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Revoliucija iš viršaus
Gorbačiovui paėmus visą valdžią
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Revoliucijos normaliai ky
la iš apačios. Valdomieji nu
meta jiems įgrisusią valdžią.

Sovietijoje daug kas vyks
ta atvirkščiai. Ten įsigalė
jęs valdovas bando refor
muoti savo santvarką. Taip 
yra jau bandę daug pasaulio 
valdovų, jų tarpe ir Rusijos 
carai. Toks procesas papras 
tai vadinamas reformomis, 
tačiau šiuo atveju pats Gor
bačiovas kalba apie ‘revoliu
ciją’, nes jis - tiesa, ne eise
nomis gatvėmis ar kovomis 
jose, bet dekretais - nori su
griauti tą tvarką, kuri jį patį 
iškėlė.

Iki šiol buvo kalbama, kad 
Gorbačiovas siekdamas per
mainų negali būti populiarus 
savo partijos tarpe, kurios 
nariai turi daug privilegijų. 
Kas gi nuo jų atsisako savo 
noru?

Bet štai užpereitą savaitę 
buvo pranešta apie naujų 
narių išrinkimą į lemiamą 
organą - partijos politinį biu
rą. Dabar iš 14 pilnų/balsuo 1 
jančių narių ten 8 yra paties 
Gorbačiovo parinkti. Kartu 
su juo jau bus 9-nių daugu
ma. Iš šešių nebalsuojančių 
kandidatų keturi yra Gorba
čiovo paskirti. Iš nuo seniau 
likusių narių dauguma yra 
paklusnūs Gorbačiovui, ar 
neužima gyvybiniai svarbių 
postų. Pvz. Gromyko yra 
pro forma prezidentas. Iš 
kitų du svarbiausi - Ukrai
nos partijos bosas Vladimir 
Ščerbitski ir Rusijos respub
likos premjeras V.I. Vorot- 
nikov - kol kas buvo Gorba
čiovui ištikimi.

Susitvarkęs su politbiuru, 
Gorbačiovas pasiūlė savo 
konkretų planą partijos CK, 
kuris jį užgyrė. O pereitą 
savaitę tą planą jau priėmė 
ir Sovietijos Aukščiausioji 
Taryba.

Planas tikrai revoliucinis 
ta prasme, kad jis nukerta 
du svarbiausius stulpus, ku
riais rėmėsi visa sistema. Iki 
šiol kainas - 200,000 jų - nu
statydavo plano komisija. 
Nustatytas kainas reikėjo 
išlaikyti pastoviomis, nes ki
taip būtų sunku planuoti. 
Prie to prisidėjo ir pelitiniai 
sumetimai. Kai kurias kai
nas, kaip pvz. duonos ar gy
venamų patalpų, reikėjo 
išlaikyti tam tikram lygyje. 
Tai privedė prie to, kad mais
tas praktiškai buvo parduo
damas žemiau savikainos, 
kas iš valstybės iždo parei-

kalaudavo apie 50 bilijonų 
rublių metams.

Palyginti kainas atskirose 
šalys, žinoma, yra labai sun
ku. Gal geriausias būdas bū
tų apskaičiuoti kiek laiko rei 
kia dirbti vidutiniam pramo
nės darbininkui, kad įsigijus 
panašią gėrybę. Taip skai
čiuojant pasirodo, kad Wa- 
shingtono darbininkui reikia 
18 minučių darbo, kad nu
pirkti duonos kepalą, tuo tar 
pu Maskvoje darabininkui 
užtenka 11 minučių darbo. 
Viščiuką amerikietis gali 
gauti už tiek pat darbo (18 
minučių), bet sovietas turi 
tam dirbti virš trijų valan
dų - 189 minutes. Panašiai 
yra ir su kitom kainom. Lit
ras raudono vyno čia apsiei
na 37 minutes, Sovietijoje - 
257. Net paštas čia pigiau 
negu Sovietijoje. Sovietijo
je pigesnis viešas susisieki
mas, vyrų apkirpimas, bet 
jei džinsams (jeans) ameri-
koje reikia dirbti 4 valandas, 
tai Sovietijoje - 56.

Reikia kartu atsiminti, 
kad sovietas vidutiniai už
dirba apie 200 rublių, kas ofi 
cialiai verčiant būtų $318. 
Tačiau ir taip skaičiuojant - 
automobilis Sovietijoje apsi
eina 12,700 dolerių, o televi
zijos aparatas apie $1,100. 
žodžiu, kaip neskaičiuosi, 70 
metų ‘komunistinės’ santvar 
kos - gali sakyti beveik tur
tingiausiam pasaulio - kraš
tui atnešė tik vargą.

Kai kurių kainų pakilimas 
būtų priimtina, jei visas pra
gyvenimo lygis pakiltų. Už 
tat Gorbačiovas nori tai pa
daryti ne iš karto, bet pa
laipsniui, per tris metus iki

Ir Vilniuje... Tą pačią dieną pagrindinės iškilmės įvyko Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
kur mišias atnašavo ark. L. Povilonis. Tuo pat metu iškilmės vyko ir kitose penkiose bažny
čiose Vilniuje
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Punsko lietuviai įteikia mišių auką popiežiui. Artūro Mari nuotr.

Romoje iškilmingai atšvęsta Lietuvos 

krikšto sukaktis Ingrida Bubliene

Šių metų birželio pasku
tinės savaitės sutraukė į ka
talikų pasaulinį centrą — 
Romą lietuvius iš įvairių 
laisvojo pasaulio kraštų at
švęsti prieš 600 metų įvy
kusį tautos krikštą ir Dievo 
tarno Jurgio Matulaičio be
atifikaciją.

1991 metų. Jis norėtų, kad 
kainas nustatytų parduoda
mų gėrybių gamintojai. Jei 
kurios įmonės nepajėgtų 
savo gaminių parduoti, jos 
turėtų užsidaryti. Gorbačio
vas sutinka, kad dėl to atsi
rastų ir bedarbių.

(Nukelta į 3 psl.)

Laisvojo pasaulio lietu
viai šiom iškilmėm pradė
jo ruoštis prieš keletą me
tų. Amerikoje buvo sudary
tas centrinis komitetas, ku
riam vadovavo dr. Linas 
Sidrys, vykdomajam komi
tetui — Jonas Kavaliūnas. 
Romos komitetui vadovavo 
Šv. Kazimiero kolegijos rek
torius msgr. Algimantas 
Bartkus. Komitete, žinoma, 
buvo ir eilė bendradarbių, 
kurie labai intensyviai dir
bo, kad šventė kuo iškilmin
giausiai praeitų. Daug sie
los šiam įvykiui skyrė vys
kupas Paulius Baltakis. 
Šventės temomis labai ak
tyviai reiškėsi ir mūsų 
spauda analizuodama šven

tės prasmę, istorinę pusę 
bei keldama įvairias kon- 
traversijas. Tačiau dauge
lio nustebimui, šventė Ro
moje praėjo neįsivaizduo
jamu iškilmingumu, pilnai 
lietuviškoj dvasioj ir dar 
kartą įrodė pasauliui, jog 
lietuvių tauta gyva ir iš
tverminga kovoje už tauti
nę ir religinę laisvę.

Romoje oficialiai šios iš
kilmės prasidėjo birželio 24 
tar ptautiniu simpoziumu, 
kuris vyko Pontificia Uni- 
versita Gregoriana. Simpo
ziumas buvo pasiūlytas šv. 
Tėvo ir suorganizuotas 
msgr. I. Macaroni ir msgr. 
Pauliaus Rubikausko, S. J. 
Simpoziumo tema Lietuvos 
kristanizacija. Simpoziume 
dalyvavo iš viso 12 moks
lininkų, kurių tarpe 4 lietu
viai, 4 lenkai, 2 vokiečiai, 1 
armėnas, 1 švedas.

Į Romą suvažiavę lietu
viai birželio 26 rinkosi į šv. 
Jono Laterano baziliką, kur 
šv. mišių metu vyko dijako- 
nato šventimai ir krikštas. 
Krikšto sakramentą priėmė 
Zita Astraitė, o dijakonu 
pašventintas Paulius Ma- 
licka.

Šv. mišių metu giedojo 
lietuvių jungtinis choras, 
kuriam dirigavo clevelan- 
dietė muz. Rita Kliorienė 
ir newyorkietis muz. Vik
toras Ralys. Vargonais gro
jo mūsų žinomas virtuozas 
ir mokslininkas Vytenis

(Nukelta į 7 psl.)
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SOVBITinĖ POLITI^^

Pulk. it. North liudininko kedėje. - Irano-Contra skandalas 
---------  naujoje šviesoje. - Jo šaknys glūdi santvarkoje. --------- '

Prisipažinsiu, kad pulk, 
lt. O. North parodymo Se
nato ir Atstovų Rūmų spe
cialių komisijų posėdžiuose 
laukiau su nerimu. Būkšta- 
vau, kad tų komisijų advo
katai ir patys jų nariai, ku
rie visi yra patyrę teisinin
kai, idealistiniai nusiteiku
sį jaunų pulkininkų savo 
reikalavimais trumpai atsa
kyti ’taip’ ar ’ne’ galės pri
statyti žiūrovams kaip pa
sipelnyti norintį avantiūris
tų. Laimei, ir jis turėjo ge
rų advokatų B. Sullivan, 
kuris iškovojo, kad jo kli- 
jentui būtų galima ilgėliau 
paaiškinti tuos trumpus 
’taip’ ar ’ne’. Tų paaiškini
mų dėka pulkininko asme
niškas ir visos bylos vaiz
das pasirodė kitoks negu 
media ir opozicija piešia.

Šioje vietoje reikia prisi
minti su kuo turime reikalo. 
Jei toks skandalas kiltų Eu
ropoje, ten vyriausybė par
lamente pastatytų pasiti
kėjimo klausimų ir kadan
gi normaliai parlamente tu
ri daugumų, pasitikėjimas 
būtų jai duotas, nors šalia 
būtų pravedamas slaptas 
paties parlamento ar teis
mo įstaigų tardymas, žinia, 
jei vyriausybė neturi dau
gumos, o remiasi koalicija, 
toji greičiausiai iširtų, kas 
galbūt privestų prie rinki
mų ir naujos vyriausybės. 
Amerikos konstitucija ta
čiau leidžia prezidentui val
dyti kraštų, nors jis ir ne
turi savo rėmėjų daugumos 
įstatymus leidžiančiose in- 
sititucijose. Tokių padėtį 
dabar turime. Opozicija ne
turi jokio intereso padėti 
prezidentui, atvirkščiai ji 
viskų daro, kad jį sukom
promituotų. Galimas daik
tas, kad iš to kraštas gali 
šiek tiek laimėti, nes sulai
ko administracijų nuo rizi
kingų žingsnių. Antra ver
tus, tai vyriausybę sulaiko 
nuo iniciatyvos užsienio po
litikoje, nes nepasisekimo 
atveju bus susilaukta nai
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liams pastatyti.

kinančios kritikos. Tačiau, 
kartojant North žodžius, 
gyvename labai pavojinga
me pasaulyje, kas reikalau
ja ypatingo budrumo ir 
bandymų rasti išeitį.

Įdomu, kad idėja paban
dyti užmegsti santykius su 
Iranu atėjo iš Izraelio, kaip 
ir vėliau mintis pelnų iš 
ginklų Iranui pardavimo pa
naudoti Nikaragvos cont- 
rams paremti, žinoma, dėl 
to ten niekas nesijaudina.

