 years. 
313-569-3509 (Southfield. Mich.). 
Ask for Mark or Tony. <15-18'1

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 
VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.

DARBO VALANDOS: 
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:30 vai. p. p. 
Penktadieniais nuo 10:00 vai. r. — 6:00 vai. vak.

SEKMADIENIAIS 
11:00 vai. r. — 12:00 vai. dienos 

Dievo Motinos parapijos patalpose 
18022 Neff Rd.. Cleveland. Ohio 44119
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PIRMĄ KARTĄ 
CLEVELANDE

Atvyksta Toronto "Sere
nada” į šv. Kazimiero mo
kyklos 30 metų sukakties 
paminėjimo vakaronę, kuri 
įvyks š. m. gegužės 2 d. 
6:30 vai. vak. Dievo Moti
nos parapijos svetainėje.

Programoje lituanistinės 
mokyklos praeitis ir ateitis, 
Toronto ”Serenada”, lengvi 
užkandžiai, baras ir šokiai.

Bilietai: 7 dol. (3.50 dol. 
jaunimui). Bilietai gauna
mi pas tėvų komiteto na
rius; K. Civilišką, telef. — 
481-0162, K. Freudenber- 
ger telef. — 486-5045 ir R. 
Švarcą tel. — 524-5150.

Tradicinis Velykų sta- 
Šv. Jurgio parapijoje 
ateinantį sekmadienį, 

balandžio 26 d. tuojau po 
sumos mišių. Bilietai po 7 
dol.

• Tautos Fondo atstovy
be Michigane, per Dirvos 
bendradarbį A. Grinių, Dir
vai paremti atsiuntė 25 dol. 
Ačiū.

SEWING MACH1NE OPERATORS 
10 openings are available for expe- 
rienced sewers. Willing to train those 
applicants with the right qualifica- 
tions. Good pay. Benefits including 
hosp. & pension. Call Pat Ward, Per
sonnel, 201-827-9135 or apply: Mor- 
ley Shirt Co., Rt. 23, Franklin, N. J. 
07416, (15-17)

ruoštoji M. Gaižutienės keramikos paroda Clevelando lietuvių Yramuose 
praėjo dideliu pasisekimu. Parodą aplankė daug žmonių ir įsigijo meno

Korp! Giedros
balandžio 4 ir 5 d. d. 
dirbinių. Nuotraukoje korporantės su danl. M. Gaižutiene (trečia iš kairės).

V. Bacevičiaus nuotr.

• Į Robert Page tautybių 
dainų festivalį, įvykstantį 
gegužės 12 d., Lakewood, 
Ohio, autobusą organizuoja 
Julius Kazėnas, telefonas 
486-3406. Autobuso kelionė 
ten ir atgal ir bilietas $8.00. 
Po koncerto priėmimas.

TOOL & DYE 
JOURNEY PERSON

We have an immediate opening 
on our 2nd or 3rd shift for a 
qualified tool and dye maker.
The right individual mušt have 
completed a formai apprentice- 
ship program in the toli and dye 
field.

MILFORD PRODUCTS
CORPORATION

30 THOMPSON ROAD 
(OFF RTE 139) 

BRANFOR. CT. 0640S
Equal Opportunity Employer 

(13-19)

GLUE ADJUSTER 
OPERATOR

Experienced Glue Room Mechan- 
ics sought by growing folding 
carton plant. Union shop. Day 
and night shift openings. Call 

TONY QUINTO at 
201-345-2000

(16-22)

MACHINISTS
2nd Class & lst Class 

Good salary & benefits. Call 
201-779-2400

MEDIN CORP. 
111 LESTER ST. 

WALL1NGTON, N. J. 07057
(15-17)

GLASS BLOWER WANTED
Exp’d quartz glass blower for mfg. 
co. in Fairfield. 4 day work week with 
s,2 day on Fri. Good benef i ta & excel- 
lent vorking cond. Call 201-227-6010 
for intervievv. (15-19)

SBE Zuperio! /oving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

Į

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki

JAUNIMO STOVYKLOS DAINAVOS
GLOBOS KOMITETAS CLEVELANDE, 
balandžio 25 d., šeštadienį, 7:30 v. v.