Turint galvoje būklę Per
sijos įlankoje atrodo, kad 
bandyti dabartinei padėčiai 
užbėgti už akių buvo rei
kalinga ir ko gero būtų iš
vengta milžiniškų išlaidų 
telkiant JAV laivynų toje 
tolimoje srityje. Adminis
tracijos kritikai aiškina, 
kad viskų galima buvo pa
daryti — tik reikėjo laiku 
painformuoti kongresų. Ta
čiau tai praktiškai buvo ne
įmanoma, nes Irano opera
cija išplaukė iš pagalbos 
contrams operacijos, o to
kių Kongresas buvo uždrau
dęs. Atseit, administracija 
turėtų kreiptis į Kongresų, 
prašydama leidimo apeiti 
tos pačios institucijos pri
imta draudimų padėti ’con- 
trams’. Tų įstatymų prezi
dentas nevetavo dėl to, kad 
jame buvo paliktos spragos, 
įsakmiai paminint įstaigas, 
kuriom buvo uždrausta to
kių pagalba contrams teikti. 
Savaime aišku, kad priva
tūs amerikiečiai ir kitos 
valstybės gali padėti ’cont- 
rams’, kaip tūkstančiai 
amerikiečių ir sovietų sa
telitai visaip remia kitų pu
sę. Prezidentas neslėpė sa
vo įsitikinimo, kad contras 
reikia remti, todėl liko tik 
reikalas paskirti žmogų, ku
ris tokias privačias operaci
jas kordinuotų. Tas užda
vinys atiteko pulk. lt. O. 
North, kuris kaip pačio pre
zidento Saugumo tarybos 
narys, nebuvo to įstatymo, 
vad. Boland pakeitimo, mi

nimas. žinoma, dabar opo
zicija nori įrodyti, kad ad
ministracija tų pakeitimų 
vistiek pažeidė, jei ne pa
raidžiui tai bent jo dvasių. 
Antra vertus, kalbant iš es
mės, tas Bolando pakeiti
mas buvo pats didžiausias 
skandalas, kurį Kongresas, 
apsižiūrėjęs pats po poros 
metų, pakeitė. Jei ne tos 
slaptos pastangos, ’contrų’ 
Nikaragvoje šiandien ne
būtų ir ten įsigalėtų grynai 
komunistinis režimas. Už 
tat faktinai pik. North rei
kėtų apdovanoti nauju me
daliu. Vietoje to jam nori
ma iškelti bylų, įtariant, 
kad jis prasižengė su 
įstatymais. Bet kokiose 
aplinkybėsie — apie tai 
niekas nenori kalbėti. Svar
biausias Kongreso tikslas 
išaiškinti ar prezidentas 
tai žinojo ir jeigu taip, ko
dėl leido, o jei nežinojo — 
buvo apsileidęs savo parei
gose.

Pats prezidentas Reaga
nas, nors neslepia, kad norė
jo contrams palengvinti 
pergyventi sunkų laikotar
pį, užsigynė žinojęs apie 
pelno iš Irano operacijos 
pervedimo ’contrams’. Mat, 
toks pervedimas jau būtų 
prasižengimas su įstaty
mais. North, kuris laukė, 
kad nepasisekimo atveju 
jis bus paaukotas kaip 'at
pirkimo ožys’ nemanė, kad 
jam bus užvesta net krimi
nalinė byla. Jis pareiškė, 
kad prileido, jog preziden
tas apie visų tų biznį žino
jęs, tačiau tam neturįs jo
kių įrodymų. Tokiu būdu 
dabar daug priklauso nuo 
sekančio liudininko, North 
viršininko, adm. Poindex- 
terio parodymų. Tiesa, dar 
galima ginčytis, kad tas 
pelno pervedimas iš vienos 
sųskaitos į kitų faktinai 
buvo teisėtas. Pagal North 
Pentagonas ginklus perlei
do už tam tikrų sumų ČIA, 
o toji privačiam asmeniui 
ats. gen. Secord. Tokiu bū
du, kų tas daro su pelnu, 
gautos iš tos transakcijos, 
jau yra jo reikalas. Kon
greso atstovai aiškina, kad 
tas pelnas faktinai priklau
so valstybei, nes tam biz
niui sukurta prekybos įmo
nė buvo fiktyvi ir praktiš
kai tas generolas buvo val
džios agentas.

Demokratai, bent, jų dau
guma, aiškina, kad šiuo at
veju visai nesvarbu ar con- 
trų išlaikymas iki juos vėl 
pradėjo šelpti pats kongre
sas buvo naudingas JAV- 
bėms ar ne. Jie sako, kad 
JAV reikia skaitytis su 
įstatymu visai vistiek ar 
jis geras ar blogas. Ir nie
ko nuo kongreso negalima 
slėpti. Kad būtų įspūdin-

■ Iš kitos pusės
”Glasnost” ir tautinis klausimas. Gorbačiovas apie 

jį nieko nenori girdėti. Pradėjus tačiau viskų aiškintis, 
negalima jo apleisti tylomis. Jis buvo iškilęs TSRS rašy
tojų sųjungos valdybos plenume Maskvoje. Apie tai pra
neša LITERATŪRA IR MENAS.

”Ar jokie Tabu negalioja kalbant apie nacio
nalinį klausimų? Ar nenutylimos, ar dažnai neap
einamos svarbios nacionalinės problemos — lyg 
jų nė nebūtų? Kad jos egzistuoja, ir ne tik egzis
tuoja — reikalauja nuolatinio dėmesio, parodė vi
siems žinomi Alma Atos įvykiai, apie kuriuos su 
skausmu kalbėjo O. Suleimenovas. Mes girdėjome 
įaudrintos minios riaumojimų, sakė jis, matėme 
įsiliepsnojančius gaisrus ir padegtas automašinas 
ir todėl dar giliaus pajutome, kokia aktuali, gyvy
biškai svarbi internacionalizmo tema literatūroj...” 

čia kalbama apie riaušes kilusias po Kazakstano 'bo
so’ Dinmukhamed A. Kunajevo pašalinimo iš vietos. Vi
sai neseniai jis neteko ir savo turėtos vietos visagalin
čiame politbiure. Mums, žinoma, daugiau rūpi nuotaikos 
Lietuvoje. Kauno Žalgirio laimėjimas Maskvoje buvo su
tiktas su tokiu džiaugsmu, kurį sunku išaiškinti vien 
tik krepšinio sporto pamėgimu. Tai jau susijęs su nacio
nalizmu reiškinys, nors apie tai nenorima kalbėti. Gal 
dėl to, kad neaišku kaip jį spręsti ’glasnost” laikotarpiu. 

Minėtame rašytojų draugijos plenume J. Bondarevas 
aiškino, kad su nacionalizmu negalima kovoti naciona
lizmo metodais:

"Pasididžiavimas savo tauta, sakė kalbėtojas, 
yra taurus jausmas: jei aš pasakysiu — mano 
tauta gražiausia, tai neturi įžeisti armėno, kuris 
gali pasakyti lygiai tų patį apie savo tautų; kiek
viena tauta turi savo likimų, ir jo negalima apeiti, 
nematyti, nutylėti."

Na, su armėnais mes dėl to nesusipyksime. Daug 
jautresnis klausimas yra santykiai su pačia didžiausia 
tauta Sovietijoje — rusais. Baltarusija, pavyzdžiui, yra 
atskira respublika, bet jos miestuose, kaip buvo paste
bėta tame plenume, tėra tik penkios mokyklos, kuriose 
mokama baltarusiškai. Lietuvoje A. Maldonis pritarė tam 
rūpesčiui:

”... baltarusio rašytojo nerimas itin suprantamas 
mums (lietuviams), nes baltarusių literatūros žo
dis — tai jauna senosios baltarusių kalbos šaka, 
šia kalba parašyti pirmieji Lietuvos istorijos pus
lapiai. Baltarusių žodis iškentėtas greta mūsų, taip 
pat ir po senojo Vilniaus stogais. Jeigu išsektų to 
žodžio versmės, mes taptumėm kur kas neturtin
gesni, nuskurstų brolybė, kuria mes rėmėmis šimt
mečiais. Socialistinis internacionalizmas gali gy
venti tik nacionalinių vertybių pagrindu. Nėra kul
tūros apskritai. Internacionalinė, bendražmoniško- 
ji kultūra — tai vertybės, sudarančios konkrečios 
tautos kultūrų, tai jos istorija, kalba, literatūra, 
menas, gyvenimo būdas ir tradicijos. Tikro inter
nacionalizmo be šių vertybių negali būti."

Tai gražūs žodžiai posėdžiuose, bet ne kasdieniame 
gyvenime. Baltarusiai neteko savo kalbos ir atskiros kul
tūros, nes neturėjo net tokio trumpo nepriklausomybės 
laikotarpio moderniais laikais, kaip Lietuva ir kitos dvi 
pabaltės valstybės. Kitame Nr. į tų įdomų reiškinį pa
žiūrėsime per vieno romano puslapius.

P. S. Kaip dar ir dabar Sovietijos lietuviams sunku 
vadinti daiktus ir dalykus jų tikrais vardais parodo se
kantis pavyzdys. Literatūra ir Menas skelbia, kad 1983 
m. Vilniuje viešėdamas Kanados fleitistas P. Hom ’grojo 
ir LTSR ateizmo muziejuje! Pastarųjį koncertų jis įsira
šė ir tos medžiagos pagrindu atsirado plokštelė, kurių jis 
dedikavo vilniečiams. Jam patikusi to pastato reverba- 
cija, primenanti Cheopso piramidės garso sklidimo ir 
skambėjimo sųlygas. Plokštelės pavadinimas PAUL 
HORN INSIDE THE CATHEDRAL. (vm)

giau sakoma, jog nieko ne
galima slėpti nuo 'tautos’, 
kurios tik 50% dalyvauja 
rinkimuose, o dar didesnė 
dalis neturi nei mažiausio 
supratimo apie užsienio po
litikos problemas.

Ketvirtadienį gavome ki
tokį vaizdų, kada buvo leis
ta pulk. North perskaityti 
jo įžengiamųsias pastabas, 
kuriose jis konstatavo kovų 
tarp administracijos ir Kon
greso, prileisdamas, kad 
šiame tardyme Kongresas 
yra žaidėjas ir kartu teisė

jas. Todėl kiekvienu atveju 
paskelbs save nugalėtoju.

Savaitės pabaigoje pik. 
lt. Oliver North buvo popu
liariausias žmogus Ameri
koje. Tai negalėjo paveik
ti kongreso komisijų, jų tar
pe tai pradžioje buvę 
šiurkštūs, paspirties tele
gramoms plaukiant, sušvel
nėjo. Klausimas ar tai pa
dėjo ar pakenkė preziden
tui paliko atviras. Daug kas 
priklausys nuo pulkininko 
tiesioginio viršininko adm. 
John Poindexter parodymo.
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PRIEŠKONGRESINES MINTYS
Jaučiamas judėjimas, skai

tomi atgarsiai spaudoje: štai 
artinasi šeštasis Jaunimo 
kongresas! - šiuo kartu toli
moje Australijoje.

Taip buvo jau penketą 
kartų, taip yra ir šį - didžiu
lės apimties renginys išjudi
na ne tik jaunesniuosius, ku
riems kongresas skirtas, bet 
ir vyresniuosius, į kuriuos 
atremiamas telkimas lėšų, ir 
tai labai didelėmis sumomis.

Tokių sumų telkimo tiks
lai, jų nukreipimas vienur ar 
kitur, paliečia ne tik organi
zatorius, bet ir platesnę vi
suomenę, kurios dosnumu 
visada pasitikima ir biudže
tus sudarinėjant pasiremia- 
ma. Tai natūralus ir vienin
telis kelias lėšų sprendimui 
išeiviškose sąlygose. Reikia 
tikėtis, kad ir VH-jo Jauni
mo kongreso organizatoriai 
pasieks būtinų sumų dydį ir 
lėšų klausimas nebus kliūtis 
to didžiojo sąskrydžio pasi
sekimui,

Šalia viso to, spaudos skil
tyse kalbama apie dalykus iš 
esmės - tai yra apie tai, ar tų 
sutelktų išteklių panaudoji
mas proporcingai jų dydžiui 
atitinka siekiamiems ar pa
siektiems rezultatams?

Niekas neneigia laisvojo 
pasaulio jaunimo suartėjimo 
tikslo. Niekas nepasisako nė 
prieš išsijudinimą, tokius 
kongresus ruošiant. Viskas 
labai gražu ir gera. Tik per 
eilę metų patirta, kad tų 
kongresų rengėja Jaunimo 
Sąjunga tartum nieko kito ir 
nebeveikia, lyg tik tokių 
kongresų rengimas ir tebū
tų tos sąjungos tikslas. Tie
sa, kai kada didesnėse kolo
nijose veiklesnieji suorgani
zuoja kokias svarstybas ar 
jaunimui arčiau širdies esan
čius pasilinksminimus. Ta
čiau nematyti ir negirdėti 
platesnio, nuolatinio, planin- 
gesnio veikimo tarpkongre- 
siniuose laikotarpiuose.

Kai buvo steigiama Jauni
mo sąjunga, ne vienas, ypač 
jaunimo organizacijų vado- 
vių-vų tikėjosi, kad sąjunga 
mėgins apjungti neorgani
zuotą jaunimą, dėl įvairių 
priežasčių nepritampantį 
prie tradicinių ideologinių 
organizacijų, kaip skautai ar 
ateitininkai. Sitai betgi ne

pasitvirtino. O daugelyje 
vietų išėjo atvirkščiai: užuot 
subūrus daugiau neorgani
zuoto jaunimo, imta remtis 
jau veikiančių organizacijų 
jaunesiais vadovais-vėmis. 
Kai kuriose vietovėse ne vie~ 
nas ir ne viena išsijungė iš 
savosios organizacijos, nuė
jo dirbti su sąjunga ir, ten 
darbo pakankamai neradę, 
dingo visai. Naudos nei tiem 
nei tiems. Tai labai apgailė
tinas reiškinys.

Ne vieno nuomonė buvo 
(ir iki šių dienų išlikusi), kad 
užuot steigus ką nors naujo, 
reikėjo geriau organizuoti 
plačios apimties narių ir lėšų 
telkimo vajų jau veikiančiom 
jaunimo organizacijoms stip
rinti ir remti. Ir jaunimo 
kongresai neturėtų būti būti
nai kaž kokie 'bespalviai’. 
Juose labai įdomiai galėtų 
dalyvauti kiekviena jaunimo 
organizacija. Galėtų būti 
jaunimo organizacijų pasau
linės apimties sąskrydžiai, 
kuriuose, šalia asmeninių ar 
socialinių tikslų galėtų leng
vai pasireikšti ideologiniai 
aspektai.

Taipgi kai kurių buvo tikė 
tąsi, kad Jaunimo s-ga bū
sianti natūrualus PLB prie
auglis. Tiesa, vienas kitas- 
kita iš jų tarpo prigijo ben
druomeniniame gyvenime ir 
gražiai reiškiasi. Tačiau, 
kaip matome, dauguma mū
sų veiksnių ar bendruome
nės pirmaujančių asmenų 
išaugo ideologinėse organi
zacijose, kur nuo mažens bu
vo įpratę lietuviškąsias veik
las vertinti platesniu, ne 
vien asmeniniu požiūriu. Ga
lime tik džiaugtis, matydami 
gražias pamainos eiles.

VI-jo Jaunimo kongreso 
programoje būtų naudinga 
turėti tikresnį sąjungos įver
tinimą. Būtų naudinga Jau
nimo s-gą užkelti ant bėgių 
kuriais rieda visa lietuvių 
išeivija. O tame margame 
sąstate vieną kartą ji turėtų 
turėti ryškesnę savo spalvą.

C. Senkevičius

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

REVOLIUCIJA IŠ
VIRŠAUS...

(Atkelta iš 1 psl.)
Kapitalistinė tvarka turi 

rinką, kur pasiūlos lygiuoja
si su pareikalavimais ir at
virkščiai. Sovietinėje san
tvarkoje valstybė turi vis
kam monopolius. Sunku įsi
vaizduoti kaip tokioje san
tvarkoje įmonės galėtų, ir 
norėtų, konkuruoti savo tar
pe. Ypač pripratus, kad jų 
kainas nustato valstybinio 
plano komisija, kurios dikta
tą visam ūkiui Gorbačiovas 
nori plaipsniui sumažinti.

Negali sakyti, kad sovie
tai jau būtų visai užmiršę 
kaip tvarkytis su privačiu 
ūkiu. Privatūs ūkininkai, 
kuriuos tiksliau būtų vadin
ti slypininkais, savo žinioje 
turi 4°/o viso apdirbamos že
mės ploto, jie tačiau pagami
na 30% viso patiekiamo 
maisto. Šiandien turguose 
gali gauti beveik viską ko tik 
nori, bet aukštesnėm kai
nom, negu valstybės parduo 
tuvėse. Tačiau tų sklypinin
kų - kurie gaminasi ne tik 
sau, bet ir pardavimui - skai
čius ne didėja, bet mažėja, 
išmirštant senesnei kartai. 
Jaunesni nenori apdirbti sa
vo sklypų - jiems jau per ma
ža iš to nauda. Todėl Gorba
čiovas jau kreipėsi į mieste
lėnus, kad tie griebtųsi IŠ

BALTUOSIUOSE 
RŪMUOSE

Kaip ir kas metai, Pa
vergtųjų Europos Tautų 
Seimo delegacija ryšium su 
besiartinančia Pavergtųjų 
tautų savaite 1987 m. bir
želio 4 d. lankėsi Baltuo
siuose Rūmuose ir kitose 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių įstaigose.

Delegacija prašė, kad pa
vergtų Europos tautų klau
simas nuolat būtų keliamas 
Jungtinių Tautų Generali
nėje Assamblėjoje, ypač 
dekolonizacijos komisijoje, 
visose tarptautinėse konfe
rencijose ir pasitarimuose 
su Sovietų Sąjunga. Tuo 
reikalu įteiktas atitinka
mas memorandumas.

Baltuosiuose Rūmuose de
legaciją priėmė Europos 
skyriaus direktorius D. 
Ledski. Be to, delegacija 
lankėsi kongreso užsienio 
reikalų komisijoje, pas se
natorių S. Symms ir pas 
kongreso narį D. Lukens. 
Delegacijos nariai, be ben
drųjų klausimų, turėjo pro
gos išsišnekėti ir apie savo 
atstovaujamų kraštų padė
tį, kuri susilaukė didelio 
susidomėjimo iš Amerikos 
aukštųjų pareigūnų pusės. 
Delegacijai vadovavo Pa
vergtųjų Europos Tautų 
seimo pirmininkas Laszo 
Varga, iš lietuvių dalyvavo 
Lietuvos laisvės komiteto 
pirmininkas dr. Bronius Ne- 
mickas. Jis painformavo 
dr. S. Bačkį, Lietuvos atsto
vą Washingtone, apie ap
silankymo pasekmes.

Taip vaizduoja Gorbačiovo reformas L’Express karikatūristas Tim.

naudoti neapdirbamą kolū
kių ir valstybinių ūkių že
mę, kurioje esą ir dar naudo
tinų trobesių.

Sumažėjimas noro šeimi
ninkauti savo sklypuose ver
čia galvoti, kad ko gero so
vietų masės nebus sužavė
tos Gorbačiovo užsimojimais. 
Sakoma, kad sovietinis žmo
gus su nepasitenkinimu žiūri 
į savo kaimyną, jei tas ge
riau gyvena - sovietui nors 
mažiau, bet visiems turi būti 
lygiai. Tuo tarpu Gorbačio
vas savo kalboje aiškino, 
kad kiekvienas darbininkas 
gali uždirbti kiek tik pajėgia. 
Asmeniniam atlyginimui ar 
pelnui esąs tik vienas reika
lavimas: jis turi būti uždirb
tas.

Jei atskiras žmogus gali 
palyginti lengvai prisitaikyti 
naujoms sąlygoms, kaip su 
didesnėmis įmonėmis? Smul 
kaus plano tam nėra. Jį pa
ruošti duodami 3 metai. Įgy
vendinimas gali užtrukti 
daug ilgiau. Reikia neuž
miršti, kad ir kapitalistinia
me pasaulyje yra milžiniškų 
įmonių, kurios pagamina pi
giau už mažesnes. Kad jos 
nevirstų monopoliais, nelei
džiama joms susijungti.

Kaip galima būtų tarp sa
vęs konkurencijai paskatinti 
sovietų valstybines, t.y. vie
no savininko įmones? D. Bri 
tanijoje ir Prancūzijoje anks 
čiau suvalstybintos įmonės 
dabar verčiamos privačiom 
akcinėm bendrovėm parduo
dant masiniai jų akcijas. Ką 
nors panašaus sovietų publi
ka negali ir įsivaizduoti ...

žodžiu, problemų daugiau 
negu reikia. Jei susidoroji
mui su jomis Sovietijoje bus 
duota pirmenybė, likusis pa
saulis turės ramesnį gyveni
mą. Už tai kalba ir greitai 
laukiamas susitarimas dėl 
kai kurių raketų panaikini
mo. Žinia, dar visko gali bū
ti, tačiau kol kas galime pa
sidžiaugti faktu, kad santvar

ka, kurios įvedimui per 70 
metų padėta tiek daug ne
kaltų aukų, pačiame Krem
liuje pripažinta netikusia.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
J. Meiliūnas, Australija 4.30
A. A. Petro Stoncelio 

palikimo dalis
Dirvai paremti ..........100.00

B. Gaidžiūnas, Mentor .. 13.00 
J. Rastenis, Cleveland .. 3.00 
Prel. J. Kučingis,

Los Angeles     ......... 100.00
Dr. E. Jansonas,

Osterville ..................75.00
V. Petkus, Lakeline .... 13.00 
J. Ramanauskas,

Metucher ....................15.00
A. Brazis, Justice............. 10.00
J. Savickas, Chicago .... 8.00 
X. Y., Juno įsiės............  3.00
A. Cook, Stone Ridge .... 6.00
R. Panaras, Orland Park 3.00
J. Daunorienė, Oak Lawn 33.00
J. Kapočius,

Daytona Beach...............8.00
M. Jasėnas, Deposit .... 13.00 
B. Gediminas,

Garden Grove ............. 10.00
H. Belzinskas, Cleveland 3.00
O. Kašubienė, Cleveland 5.00
V. Gedvilas, Willowick .. 5.00
R. Belzinskas,

Richmond Hts..................3.00
J. Briedis, Lemont......... 3.00
V. Tatarūnas, Cleveland 1.00 
V. Koklys, Hacienta Hts. 10.00 
Br. Juodelis, Willowbrook 8.00
G. Radvenis, Los Angeles 15.00
M. Tonkūnas, Chicago .. 10.00
V. Šimkus, Chicago .... 20.00
VI. Šniolis, St. Petersburg 35.00
A. Samusis, 

Richmond Hill............  8.00
Dr. B. Balčiūnas, 

Baltimore ...................13.00
Br. Valiukėnas,

Dearborn Hts...............3.00
J. Povilaitienė, Omaha .. 5.00 
G. Juškėnas, Cleveland . .20.00 
B. Telyčėnas, Dearborn 3.00 
S. Mudrauskas, Sunrise .. 3.00 
Ch. K. Grigas, Šalinas .. 8.00
J. Smailys, Omaha .... 6.00 
A. Dragunevičius,

Farmington ................ 8.00
R. Ambraziejus, Columbia 10.00
K. Milkovaitis, Chicago .. 3.00 
A. Drasutienė, Chicago .. 6.00 
E. Gedgaudienė,

Santa Monica .............25.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.
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Lietuvių Diena Los Angeles mieste
Koncertas, parodos, audiniai, keramika, dešros ir kopūstai

Petras Maželis

Kaip ir kiekvienais me
tais apie šv. Joną Los An
geles šv. Kazimiero parapi
ja surengė jau 34-tą Lietu
vių Dieną (Parapijos Die
ną). Šiaip jau kitose nau
sėdijose Lietuvių Dienas 
rengia Lietuvių Bendruo
menės padaliniai ir gautą 
pelną paskirsto lietuviškos 
veiklos rėmimui..

Ryte pamaldos kaip ir 
kiekvieną sekmadienį, tik 
šią dieną altorius buvo pa
puoštas dviem tautinių 
spalvų puokštėm. Vėliau 
jos buvo perkeltos į sceną. 
Po pamaldų sugiedotas Lie
tuvos himnas, šiai dienai 
pasakytas pamokslas nesu
kėlė patriotinių jausmų nei 
vilties ateičiai.