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS
AUDITORIJOJE RENGIA

PAVASARIO KONCERTĄ
Programą išpildys solistas-muzikas 

VACLOVAS POVILONIS, 
neseniai pasitraukęs iš ok. Lietuvos, ir jo 

trio pirmą kartą koncertuojąs JAV-se.
Solisto ir trio dainos bus palydimos pia

ninu, akordeonu ir gitara.
Bilietai po 8, 6 ir 4 dol. jau gaunami Dievo 

Motinos parapijos svetainėje po pamaldų ir Taupo
je, Rezervacijos priimamos skambinant dr. VITAI 
AUKŠTUOLIENEI, tel. 731-0906 ar ALDONAI 
ZORSKIENEI, tel. 371-0130. Vi*sos vietos nume
ruotos. Po koncerto kavutė.

Rengėjai kviečia visus dalyvauti populiarios 
lietuvių liaudies, lietuvių ir pasaulinių kompozito
rių kūrinių koncerte. Pelnas jaunimo stovyklai.

$ 100,000.00
Vi

i

<

PASKOLOS TEIKIAMOS: 
'. ■ namams pirkti, 

rezidenciniams ir komerciniams

(

pastatams statyti,
■ namų remontams, 

■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėliu 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

Zuperio! Zoving/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

MEMBER

FSL1C
Fedaral Savmgs 81 Loan insurance Corp.

Your Savings Insured to *40 000

• Vytautas Skuodis pra
nešė BALF’ui, kad į JAV 
atvyks tik šią vasarą, ne§ 
nori pasilikti Lietuvoje ir 
dalyvauti Lietuvos krikščio
nybės sukakties minėjime, 
įvykstančiame š. m. birže
lio 28 d., tuo pačiu laiku, 
kaip ir rengiamas minėji
mas Romoje.

V. Skuodis atvyksta į 
JAV su žmona Irena ir duk
ra Daiva.

TOOL & DIE MAKER. Ability to 
work with progressive & transfer 
dies. Work a 4% day week. Medi- 
cal, dental, life & disability insu- 
rance. Apply in person or call: 
NICKSON INDUSTRIES, 336 Wood- 
ford Avenue, Plainville, Conn. 203- 
747-1671 between 8-noon. 15-17)

MACHINIST
Mature dependable indiv. for 
small precision machine shop. 
Mušt read prints & do own set- 
ups. Apply in person, CHEVRON 
MFG. & ENGINEERING, 50 E. 
17th St., Peterson, N. J. 07524.

(15-17)

MAINTENANCE — maintenance per
sona (3) 2 live-in & 1 live-off posi- 
tions available. Owners of several 
apt. complexs need maintenance per- 
sons. Duties will include būt not 
limited to electrical, plumbing, car- 
pentry, masonry & boilers. Some epx. 
in the mention fields desirable. Sa
lary, vacations, holidays & a good 
benefit package await the right per
sona. lnterested personnel should call 
201-361-9242 for application & inter- 
views. (15-17)

OWNER /OPERATORS
If your own a single axle or tandem 
axle tractor or have a intereat in pur- 
chaaing a tractor through our pur- 
chase program, then Spartan Express 
has a great opportunity for you in 
our Newark area. WE OFFER:
• Excellent income potential
• Insurance (group ra tęs) optional
• Equipment purchase plan

FSettlements weekly
or more information contact: Bob 

MARTI N
at 201-792-3000

A company of Roadway Servicea 
(15-221

MAINTENANCE 
(BUILDING)

Mušt have knowledge of and be able 
to demonstrate experience in general 
plant and grounds maintenance, 
plumbing and electrical distribution 
svetems and controls. Skills in all 
electrical and mechanical repairs and 
maintenance are essential. You will 
also crate and skid machines and 
parts for shipments. For immediate 
consideration, apply in person daily.

MAHAFFY & HARDER 
ENGINEERING CO.

140 CL1NTON ROAD
FAIRFIELD. N. J. 07006

Equal Opportunity Employer M /F 
(15-17)

HVAC SHEET METAL 
MECHANIC

Wtth shop and/or field exp. 
needed for commerclal In- 
stallation company In the 
Boston area. Good pay, ben
efit package, year round 
work. Call: 617-668-6765.

HVAC REFRIGERATION PIPER
Wlth. 2-3 yrs exp. needed 
for commerclal installation 
company in the Boston 
Area. Good pay, benefit 
pkge, company truck. year- 
round work, 617-668-6765. ,



DIRVA
DĖMESIO SIUNTINIŲ Į 
LIETUVĄ SIUNTĖJAMS

Sovietų Sąjunga pranešė 
visiems kraštams, priklau
santiems Tarptautinei paš
to unijai, kad nuo gegužės 
1 muito deklaracijos formos 
siuntiniams turės būti pil
domos prancūzų ar rusų 
kalbomis, šią informaciją 
Lietuvių Informacijos Cen
trui perdavė Walter Duka. 
JAV pašto vicedirektorius, 
su kuriuo LIC vedėja Gintė 
Damušytė kartu liudija 
JAV Kongreso apklausoj 
apie sovietų pašto pažeidi
mus.