Šventorius jau kvepėjo 
dešromis ir kopūstais, kava 
ir pyragais, mokyklos kla
sėse vyko įvairios parodos. 
Dail. Mykolas Paškevičius 
ypač stiprus kūrinio apmąs
tyme, kompozicinėmis for
momis ir spontaniška lini
ja. Jo 'Smuikininkas” ypa
tingai dinamiškas ir mistiš
kas. Dail. Ona Paškevičienė- 
Dokolskaitė prašvito švel
niomis, beveik pastelinė
mis spalvomis, nesuvaržyta 
laisve. Jos moterys tauti
niuose rūbuose judrios, 
linksmos, o tautinis rūbas 
plevėsuojantis. Peisažuose 
graži idilija, rami nuotaika.

Julija šlapelytė parodė 
audinius, taut. drabužius, 
lėles, juostas.

Kęstutis Mikėnas išdėstė 
puikius savo darbo kerami
kos darbus. Jo vazos, lėkš
tės ir kiti darbai turi nau

Naujieji DIRVOS prenumeratoriai 
gauna dovanai 
viena mūsą leidinių pasirinktinai

DIRVOS prenumerata metams 17 dol. Visiems nau
jiems prenumeratoriams išsiųsime veltui pasirinktinai 
vieną Vilties leidinių: Vytauto Alanto romaną ”Aušra 
Paliūnuose” ar Jono Švobos "Šeiminė ir prezidentinė 
Lietuva”.
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jų formų, šviežių modernių 
linijų.

Taip pat parodyti lietu
viški pašto ženklai ir pini
gai.

Kavinėje eilės varžėsi 
prie dešrų ir stalų.

Pamažu žmonės rinkosi 
į salę, kurios sienų paruda
vusios spalvos kelia nejau
kumą. Sienos plikos — nei 
paveikslo, nei Lietuvos vaiz
do ar lietuviško audinio, tik 
viename kampe prie virtu
vės durų kabo du dideli 
prelatų portretai. Tarp lubų 
ir scenos angos, po šaldymo 
aparatūra įspausta skur
daus darbo miniatiūrinė 
Vytis, kuri sukelia gailestį. 
Prieš sceną, salės lubų bal
kyje, įrengta visa virtinė 
lempų, skirtų scenos ap
švietimui. Didelė jų dalis 
apdangstyta karnavaliniais 
spalvotais stiklais ir taip 
susukinėtos ar apsmukus 
sios į visas šalis, kad buvo 
apšviesti ne scenoj esą me
nininkai, bet priekyje sėdin
ti publika, kuri gana nejau
kiai laikėsi, šitokioj aplin
koj prasidėjo Lietuvių Die
nai skirtas koncertas.

Juozas Pupius taria ati
darymo žodį, Antanas Poli
kaitis gieda Amerikos him
ną, Lietuvos gen. konsulas 
Vytautas Čekanauskas pa
ragina nenutolti nuo para
pijos, programos pranešėja 
apibūdina koncerto daly
vius: žinomą operų ir kon
certų solistę — viešnią iš 
Clevelando Aldoną Stem- 
pužienę, losangeliečius me
nininkus — solistą Antaną 
Pavasarį ir pianistę-kompo- 

zitorę Raimondą Apeikytę.
Publika pasiruošusi jau 

laukia menininkių pasiro
dant scenon, kai jų vietoj 
skersai per visą sceną sau 
ramiai pražygiavo parapi
jos salės prižiūrėtoja ir 
šviesų valdytoja. Publikos 
nuotaika pakilo ir gausių 
plojimų ūžesy pasirodė me
nininkės.

Aldona Stempužienė pa
dainavo Sasnausko — Už
migo žemė, Tallat-Kelpšos 
— Ne margi sakalėliai, Ba
naičio — Aš per naktį, 
Gruodžio — Aguonėlės ir 
Jakubėno — Gėlės iš šieno. 
Tai daugelio dainininkių 
dainuotos dainos, bet Aldo
nos Stempužienės šitų dai
nų supratimas, įsijautimas 
ir išgyventai perduotas 
klausytojams įgavo naują 
atspalvį, naujas nuotaikas. 
Ji gražiai sujungė poetą su 
kompozitoriumi.

Antanas Pavasaris padai
navo Petrausko — Kur jo
si, Kačanausko — Graži tė
vynė mano ir Vanagaičio — 
Ilgesys. Visos dainos pra
skambėjo pernelyg vieno
dai.

Toliau Aldona Stempu
žienė atliko: Villa-Lobos — 
Aria Cantilena, Verdi ari
ją iš op. Don Carlo, Bajo
ro — Sakmių Suitą, dvi ari
jas iš Bizet op. Carmen ir 
ariją iš Rossini op. Sevili
jos kirpėjas. Bisui dar pri
dūrė ariją iš op. Faustas.

Antanas Pavasaris antra
me pasirodyme padainavo 
Cavatina iš Bellini op. Ro
meo ir Julieta ir arija iš 
Bizet op. Carmen.

Pabaigai abu solistai (ne
darniai) padainavo duetą 
iš Verdi op. Trubadūrai.

Solistams m e i s triškai 
skambino pianistė Raimon
da Apeikytė.

Apie solistę Aldoną Stem- 
pužienę daug kartų rašyta, 
gerėtasi, pasidžiaugta ir 
girta, tačiau menininkas 
kiekvieną kartą savo pasi
rodymuose skiriasi pagau
tas nuotaikų, aplinkumos 
ar net savijautos. Todėl ir 
šį kartą tenka grožėtis jos 
balso spalva, sceniniu pri
sistatymu, gražiu respek- 
tu — dėkingumu tolygiai 
menininkei pianistei. Solis
tės balso skalė plati, gera 
dainavimo technika, todėl 
ji apima plačius ir įvairius 
muzikinius laukus: nuo iš
studijuotos liaudies dainos 
iki bei canto operų nuo ly
rinių iki draminių apraiškų 
iki pačių moderniausių kū
rinių (švedo, Bajoro, La
pinsko) . Balsas, technika, 
patirtis ir darbštumas lei
džia jai laisvai ir išgyven
tai perduoti meno kūrinį. 
Todėl ji yra įvairiaspalvė 
ar tai būtų Banaičio niūru
mas dainoje Aš per naktį, 
ar įvairių ritmų ir nuotaikų 
(sunkiai i š d a inuojamos)

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS LOS ANGELES 

SKYRIAUS VALDYBA 
maloniai kviečia visus apylinkių 

lietuvius atsilankyti į jų rengiamą

VIDURVASARIO ŠVENTĘ — 
GEGUŽINĘ PO STOGU, 

Tautinių Namų gerai vėsinamoje salėje, 
liepos 19-tą dieną, sekmadienį. 
Skaniai pasisotinsite, atsigaivinsite ba

ro gėrybėmis, išbandysite laimę loterijoje ir 
maloniai praleisite popietę draugų ir arti
mųjų tarpe.
Pradžia pirmą valandą. Įėjimas $8.00.

Ačiū ir laukiame —
Rengėjai

Bajoro sakmės, ar vylingo
ji Carmen, ar kerštingoji 
Amneris.

Aldona Stempužienė yra 
dainininkė — menininkė.

Lyrinis tenoras Antanas 
Pavasaris pasirodė trum
pesnėje programoje. Jo pa
dainuoti kūriniai praskam
bėjo kiek vienodai, be di
desnių balsinių moduliaci
jų. šiaip jau buvo malonu 
klausytis. Reikia manyti, 
kad augant metų skaičiui 
žemės trauka veikia ir į bal
sines stygas.

Didelis ir sunkus uždavi
nys teko miela j ai šios nau
sėdijos pianistei-kompozito- 
rei Raimondai Apeikytei. 
Nežiūrint tiek daug kompo
zitorių ir nuotaikų ir stilių 
ir dainininkų interpretacijų 
pianistė Raimonda Apeiky
tė sudarė neabejotinai dar
nų duetą. Publika parodė 

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NOR/HANA BI/RŠrfINĄ
679 N. Michigan Avė.

2nd Floor (Entrance from Huron St.) 

Chicago, Illinois 60611

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

jai ir dainininkams daug 
dėkingumo ir šilumos.

Koncertas buvo įspūdin
gas ir įvairus. Publika nuo
širdžiai įvertino, tačiau Lie
tuvių Dienų rengėjai pa
šykštėjo nors gėlele apdo
vanoti menininkus ir tik 
menininkų draugų dovano
mis menininkai buvo dar 
kartą pagerbti ir programos 
pabaiga nebeatrodė tokia 
"sausa” ir nesvetinga.

Su laimėjimų paskirsty
mu 34-to j i šv. Kazimiero 
parapijos rengtoji Lietuvių 
Diena buvo uždaryta.

TRUCK DRIVERS.
We are a contracl carrier of new 
automoblles 8> have anUrnrpedb 
ate need for experlenced drivers 
or graduates ęf an ačcredited drlvlno school J Pįease'appiy ln 
person or call I-800-638-4980. A co- 
py of your currentdrĮ v.lnu record 
lsreqųlred:

Anchor Moror Freiuni 
1530 Broenino Hiohway 

Balfimore, MD 21224
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Lietuvos link (3)

Rytoj bus kitos -- gal kitokios 
dienos... a

P.er pastarąjį dešimtmetį 
turėjau palankių progų ap
silankyti bent dešimtyje 
lietuviškų salų Amerikoje, 
kai kur daugiau negu tik 
kartą. Visur stengdavaus 
apčiuopti mūsų patriotinės 
ir tautiškai dar gyvos išei
vijos nuotaikų kryptį, va
lią, intelektinius resursus.

Būdavo aišku, ką mes tuo 
atžvilgiu atliekam tikrai 
per mažai ir per silpnai. 
Keistai pasijusdavau, kada 
beveik kaip Mojavęs dyku
moje šaukdavausi dėmesio 
kai kuriom problemom, 
ypač kad žadintume dau
giau talkos lietuvių tautos 
politinei ir dvasinei rezis
tencijai pastiprinti. Tarsi 
tuščiai svajodamas, kodėl 
taip ilgai Amerikoje nesu- 
kūrėme stambesnio tyrimų, 
studijų, planavimo ir, svar
biausia, darbo intelek
tinio- centro (prie kurio po
litinio veiksnio, ar geriau
sia atskirai) panašiai, kaip 
amerikiečiai mėgsta ir su
geba įkurti tokius nepri
klausomus „smegenų cent
rus”.

Miražų mums dar netrūksta

Bet ar tai įmanoma?
Tai gal būtų ir įmanoma, 

jeigu visa mūsų išeivijos 
moralinė struktūra būtų 
dar kartą stipriau sujudin
ta ir sustangrinta.

Todėl visur pasisakyda
vau pvz. už kultūrinio pra
do pirmumą mūsų 
įkaitusių politikavimų aki
vaizdoje,. — kas ne visiem 
patikdavo ir dar vis nepa
tinka. Prasitardavau ir 
apie mūsų politinių veiks
nių reformų būtinumą gy
venimo realybės ir anks
čiau išdėstytų uždavinių ge
resnio atlikimo kryptimi. 
Nerimo krečiamas, ragin
davau sutvirtinti mūsų tau
tinės kultūros archyvų sau
gyklas ir jas patogiausion 
vieton sutelkti. Kartą lietu
vių daktarų konvencijoje 
Chicagoje fantazavau kitą 
svajonę — tikrą sapną pa
statydinti Kultūros Rūmus 
išeivijoje. Pagaliau jau du 
ar triskart kėliau mintį gy
venime ir spaudoje išvysty
ti propagandą už tikrai 
stambių, milijoninių priva
tinių fondacijų, ar pavienių 
fondatorių suradimą kny
gų ir žurnalų leidybai, nes 
be tokių išteklių užnugario 
ilgai netrukus mūsų spau
dai ir ypač knygai gresia 
priartėti labai sunki krizė.

Paklausite: kas liko iš vi
sų tų kalbų, troškimų, sap
nų?

Kol kas liko ir padangė
se skaidriai tešviečia ... 
valdus miražai. Praktiškai 
betgi nedaug kas ta kryp
timi tepajudėjo. Laimei, ne
neigtume, kad tegu ir pavė
luotai viena kita žiežirba 
šiaip taip įsiskelia naujai 
kuriamuose kuklaus mosto 
tyrimų institutuose, tai Li
tuanistikos katedroje, arba 
ir Balzekų šeimos pastaty
tame jau gana didelio mas
to lietuvių kultūros muzie
juje Chicagoje. Puikūs pa
statai, erdvios salės — tik 
reikia, kad ir kas tikrai ver
tingo ten būtų galima su
dėti ...

Ir vis tiek kentėdamas 
neliauju baimintis, kad mū
sų išeivija vargu įvykdys 
savo rimčiausią, sau prisi
skirtą misiją, ir būtimos lie
tuvių kartos tėvynėje tur
būt su pagrindu kada nors 
prikaišios mūsų pažadų ir 
įžadų netesėjimus.

Džiaugtis ir kliautis atei
timi šiandien dar nesimato 
daug prošvaisčių. Gal tik 
vienas kitas žiburėlis su
spingsi juodo tunelio angoj. 
Taigi svarbesnė turėtų būti 
dabarties tikrovė, ir gal ga
lėtų sudominti kai kurios 
a t s i randančios naujovės. 
Bet jas tiksliau pasverti 
ateis laikas tada, kai turė
sim žymiai daugiau realių 
duomenų, ne tik skambių 
žodžių ir tos propagandinės 
pudros iš Rytų.

Gorbačiovinė „revoliucija”

Per pastarąjį pusmetį iš
tisas potvynis visokių „nau
jovių” pasiliejo Rusijoje, 
jos pavergtuose kraštuose, 
taigi ir Lietuvoj, ir visame 
užsienyje.

Tai vadinamo atvirumo 
atmosferos pažadas, glas- 
nost, ką dabar naiviai įsi
kando visi vakariečiai. Tai 
ūkinio persitvarkymo paža
dai — perestroika. Tai rei
kalas paskubėti, negaišuoti 
— uskorenije.. Ir dargi pa
ties Gorbačiovo vadinamos 
kitokios ”revoliucinės refor
mos”.

Bet su pastarąja fraze 
iškart išlenda aiškiausias 
klaidinimas. Bendrai pa
ėmus, "klasikinės” revoliu
cijos įvyksta ne iš viršaus, 
bet iš visuomenės apačių, iš 
masių, iš opozicijos, ir jų 
pirmasis padarinys būna 
valdžios viršūnių pakeiti
mas. Tų elementų kaip tik 
nematyti Kremliaus Polit- 
biuro ir kompartijos ck 
„revoliuciniuose” veiksmuo
se.

žinoma, rodosi šis tas 

naujo. Pvz., partiniam ir 
kai kuriem nepartiniam 
leista plačiau praverti bur
nas. Vienas kitas nusikaltė
lis režimui paleidžiamas iš 
kalėjimo, iš tremties, ar iš
leidžiamas užsienin. Suvar
žoma girtuoklystė, žada
ma "demokratinių” refor- 
mė partiniuose rinkimuose. 
Gundymai seniai pernoku- 
siom reformom žemės ūkio 
ir pramonės įmonių admi
nistravime. Reikalaujama 
daugiau ir drausmingiau 
dirbti...

Sovietijos gyventojam tai 
gali atrodyti „stambios Re
formos”, „dideli dalykai”, 
nes jų tikrovės žvilgsnio 
perspektyva kitokia. Gi 
žvelgiant iš užsienio, perne
lyg aiškiai tų tariamųjų 
„perestroikų” ribotas relia
tyvumas. Pagaliau, ir pa
tys Politbiuro pareigonys 
neslepia, kad šios visos ma
žos reformos skiriamos ne 
iš esmės ką pakeisti, ne 
sistemai sugriauti, bet esa- 
majai politinei ir sunkiai 
sergančiai ekonominei san
tvarkai sustiprinti, silpny
bių žaizdom užklijuoti. Ir 
liaudžiai žadama ne religi
jų laisvę praplėsti, bet ate
izmą skubiau įkurdinti....

O sovietinė tautybių poli
tikos kryptis Kremliaus im
perijoje?

Tas svarbus ir mum la
biausiai rūpimas tautų lais
vės klausimas, kaip matyt, 
dabar dar tamsiau užglos- 
tomas. Sovietinimo procesai 
skubinami, o pati užgrob
tųjų tautų nutautinimo 
ideologija ir jai vykdyti 
priemonės — iš tikrųjų, ru
sinimas — dabar brukamos 
ir skelbiamos nebesivar
žant. Ne tik nebepaisoma le
nininių tautinės laisvės 
principų, o priešingai — 
prisispyrus ieškoma Leni
no straipsniuose bent vieno 
kito sakinėlio įrodyti, kad 
jis buvęs už visų tautų „su
liejimą”, t. y. susovietini- 
mą ir, praktiškai, surusini
mą.
m. vasario mėn. lankydama- 

Pats Gorbačiocvas, 1987 
sis Latvijoj ir Estijoj, liu
dijo kiečiausią užmojį Pa
baltijo tautas „amžinai” 
pasilaikyti sovietų nasruo
se. Jis ten kalbėjo: „Pabal
tijo tautų žengimo į priekį 
niekam nepavyks sustabdy
ti, kaip nepavyks sustabdy
ti ir Tarybų Sąjungos į 
priekį... Pati mūsų tikro
vė paneigia piktus, šmeiži
kiškus reakcingų emigran
tų sluoksnių ir jų glo
bėjų Vakaruose prasima
nymus” (1).

Jaunystę prisimenant... Dr. Algirdas Greimas iš Paryžiaus 
ir . Bronys Raila iš Los Angeles prieš 30 metų susitikę Tabor 
farmoje Michigane dalinasi dar gyvais Paryžiaus prisiminimais...

Patikrinimui — keturi 
kiniečių principai

Gorbačiovo reformų pro
paganda stengiasi patrauk
ti sovietinės inteligentijos 
simpatijas ir Vakarų opi
nijos palankumą. Dėl dalies 
vakariečių žinomo naivumo 
ir trumparegiškumo kai ku
lių vaisių pasiekiama, ypač 
dėl atominio nusiginklavi
mo ar dėl pravėrimo durų 
bolševikinės kultūros pro
pagandai užsieniuose. Bet 
kiek teko susipažinti su 
amerikiečių ir prancūzų, iš 
dalies su anglų ir vokiečių 
viešosios nuomonės balsaiš, 
tai daugumas rimtų žurna
listų ir ypač sovietologų, 
atrodo, perdaug nesiklaidi- 
na. Jie tebėra skeptikai 
ir gana teisingai įžvelgia 
tos gorbačiovinės „revoliu
cijos” propagandinio muilo 
putas.

Man rodos, yra papras
čiausias, bet labai tikslus. 
būdas iškart patikrinti ir 
pamatuoti, kiek ir ko verti 
tieji reformų žadėjimai. 
Tam receptą neseniai pri
minė draugai kinų komu
nistai, kur panašios „refor
mos” buvo bent triskart 
vykdomos: tai pirmyn, tai 
atgal, tai dar pirmyn ir vėl 
atgal... Kinijos komunis
tai dabar ir priminė, ką 
maskvėnai nuolat vykdė. 
Tai keturi esminiai princi
pai, parodantys, kada siste
ma imtų tikrai keistis ir 
kada „besikeisdama” ji lie
ka ta pati.

Pirmas principas — 
marksistiškai-bolševikiškai 
s u p rantamas socializmas. 
Antras — socializmas įgy
vendinamas pro letariato 
diktatūros priemonėm. Tre
čias — valdymą nevaržo
mai vykdo komunistų parti
ja, kaip proletariato avan

gardas. Ketvirtas — parti
ja vadovaujasi Markso, Le
nino ir Mao mokslu (Krem
liuje, šio pastarojo vietoje, 
vėliausio nepašalinto kom
partijos generalinio sekre
toriaus ir centro komiteto 
įsakais).

Kol tie keturi sistemos ir 
ideologijos principai (iš tik
rųjų — bolševikinės religi
jos dogmos) nelaužomi, ne
kinta, o vis praktikuojami 
ir ginami — tai jokios re
voliucijos, nei esminiai pa
sikeitimai neįvyksta.

Kartuvių tolerancija ir 
socializmas ant kartuvių

Baigsiu mintimis vieno 
prancūzų rašytojo, kuris 
nuo pokario metų buvo ir 
liko viena iš mano didžiau
sių meilių, prie kurio skaid
rių minčių ir dabar ne kar
tą sugrįžtu. Tai — Albertas 
Camus.

Gaila, jis per jaunas žu
vo auto avarijoj, bet spėjęs 
laimėti didžiausią literatū
rinę Nobelio, premiją. Po 
karo Paryžiuj godžiai skai
tydavau ne tiek jo romanus 
ar teatro pjeses, kiek ypač 
šauniai sudėtus žurnalisto 
straipsnius, kuriuose jis iš
kalbingai smerkė visokį to- 
talizmą, gynė žmogaus ir 
tautų likimą, taigi, reiškęs 
simpatijų ir lietuvių tautos 
kovai dėl laisvės.

Viena mum šiandien ak
tualia tema jis rašė prieš 
trisdešimt su viršum metų; 
Bet tada keltos mintys tar
tum kalbėtų apie dabartį, 
beveik lyg atsakymas vė
liausiem gorbačiovam...

"Totalistinėje visuomenė
je (kaip sovietų, rašė jis 
anuomet) evoliucija neįma
noma ... Teroras evoliu
cionuoja tik į baisesni tero-

(Nukelta į 6 psl.)
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RYTOJ BUS KITOS...
(Atkelta iš 5 psl.)

rą. Kartuvės nepasidaro li
beralesnės ir tolerantesnės. 
Kai valdo viena partija — 
toji vienintelė partija nie
kad nepanorsta pati save 
sunaikinti”.

Ir jo principinės išvadoj 
anuomet buvo pusėtinai 
niūrios: ”Be laisvės galima 
ištobulinti sunkiąją pramo
nę, bet ne teisingumą ir 
tiesą ... Be laisvės nėra so
cializmo, o tik socializmas 
ant kartuvių”.

Mielasis Camus čia gal 
kiek nukrypo nuo tikrovės, 
socializmo samprotį per
daug sugiminiuodamas su 
komunizmu. Išskyrus Ame
riką ir Japoniją, socialistai 
jau dažnai valdė Skandina
vų kraštuose ir ne sykį po
kario laikotarpiais vadova
vo vyriausybėm visose di
džiosiose Vakarų valstybė
se. Bet dar niekad socialde
mokratų valdomose san
tvarkose kartuvių nereikė
davo ir nereikia. Tatai bu
vo ir tebėr ne socializmo, o 
tiį sovietinio komunizmo 
privilegija.

Tarp Baltųjų Rūmų ir Amerikos 
katalikų šventovės

Lietuvos krikšto sukakties minėjimas Washingtone

apie 500 lietuvių ir jų drau
gų. Jei Washingtono LB 
apylinkei priklauso per 200 
narių ir, žinoma, ne visi ir vi
sada renginiuose dalyvauja, 
tai šį kartą daugiau negu pu
sę koncerto klausytojų suda
rė iš kitur atvykę ekskursan 
tai ir taip pat amerikiečiai.

‘Čiurlionis’ iš Clevelando 
atvyko maždaug 50-ties cho
ristų ir kanklininkių sąstatu. 
Dalis choristų ir ypač nema
žai kanklininkių buvo išvykę 
į centrinio minėjimo iškil-

(I)

Ironijos...

Dar viena iškarpėlė iš ne
senos istorijos filmo.

Prieš 30 metų Chruščio
vo tankai įsiveržė Vengri- 
jon, o prieš dvidešimt metų 
Brežnevo tankai papildomai 
okupavo Čekoslovakiją, nes 
tų kraštų komunistų vadai 
per anksti buvo susisvajoję 
apie "socializmą su žmogiš
ku veidu”...