Sovietai taip pat perspė-

jo, kad nuo gegužės 1 visi 
siuntiniai su neteisingai iš
pildytomis muito formomis 
iš viso nebus priimami, o 
automatiškai atmetami ir 
grąžinami.

Tame pačiame komunika
te sovietai pabrėžė, kad 
kiekvienas siunčiamas daly
kas ir jo vertė turi būti at
skiru sakiniu apibūdintas ir 
pažymėtas. Bendri prekių 
užvardlinimai, kaip 
žis”, "kosmetika” 
nėra priimtini.

"drabtr- 
ir pan.

Sovietai teigia, 
šias taisykles įveda 
vengti laiko gaišinimo mui
to formalumuose ir pagrei-

kad jie 
”iš-

A. A

ONAI MIŠKINIENEI

Lietuvoje mirus, broliui ALEK-

SUI KIRŠON1U1, jo šeimai, gimi-

nėms ir artimiesiems gilią užuo-

jautą reiškia.

Jonas ir Dalia 
Maurukai

Mylimai sesutei

A. A

DANUTEI NEIMANAITEI
iškeliavus į Amžinuosius Namus, židinietę

PAULINĄ MAŠIOTIENĘ, gimines ir arti

muosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

židinietės Clevelando 
Skyriaus

i

A. A.

VINCUI JUODVALKIUI

mirus, sūnus VINCĄ ir LIUDĄ, dukrą STE

FĄ GEDGAUDIENĘ ir jų šeimas nuošir

džiai užjaučiame.

Gražina ir Ričardas 
Pauliukoniai

Pas Vliko pirm, dr. Kazį ir Dalią Bobelius Floridoje vie
šėjo Per Ahlmark, buv. Švedijos ministerio pirmininko pava
duotojas ir darbo ministeris, daug prisidėjęs prie Pabaltiečių 
laisvės darbų, dalyvavęs Kopenhagos tribunole ir laisvės kelio
nėje Baltijos jūroje bei Vienos demonstracijoje.

tinti pašto ekspedijavimą’’. 
Sovietai irgi tvirtina, kad 
naujieji reikalavimai pilnai 
derinasi su Tarptautinės 
pašto unijos reikalavimais. 

JAV pašto centrinė jau 
nuo š. m. balandžio 15 d. 
Įveda naująsias sovietų tai
sykles su tikslu, kad dabar 
siunčiami siuntiniai^ kurie 
pasieks Sovietų Sąjungą iki 
gegužės 1 d. pilnai išpildytų 
sovietų reikalavimus. Ki
taip siuntėjai praras ne tik 
pašto išlaidas, bet ir bus 
priversti sumokėti siuntinio 
sugrąžinimo mokestį.

1984 m. sovietai sustab
dė siuntinių siuntimą per 
1 i c e ncijuotas persiuntimo 
kontoras: per jas Lietuvos 
žmonės galėjo gauti iš už
sienio siuntinių, apmokėtų 
siuntėjų muitais. Dabar ne
paprastai aukštus muitus 
apsimoka patys gavėjai. 
Vienintelė likusi galimybė 

• siųsti siuntinius į Lietuvą, 
būtent tiesiog per paštą, 
dabar dar daugiau apribo
ta naujais sovietų reikala
vimais.

JAV pašto centrinė už
protestavo, kad naujieji pa
keitimai buvo nepakankami 
anksti jai pranešti. Sovietai 
į protestą nereagavo.

QJC)

PROTESTUOJA DĖL 
NIJOLĖS SADŪNAITĖS 

SULAIKYMO

Kongresmenas John Mil- 
ler iš Washingtono valsti
jos, sužinojęs apie Nijolės 
Sadūnaitės sulaikymą Vil
niuje iš Lietuvių Katalikų 
Religinės šalpos, pareiš
kė protestą sovietų amba
sadoriui JAV-bėms, Yuriu 
Dubyninui balandžio 9 d. 
datuotame laiške. Jis rašė:

"Teko man sužinoti, kad 
balandžio 2 d. sovietinė val
džia dviem valandom Vil
niuje, Lietuvoje sulaikė ka
talikę veikėją Nijolę Sadū- 
naitę. Mano žiniomis, Sa- 
dūnaitė buvo paleista su 
grasinimu, kad ji vis dėl to 
bus traukiama baudžiamo
jon atsakomybėn dėl slaps
tymosi nuo tarybinės val
džios, kuri, jos įsitikinimu, 

žadėjo ją suimti už jos re
liginę bei politinę veiklą.