Neseniai vyriau sias 
Kremliaus politrukas če
kam stalinistam ir brežne- 
vistam liepė persitvarkyti ir 
vėl "demokratėti”, o Mask
vos piatilietkų specialistai 
pradėjo girti Vengriją, kaip 
sektiną liberalesnių ekono
minių reformų modelį.

Taigi su visišku tragiko- 
miškumu ironijos tebetrun
ka ir kartojasi.

Ir tatai turbūt reiškia, 
kad ton pusėn mums visada 
derėtų žvelgti labai atvi
rom, bet aštriom ir atsar
giom akim.

Kad nebūtų per ankstyvų 
aukų ir vėl naujų nuostolių.

Nes rytoj ir poryt bus 
vėl kitos, ir gal kitokios 
dienos ...

(Pabaiga)

------ UNIQUE OPPORTUNITY ------
30 yr. old company appointing dis- 
tributors for exclusive territory in 
Phila area. We have trained over 20 
independent distributors who devote 
full-time to the program and avg. 
$30-50,000 for their effors. There is 
no immediate investment as you can 
try before you buy. Call for inter- 
view w/Mark Gilbert 1-800-526-4394. 
BUDGET BUMPER CO. (26-31)

Kai kas gal teisingai tei
gia, kad Lietuvos krikšto 
600 metų sukakties centri
nis minėjimas, visos Ameri
kos mastu žvelgiant, įvyko 
sostinėje Washintone, birže
lio 26-28 d.d. Reikia nepa
miršti, kad jau birželio 18 d. 
prezidentas Reaganas, Lietu 
vos krikšto sukakties proga, 
oficialiai priėmė vyskupo P. 
Baltakio vadovaujamą dele
gaciją, kurios tarpe buvo Lie 
tuvos atstovas Washingtone 
dr. S. Bačkis, centrinio su
kakties rengėjų komiteto pir< mes Romoje. Tačiau ‘Čiurlio 
mininkas J. Kavaliūnas, Wa- 
shingtono komiteto pirm. J. 
Vaitkus ir kiti. Žinia, kad 
prezidentui buvo įteiktas kai 
kurių lietuvių sąžinės kali
nių sąrašas ir paties prezi
dento padaryta užuominų, 
kad sąžinės kalinių klausi
mas bus iškeltas Šulco ar 
paties prezidento susitikime 
su Gorbačiovu. Tik dar ne
žinia, kada toks susitikimas 
įvyks, jei jis aplamai įvyktų.

Lietuvos krikšto 600 metų 
(kun. dr. T. Žiūraitis prieš 
minėjimo akademiją sekma
dienį, savo invokacijoje, pir
moje vietoje priminė Min-, 
daugo krikštą) minėjimas 
pradėtas jau birželio 26 d. 
vakare, visos Amerikos kata 
likų tautinėje Nekalto Prasi
dėjimo šventovėje, virtuozo 
Jono Žuko atliktu vargonų 
koncertu. Tai vienas iš ge
riausiai žinomų vargonų 
virtuozų -1933 m. baigė Kau
no muzikos konservatoriją ir 
studijas gilino Paryžiuje. Su
grįžęs į Lietuvą konservato
rijoje dėstė vargonų muziką 
ir improvizaciją.

Kokiai valandai likus iki 
koncerto pradžios, Washing- 
tonui ir apylinkėms smarkiai 
grūmojo juodi audros debe
sys ir netrukus prapliupo 
smarkus lietus. Tai sulaikė 
namuose daugelį lietuvių ir 
kitų, norėjusių šį koncertą 
išgirsti. Tačiau į milžinišką 
šventovę susirinko apie šim
tas žmonių ir gėrėjos garsiai 
gaudžiančių vargonų muzika 
Buvo atlikti šeši stamboki 
kūriniai, pradedant J.S. 
Bachu ir baigiant 1937 m. mi 
rusiu L. Vierne. Šio koncer 
to klausėsi ir iš toliau atvykę 
lietuviai - iš Chicagos, Bos
tono ir kitų vietų. Tie, ku
rių lietus namuose ar pakely 
nesulaikė, vargonų koncertu 
liko labai patenkinti.

IŠKILMĖS ŠVENTOVĖJE

nio’ ansamblis, diriguojamas 
dr. Broniaus Kazėno - pradė
jęs koncertą tautinės nuotai
kos daina ‘Jaunimo giesmė’ 
ir po maždaug dviejų valan
dų, įskaitant ir pertrauką, jį 
užbaigęs kanklių muzikos 
palydėta tradicine daina ‘Ei
sim broliukai namo’ - net ir 
didžiausią pesimistą gana 
gerai nuteikė. Ansamblis, 
nors prieauglio stoka ypač 
jaučiama ir matoma vyruo
se, gerai paruoštas, dainuoja 
greitesniu tempu negu pra
eityje, ir tai ryškus nuopel
nas jo vadovų - a.a. Ryto Ba 
bicko ir dr. Broniaus Kazėno 
Ašaras išspaudė arch. A. 
Barzduko žodžiai, tarti aka
demijos metu, kad R. Babic
kas tris dienas prieš mirtį 
paprašęs čiurlioniečių įvyk
dyti jo duotą pasižadėjimą, 
t.y. atlikti pažadėtą koncer
tą Washingtone.

Šalia dirigento, solistų ir 
ansambliečių, vašingtoniškė 
publika ypač šiltai sutiko 
kanklių vadovę Oną Mikuls
kienę, kuri užaugino esamas 
ir augina būsimas kanklinin
kes. Dėka O. Mikulskienės, 
Clevelando lietuviai gali di
džiuotis savo lietuvaitėmis 
kanklininkėmis. Taip ir šeš
tadienio vakaras su ‘Čiurlio
nio’ ansamblio ir jo solistų I. 
Grigaliūnaitės, L. Caplinskie- 
nės, A. Gylio ir VI. Plečkai
čio dainomis bei kanklių pa
lyda - buvo vainikas šešta
dienio iškilmėms. Matant 
‘Čiurlionį’ scenoje, kiekvieną 
kartą prisiminimuose sugrįž 
ta ir ansamblio įkūrėjas, bei 
platų garsą su ansambliu pa
siekęs velionis muzikas Al
fonsas Mikulskis, kurio visą 
eilę aranžuotų dainų girdė
jome ir koncerte Washing- 
tone.

Kai birželio 28 d., sekma
dienio priešpietę lietuviai 
gausiai rinkosi į Amerikos 
katalikų tautinę Nekalto Pra 
sidėjimo šventovę, talpinan
čią apie 3,000 žmonių, aikš
telėje ant šventovės laiptų 
švietė išstatyta Baltimorės 
lietuvių muziejui priklausan
ti lietuviškų kryžių ir kop
lytstulpių ekspozicija, atkrei 
pusi lietuvių ir amerikiečių 
dėmesį. Ekspoziciją sudarė 
apie 30 kryžių ir koplystul- 
pių nuo pagoniškų laikų iki 
dabarties dienų. Ši ekspozi
cija buvo puikus ir realus 
Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties minėjimo Wa- 
shingtone papuošalas, kokio, 
tikiu, nebuvo Vatikane nei 
kitur.

Milžiniškoje šventovėje, į 
kurią susirinko apie 2,000 
žmonių - maždaug 500-600 
lietuvių ir tris kartus dau
giau amerikiečių - prie di
džiojo altoriaus, veidu į žmo
nes, jau stovėjo išsirikiavęs 
‘Čiurlionio’ ansamblis. Prieš 
pat mišioms prasidedant nu
skambėjo ansamblio lietu
viškai giedama ‘Pulkime ant 
kelių’ giesmė ...

Prie altoriaus atžygiavo 
JAV ir Lietuvos vėliavų ly
dima ilga procesija, kurioje 
ėjo jaunimo atstovai, mišių 
lektoriai J. Cikotienė ir V. 
Nakas, 13 kunigų, o po jų - 
karinės apygardos arkivys
kupas J Rayan ir Washngto- 
no arkivyskupas J. Hickey. 
Prieš pradedant mišias vy
riausias jų koncelebrantas 
arkivyskupas Hickey tarė 
įžanginį žodį, primindamas 
Lietuvos krikšto sukaktį ir 
pasveikindamas susirinku
sius lietuvius šiais žodžiais: 
‘Ypač sveikinus visus, kurie 
atėjote padėkoti Dievui už 
šešių šimtų metų krikščiony
bę Lietuvoje. Šiandien jūs - 
Lietuvos sūnūs ir dukterys 
- ypač dėkojate už tikėjimą, 
o mes džiaugiamės ir kartu 
dėkojame už suteiktą dova
ną ...’

šių už kenčiančią Lietuvą. 
Savo pamoksle arkiv. J. 
Hickey pastebėjo, kad sek
madienio evangelija buvo 
apie krikštą ir tai sugretino 
su Lietuvos krikštu ir tikėji
mu, kuris buvo išbandytas 
kančiomis ir persekiojimais, 
bet buvo išlaikytas.

‘Čiurlioniui’ giedant ‘Tėve 
mūsų’, šimtai - o gal net ir 
tūkstančiai - artinosi prie 
Dievo stalo ir priėmė Komu
niją. Kanklių skambesys 
ypatingai derinosi su mišių 
nuotaika. Mišias arkivysku
pas baigė palaiminimu, kurį 
davė lotyniškai, tradicine 
katalikų Bažnyčios kalba.

Po iškilmingų mišių ir gra
žaus - sakyčiau, labai įspū
dingo - giedojimo, ilga pro
cesija, į kurią prie altoriaus 
įsijungė ir tautiniais rūbais 
apsirengę čiurlioniečiai, pa
suko į lietuvių Šiluvos Dievo 
Motinos koplyčią.

Apie tolimesnę minėjimo 
eigą bus kitame Dirvos nu
meryje.

Vl.R.

MECHANIC
Leading contract packager seeks am- 
bitious indiv. to wo.-k ar packaging 
mechanic. Areosol and /or liqind fil- 
ling exp. a mušt.
Qualified applicants may apply in 
person or call 201-785-0333 for an 
appointment.

CHEMSPRAY PACKAGING
INO.

5 TAFT RD., TOTOVA, N. J. 075 12 
(22-28)

MECHANIC KN1TT1NG MACH1NES 
ON WARP, I 4 GUAGE, COMEZ AND 
CEDEGA KNITTING MACHINES. 
MUŠT HAVE ABIL1TY TO CHANGE 
PATTERNS. GOOD SALARY, BENE
FITS. JERSEY C1TY AREA. CALL 

Bill 201-656-8813
(23-27)

HIRING! Govemment jobs — 
your area. $15,00 — $68,000. 
Call (602 838-8885, Ext. 1753.

(23-27)

ELECTRONIC TECHNICIAN — Am- 
power Electronic instrument Compa
ny of Totowa is looking for electro
nic technician to repair and calibrate 
digital meters, power supplies etc. 
Familiarity with H. P., Fluke, or Tek- 
tronix a plūs. On-job experience or 
military P. M. E. L. a mušt. Good 
starting salary 6c company benefits. 
Call for appt., Mr. SER1NO, 201-256- 
0013. (24-26)

MACHINE OPERATORS 
WOMEN PRE FERRCO 

$220 for a 50 hours week. Pleasant 
working conditions. Company paid 
beneftis

GOETZ AND RUSCHMANN CO.
97 NEWARK WAY, 

MAPLEWOOD, N. J. 07040 
201-761-4200, Mr. VanHook 

(23-29)

PO AUDROS PRAŠVITO

SAMPLE
MAKER/TAILOR

Coutoure/MFG of finer 
mens garments. Ekperience a
mušt. Millburn, N. J. 07041. 
201-379-6140.. (25-27)

wo-

Po kelias dienas užsitęsu
sių karščių ir penktadienio 
vakaro audros, prašvito 
nuostabiai gražus savaitga
lis, vėjui nupūtus nuo JAV 
sostinės drėgmę ir kartu įky 
rų karštį. Šeštadienio vaka
ras buvo skirtas ‘Čiurlionio’ 
ansamblio koncertui. Į ukrai 
niečių katalikų centro 'salę 
susirinko, rengėjų žiniomis,

Iškilmingų mišių metu, 
kurios buvo aukojamos už 
Lietuvą jos krikšto sukak
ties proga, ‘Čiurlionio’ an
samblis pagiedojo penkias 
dalis komp. A. Mikulskio mi-

CARPET CLEANING 
TECHS

Join one of the fastest moving in- 
novative companies in America. We 
seek people who are highly motivated 
with good communication skills & 
have a good driving record. No exp. 
required.
We offer top vvages, paid vacation, 
holidays, % paid medical/life in- 
surance, job security and paid train- 
ing.
Call 201-575-8733 or apply:

Stanley Steemer Carpet Cleaner
18 Commerce Rd., 

Fairfield, N. J. 07006 
(24-26)

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. HOWARD TURNER.
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Romoje iškilmingai 

atšvęsta...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Vasiliūnas. Choro branduo
lį sudarė Chicagos lietuvių 
operos choras prie kurio 
prisidėjo įvairių vietovių 
mažesni lietuvių vienetai. 
Choristai apeigų metu dė
vėjo tautinius drabužius. Tą 
pačią dieną Vatikane vyko 
ir spaudos konferencija, 
kurioje dalyvavo apie 50 
žurnalistų, atstovaują įvai
rius Europos laikraščius, 
žurnalistams į klausimus 
atsakinėjo vysk. Paulius 
Baltakis, msgr. Algimantas 
Bartkus, kun. Kazimieras 
Pugevičius ir Stasys Lozo
raitis. Tos dienos popietę 
vainikavo svečių priėmimas 
ir vaišės šv. Kazimiero ko
legijoj (Vilią Lituania). 
Vakaro išlaidų mecenatai, 
buvo kredito unija ”Kasa” 
Marytė Antanaitis-Shalins 
iš New Yorko.

Nepaprastai jaukioj nuo
taikoj prabėgo laikas ir vi
si pajutome, koks iš tikrų
jų yra mažas pasaulis, nes 
amžinajame mieste susiti
kome iš įvairių pasaulio 
kraštų, čia teko susipažinti 
ir su iš Lietuvos atvyku
siais kunigais. Ypač malo
nus ir linksmaus būdo pa
sirodė kun. Ričardas Miku
tavičius, kuris su visais 
sveikinosi ir dalino sesių tė
vynėje nuskintas rūtas. Čia 
ir sužinojome, kad į iškil
mes iš okupuotos Lietuvos 
atvykusi delegacija suside
danti iš aštuonių kunigų ir 
vieno vyskupo. Iš kunigų 
buvo: kun. Juozas Barkaus
kas, kun. Kazimieras Gaš- 
čiūnas, kun. Jonas Juodelis, 
kun. Algimantas Rajeckas, 
kun. Ričardas Mikutavi
čius, kun. Pranas Račiūnas, 
kun. Vytautas Sudavičius 
ir kun. Kazimieras Vaičio- 
nis bei Telšių vysk. Anta
nas Vaičius. Be to šventėje 
taip pat dalyvavo kunigų 
delegacija iš Suvalkų tri
kampio ir lietuvių kunigų 
iš Lenkijos, žinoma ir gau
sybė kunigų bei seselių iš 

Šv. Angelo pilyje stebint programą. Prieky sėdi: R. Lampsatytė, sol. L. Šukytė su savo vy-' 
ru dr. V. Vasyliūnu ir vysk. P. Baltakis. V. Bacevičiaus nuotr.

laisvojo pasaulio. Taip pat 
tą vakarą kun. Edis Putri
mas suorganizavo kryžiaus 
kelius, kurie vyko šv. Petro 
bazilikos aikštėje. Puošniais 
o r n a mentuotais kryžiais, 
plakatais ir degančiais fa
kelais gausi minia žygiavo 
po erdvę bazilikos aikštę 
kalbėdami maldas prita
riant Clevelando dainos vie
netui "Uždainuokim". Rei
kia paminėti, kad prieš šių 
kryžiaus kelių iškilmes dai
nos vienetas "Uždainuno- 
kim” vadovaujant Alg. 
Bielskui atliko koncertinę 
programą garsiam Colum- 
bia viešbuty, kuris netoli 
bazilikos via della Concilia- 
zione. šie šaunūs daininin 
kai, su solistėm R. Bobely- 
tė ir M. Bankaityte bei kan- 
klinike Elenute Muliolyte, 
dar ir sekančią dieną žavėjo 
daugelį į Romą suvažiavu
sių svečių.

šeštadienį, birželio 27 
ryte vyko privati audienci
ja su šv. Tėvu Jonu-Pau- 
lium II. Lietuviai čia buvo 
šv. Tėvo priimti Pauliaus 
VI audiencijų salėje prie 
šv. Petro bazilikos. Audien
cijoj dalyvavo arti trijų 
tūkstančių lietuvių, čia jie 
šv. Tėvą sutiko plojimais ir 
giesmėmis. Pasisveikinęs 
bendrai su susirinkusiais ir 
asmeniškai su vyskupais 
Paulius Baltakiu ir Telšių 
vyskup Antanu Vaičium at
sisėdo į salės centre esan
čią kėdę. Visų susirinkusių 
vardu jį pasveikino vysk. 
Paulius Baltakis, o svečias 
iš Lietuvos vysk. A. Vai
čius įteikė šv. Tėvui iš Lie
tuvos atvežtą jubiliejinį iš 
gintaro pagamintą ženklą 
ant plokštės.

Prieš akis dar šiandien 
stovi vaizdas su kokiu nusi
žeminimu mūsų Lietuvos 
vyskupas sveikinosi su šv. 
Tėvu. Jis įteikęs tą brangią 
gintaro plokštę atsiklaupė 
prie Šv. Tėvo kojų. Šis mo
mentas nevienam ištraukė 
ašarą, šv. Tėvas Jonas Pau

Romoje... Popiežius Jonas Paulius II sveikinasi su lietuvaitėmis. Prieky clevelandietėa 
Bublytė ir Staniškytė. Felici nuotr.

lius taip susirinkusiems 
kalbėjo: "noriu užtikrinti, 
kad mano širdyje ir maldo
je Jūs užimate ypatingą 
vietą."

Be šiltų mums pasakytų 
žodžių šv. Tėvas kiek galė
jo sveikinosi su dalyviais. 
Audiencijos metu gražiai 
nuskambėjo jungtinio cho
ro giedamos giesmės, o Va
sario 16 gimnazijos tauti
nių šokių grupė pašoko ke
letą šokių. Kanklių solo at
liko Mirga Bankaityte. Šv. 
Tėvas nusifotografavo su 
kunigais, seselėm, Vasario 
16 gimnazijos jaunimu ir 
palaiminęs visus apleido au
diencijos salę. Po audienci
jos užburti dvasinių dova
nų pasklidome po šv. Petro 
aikštę, kur vieni pirkosi su
venyrus, kiti atvirutes ku
riomis kiekvienas stengėsi 
savo namiškiams kuo grei
čiau perduoti tuos čia išgy
ventus jaudinančius mo
mentus, kiti skubėjo į par
duotuves bei viešbučius. 
Norėčiau čia paminėti, kad 
buvo išleisti specialūs Va
tikano šiom iškilmėm pašto 
ženklai trijų rūšių: 200 li
rų vaizduoja Jėzaus Kris

taus statulėlę, kuri yra Va
tikano lietuvių koplyčioje, 
700 lirų — švč. Marijos sta
tula su kūdikiu Jėzum ir 
dviem angelais ir 3000 lirų 
pašto ženklas vaizduojąs ti
pišką lietuvių Koplytėlę, 
ženklų serijos išleista 
550,000 egz. Minimos ženk
lų iliustracijos padarytos 
dail. Maria Maddalena Tuc- 
celli.

Tos dienos popietėj vyko 
pasaulio lietuvių kunigų 
vienybės suvažiavimas. Lie
tuvos pasiuntinybėje prie 
Šv. Sosto vyko jaunimo pa
skaitos ir trumpas Uždai
nuokim pasirodymas. Per 
visas iškilmių dienas prie 
p a s i u n tinybės plevėsavo 
Lietuvos trispalvė.

Važiuojant Romos gatvė
mis vis atkreipdavo dėme
sį daug kur iškabinti pla
katai su užrašu "600 Anni 
Di Cristianesimo in Litua
nia". O plakato viduryje 
lietuviškais motyvais deko
ruotas kryžius, po kurio 
itališkai pažymėta "Ken
čianti Europos dalis".

Laisvalaikiais daug kas 
visur susiburdavo, disku
tuodavo mums rūpimus 
klausimus. Iškilmių dieno
mis vyko PLB kraštų kon
ferencija, Lietuvių Fronto 
Bičiulių suvažiavimas, atei
tininkų bei skautų suėji
mai ir t.'t.

Tačiau visų iškilmių kul
minacinį tašką pasiekė šv. 
Mišios šv. Petro bazilikoj 
birželio 28 d. 9:30 vai. ryto 
kai bazilika prisipildė pil
nutėliai. Iškilmėse visur do
minavo lietuviai. Spėjama, 
kad lietuvių dalyvavo apie 
4,000. Tai rytas kada drau
ge su pavergta Lietuva 
šventėm Krikščionybės Ju
biliejų bei arkiv. Jurgio Ma
tulaičio beatifikaciją. Sun
ku skaitytojams perduoti 
kaip iškilmingai mes ten 
lietuviai jautėmės ir kokia 
Dievo malonė viešpatavo. 
Visiems dalyviams buvo 
Vatikano atspausdintas spe
cialus maldynas antrašte 

"Lietuvos 600 metų Krikš
čionybės sukaktis ir Dievo 
Tarno Jurgio Matulaičio be
atifikacija".

Čia norėčiau paminėti, 
kad leidinio viršelyje buvo 
parašyta Matulaitis, o ne 
Matulewicz, nors apeigose 
naudojamos abi pavardės. 
Leidinį puošė arkivyskupo 
paveikslas, Vilniaus kated
ra, šv. Mikalojaus bažnyčia, 
Šv. Onos bažnyčia, stebuk
lingas Marijos paveikslas 
Trakuose. Pasigirdus gies
mei "Pulkim ant kelių", prie 
altoriaus artėjo Šv. Tėvas 
su koncelebrantais vysku
pais, kurių tarpe buvo du 
lietuviai vyskupai. Vysku
pų reprezentatyvinis daly
vavimas iš kiekvieno kraš
to buvo simbolika vienybės 
su visa bažnyčia. Altorius 
skendo įvairiaspalvių gėlių 
varsose. Iš visų pusių alto
riaus sėdėjo garbės svečiai, 
tarp jų ir mūsų organizaci
jų atstovai, kardinolai, kon
sulai ir kiti dignitoriai. Gi
lumoje tautiniais drabužiais 
pasipuošęs lietuvių jungti
nis choras, šalia jų Vatika
no sikstinų berniukų cho
ras.

(Bus daugiau)

|^| NATIONWIDE 
K i INSURANCE 

I Nabonwide is on yocr

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si | OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

MECHANIC
‘POSITIONS OPEN FOR 

HEAVYDUTYBUS/TRUCK 
MECHANIC 

•EXPERIENCEPREFERRED 
•GOODSTARTING SALARY 

•CLEAN WORKINGCONDITIONS 
»EXCELLENT BENEFITS 
•MUŠT HAVE 0WN TOOLS 
COMMUNITY BUSLINES 

201-473-6230, WALTER 
(24-30).
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Iš San Francisco

50 metų Auksinių vartų tiltui...

Gegužės 27 d. suėjo 50 me 
tų kaip pastatytas Auksinių 
Vartų tiltas - Golden Gate 
Bridge. San Francisco mies
to gyventojai didžiuojas tuo 
tiltu, panašiai kaip Paryžius 
Eifelio bokštu. Abiejų šių 
pastatų projektuotojai sie- 
pabrėžti mechanikos ir ar
chitektūros pažangą ir paro
dyti išradingą meninį grožį, 
nors pagrindinė medžiaga 
geležis.