"Būčiau dėkingas gavęs 
p a a i š kinimą Sadūnaitės 
klausimu. Jeigu mano žinios 
yra tikslios, tada klausimas 
kyla, kokiu būdu valdžios 
žygis derinasi su Generali
nio sekretoriaus Gorbačiovo 
glasnost politika?

"Tikime, kad 
jog Sadūnaitės 
buvo apgailėtina 
kad kriminalinio 
grėsmė bus kaip galima 
skubiai panaikinta.

"Labai lauksiu Jūsų at
sakymo”, baigia kongres
menas savo laišką. (LIC)

paaiškės, 
suėmimas 
išimtis ir 
nuteisimo

• Vladas šniolis, St. Pe
tersburg, Fla., siųsdamas 
Dirvai auką 27 dol. jungia 
Velykų švenčių proga nuo
širdžius 
siems 
biams 
visus 
giedri

sveikinimus vi- 
Dirvos bendradar- 

ir skaitytojams, kad 
lydėtų sveikata ir 
nuotaika. Ačiū.

• Jaunimo šokius, sąry
šyje su artėjančia JAV ir 
Kanados sporto švente, ren
gia New Yorko Lietuvių 
Atletų Klubo jaunimo sek
cija penktadienį, gegužės 8 
d. Kultūros židinio mažojo
je salėje, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. Gros 
Brolių Kezių orkestras, šo
kių tema — Hawaii. Įėjimo 
auka 6 dol. be ha vaisku rū
bų, 5 dol. su havaiškais rū
bais.

JAKUBS AND SON
Laidojimo (staiga 

Delta E., William J. Sr., 

William J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.

LOS ANGELES
y

PAGERBS BERNARDĄ 
BRAZDŽIONĮ.

Mūsų tautos sąmonės 
šauklys, šių metų LB Kul-. 
tūros tarybos literatūros 
laureatas, poetas Bernardas 
Brazdžionis švenčia savo 
kūrybingo gyvenimo aš
tuoniasdešimtą pavasarį.

šeštadienį, gegužės de
vintą dieną, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje losangelie- 
čiai lietuviai ruošiasi iškilų
jį mūsų poetą tinkamai pa
gerbti.

šventės pradžia šeštą 
valandą vakaro. Po iškil
mingų pietų seks akademi
ja. Poeto Bernardo Braz
džionio kūrybą apibūdins 
svečias iš Washingtono, ra
šytojas Antanas Vaičiulai
tis. šv. Kazimiero choras 
publikai pristatys, diriguo
jant pačiam kompozitoriui, 
komp. Broniaus Budriūno 
Kantatą "Per Pasaulį Ke
liauja žmogus" — žodžiai 
poeto Bernardo Brazdžio
nio.

ALTO SUSIRINKIMAS
Pernai metiniame ALTo 

Los Angeles skyriaus susi
rinkime buvo nubalsuota, 
kad valdyba bus renkama 
ne vieniems, bet dviems 
metams, o metiniai susirin
kimai, kaip iki šiolei, šau
kiami kasmet. Toksai meti
nis susirinkimas įvyko š. m. 
balandžio 12 dieną, Verbų 
sekmadienį, šv. Kazimiero 
parapijos mokyklos klasėje. 
Pereitų metų veiklos prane
šimus padarė pirm. inž. An
tanas Mažeika ir vicepirm. 
Daina Petronvtė.

Iš iždininko Ramūno Bu- 
žėno apyskaitos sužinojo
me, kad Nepriklausomybės 
šventės minėjimo proga au
kų surinkta vir 15,000 dol. 
Diskutuotas Konsulato Fon
do papildymo reikalas. Fon
das įsteigtas prieš keletą 
metų ir yra ALTo globoje.

Valdybą sudaro: inž. An
tanas Mažeika — pirminin
kas, Antanas Skirius ir Dai
na Petronvtė — vicepirmi
ninkai, Elena Gedgaudienė 
— protokolų sekretorė, Si
mas Kvečas — finansų se
kretorius ir Ramūnas Bužė- 
nas — iždininkas.
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