Auksinių Vartų sąsiauris 
tik vienos mylios platumo, 
bet kai 1851 m. spaudoje pa
siskaityta pirmieji balsai jog 
reikia tilto, tai tokie balsai 
pavadinti lunatikų svaičioji
mu. Viduryje sąsiauris iki 
300 pėdų gilumo, vanduo 
audringas, pakrantės kietų 
uolų ir akmenų, gi rūkas daž 
nai dieną ir naktį sąsiaurį ir 
krantus užgulęs. Tad, kas 
gali svajoti tokioj vietoj til
tą pastatyti - ir dar tokį, ku
ris nesudarytų pavojaus lai
vininkystei.

Betgi atsirado inžinierius, 
svajotojas ir poetas Joseph 
B. Strauss, kurs miesto inži
nieriui tarė, jog tiltą, kurs 
jungtų San Francisco miestą 
su Marin apskritim, pastaty
ti galima. Jo 1921 m. apskai-i 
čiavimu, tiltas kainuotų 27 
milijonus dolerių. Vėliau kai
na pakilo.

J.B. Strauss turėjo gerą 
praktiką, visame pasaulyje 
pastatė įvairaus tipo apie 
100 tiltų. 1924 m. buvo gau
tas krašto gynybos sekre
toriaus, tada Secretary of 
War’s, leidimas tiltas staty
ti, bet tuoj sukilo priešinin
kai su protesto balsais ir 
veiksmais. Vieni įrodinėjo, 
kad tokiam svajotojų projek 
tui leisti visuomenės pinigus 
yra kriminalinis nusikalti
mas. Kiti įrodinėjo, jog sta
tant ir pastačius tiltą bus su
gadintas natūralios gamtos 
vaizdas. įvairiose įstaigose 
ir teismuose kova ėjo net 15 
metų, kol buvo gautas galu
tinis leidimas tiltą statyti.

Ir kai 1937 m. gegužės 27 
d. tiltas buvo baigtas ir per
duotas naudojimui, sureng
toje iškilmėje pirmiausiai 
per tiltą peržingsniavo apie 
du šimtai tūkstančių žmonių 
ir tik po jų pradėjo automo
bilistai važiuoti. J .B Strauss 
apgailestaudamas sugaišto 
laiko su priešininkais kovo
jant, tarė, jog tilto reikia - o 
pati statyba tetruko tik ket
vertą metų. Sakoma, kad

genijus persidirbo. Statybą 
baigiant jo sveikata pašlijo 
ir po tilto atidarymo vos me
tams praėjus, gan jaunas 
širdim mirė.

Apie tą tiltą yra išleista 
daug knygų, fotografijomis 
ir aprašymais pavaizduota 
kaip sunkus ir sudėtingas 
buvo darbas, kiek metalo ir 
cemento sunaudota, kiek bu
vo statybos nelaimių ir kiek 
darbininkų žuvo. Specialios 
mašinos buvo pagamintos 
metalinėms ‘virvėms’ arba 
lynams susukti ir ištempti 
bei vieton iškelti ir pritvir
tinti. Darbininkams ir inži
nieriams vaikščioti buvo nu
tiesti specialūs lieptai. Žmo
nės, matydami siaurais vielų 
lieptais vaikščiojančius bei 
besidarbuojančius vyrus, 
praminė juos tilto beždžio
nėmis.

J .B. Strausso štabe dirbo 
100 su viršum inžinierių - ir 
ne tik San Francisco, bet ir 

1 New York ar Pensilvanijos 
valstijose, kur plieno fabri
kai gamino medžiagą. Šįmet 
50 metų jubiliejaus proga iš
leista nauja knyga, kurioje 
rašoma ne tiek apie tilto sta
tybą, kiek apie architektą
J.B. Strauss, nagrinėjamas 
jo asmens būdas ir kt. Buvęs 
vos 5 pėdų vyras. Kaip dau
gelis mažaūgių (Napoleonas, 
ir lietuvių Voldemaras) pasi
žymėjo gabumais, užsispyri
mu ir geležine valia siekęs 
pasirinkto tikslo.

Auksinių Vartų tiltas yra 
patraukęs plunksnos meni
ninkų dėmesį. Jis užtinka
mas ir poezijos kūryboje. Ne 
vienas ir lietuvis keliaunin
kas, nuo tilto žiūrėdamas, 
savo įspūdžius pagražino ir 
aprašė. Betgi esama ir tokių 
keliautojų, kurie prisirinkę 
turistams skirtų, kad ir pa
senusių brošiūrėlių, sukuria 
vaizdus, lyg patys per tas 
vietas būtų keliavę. Pavyz
džiu galėtų būti vieno ‘kėliau 
ninko’ teigimas, jog per Auk 
sinių Vartų tiltą pervažiavi
mo mokestis yra 25 centai. 
Gi iš tikrųjų jau beveik de
šimtmetis, kai mokestis yra 
vienas doleris savaitės dar
bo dienomis ir du doleriai 
šeštadienį ir sekmadienį. Su
rinkti pinigai naudojami til
to priežiūrai, nuolatiniam 
dažymui ir kitoms išlaikymo 
sąskaitoms apmokėti.

Besirengiant tilto sukak
tuves paminėti - kai progra- 
mon buvo įrašytas pėsčiųjų 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos temos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

žygiavimas per tiltą, pakar
tojant 1937 programą-vėl 
buvo nesutarimų, nes auto
mobilistai tvirtino, jog tilto 
uždarymas auto susisieki
mui bus nereikalingas truk
dymas bizniui. Vietos spau
doje buvo rašoma, ir fotogra 
fijomis pavaizduota, kad 
apie 800,000 žmonių susirin
ko į jubiliejines iškilmes, bet 
tik apie ketvirtadalis jų turė 
jo laimės ar džiaugsmo per- 
žygiuoti tiltą. Tai buvo gegu 
žės 24 d., o gegužės 27 d. 
iškilmės vėl buvo tęsiamos - 
per tiltą permaršavo seni 
žmonės, kurie atsimena tilto 
atidarymo dieną ir kurie dir
bo prie tilto statybos.

Rašoma, jog tiltą pasta
čius Strauss buvo paklaus
tas, kiek ilgai tiltas laikys? 
Atsakymas - amžinai! Vie
noje knygoje skaičiau tvirti
nimą, kad dabartiniais lai
kais tokį tiltą nebūtų galima 
pastatyti, nes nebėra specia
listų ir pinigų (There are not 
enough skilled workmen in 
the labor force and not 
enough inflated dollars in 
our coffers).

Atestatu Įteikimas 
bažnyčioje

Birželis daugeliui jaunų 
žmonių atneša linksmų moks
lo metų pabaigimo dienų. 
Birželio 6 d. stebėjau, kaip 
praėjo diplomų, arba atesta
tų įteikimo iškilmė San Fran
cisco Saint Ros e Akademijo 
je. Šią mergaičių mokyklą 
įsteigė 1862 m. vienuolės do- 
mininkės. Mokslo metų pa
baigtuvių iškilmė buvo šalia 
mokyklos esančioje St. Do- 
minic’s bažnyčioje.

Į bažnyčią įeinant buvo 
duodama šešių puslapių 
spausdinta programa. Iš pir
mo žvilgsnio atrodė, jog tę
sis ilgai, bet buvo kitaip: 
viskas taip puikiai suorgani
zuota, apskaičiuota ir - prog
rama atlikta per valandą! 
Tai tikrai amerikoniškas 
tempas.

Štai kokie programos 
punktai: vargonams grojant 
‘Gaudeamus igitur’ gimnazi
ją baigusios moksleivės įžy
giavo bažnyčion, užėmė skir
tas vietas. Perskaityti keli 
Evangelijos sakiniai ir solo 
giesmė sugiedota, perskaity
ta invokacija, baigusiųjų var
du viena moksleivė pasakė 
gal 3 minučių pagrindinę at
sisveikinimo ir padėkos kai-

Trys abiturientės. Iš kairės: Dalytė Navickaitė, Nida Ged
gaudaitė ir Viltis Janutaitė. Nuotrauka daryta Los Angeles 
abiturientų pagerbimo vakare.

bą. Choras sugiedojo gies
mę, perskaityti vėl keli 
Evangelijos sakiniai ir įteik
ti 78-nioms mergaitėms ates
tatai (tarp jų ir mūsų anūkei 
Viltutei). Ir vėl Evangelijos 
skaitymas ir choro giesmė. 
Keletas mergaičių pagerb
tos už ypatingus pasižymėji
mus moksle ar bendrai mo
kyklos gyvenime. Iškilmėje 
dalyvavo 23 senutės, prieš 
50 metų tą mokyklą baigu
sios, joms įteiktas specialus 
ženklelis. Sugiedota Alma 
Mater, kunigas perskaitė 
kelių sakinių palaiminimą, 
užgiedota pabaigtuvių gies
mė ir linksmos merginos, kai 
kurios bėgte bėgdamos, iš 
bažnyčios išsiskirstė.

CAPE COD
CAPE COD LIETUVIŲ 

ŽINIOS

Kadangi savo salės netu
rime, tai šiemet pirmą kar
tą bandėme daryti susirin
kimą Mildred Chowder 
House Restorane, kur da-_ 
vė atskirą saliukę, bet rei
kėjo pavalgyti pas juos pie
tus.

Pietūs buvo geri ir atro
do, kad apylinkės! nariai bu
vo patenkinti. Pavalgius 
pietus buvo atlikti metinio 
susirinkimo reikalai.

Pirmininkas ir iždininkė 
padarė metipius veiklos 
pranešimus, o revizijos ko
misija patikrinusi knygas 
su dokumentais rado viską 
tvarkoje ir išreiškė iždinin
kei Irenai Jansonienei pa
dėką už tinkamą dokumen
tų ir finansų tvarkymą. 
Apie Amerikos Balso ir kt. 
sąryšį su Lietuva išsamiai 
ir vaizdžiai kalbėjo ilgūs 
metus buvęs tos įstaigos 
viršininkas p. Petrutis.

Susirinkimui prašant val
dyba sutiko būti perrenka
ma dar dviem meetams tik 
dr. Ed. Jansonas, išbuvęs 
valdyboje nuo pat apylinkės 
įsteigimo, dabar sveikatai 
pablogėjus išėjo iš valdybos 
pasilikdamas tik Lietuvių 
Fondo įgaliotiniu Cape Cod. 
Į valdybą pririnkta R. Pet- 
rutienė.

Naują valdybą dabar su
daro pirm. V. židžiūnas,

Nuostabu ne tik tai, kad 
tokia ilga programa taip 
greit ir iškilmingai baigta, 
bet ir neįprastas žmonių el
gesys bažnyčioje. Buvo pra
šyta neploti, kol visoms ne
bus įteikti diplomai. Bet kas 
gi čia iškentės - kai tik išgirs
davo saviškės mergaitės pa
vardę, tuoj pasipildavo gar
sesni ar silpnesni šauksmai 
ir plojimai. Bažnyčioje - kaip 
ir teatre - tik nesigirdėjo 
amerikoniško džiaugsmo 
švilpimo.

Pastebėjau, jog ir šią vie
nuoliją bus varginanti pašau 
kimų stoka, nes dalis moky
tojų vyrų ir moterų - ne vie
nuoliai.

Kazys J anuta

vicepirm. G. Treinienė ir R. 
Petrutienė. Iždininkė I. Jan- 
sonienė. Sekretorius Br. 
Narkeliūnas. Nariai — Kul
tūros ir spaudos reikalams
D. Pautienienė. Sociali
niams reikalams E. Straz
dienė. Į revizijos komisiją 
išrinkta J. Vengrys, J. Va- 
sys ir St. Norkūnas.

★
Birželio išvežimų minėji

me buvo specialiai pakvies
tas lietuvis kun. A. Jurge
laitis, kuris atlaikė mišias 
ir pasakė atitinkamą pa
mokslą anglų kalba, prašant 
melstis už katalikybę ir 
Lietuvos laisvę, ypač pri
simenant, kad šiemet suei
na 600 metų nuo krikščio
nybės įvedimo Lietuvoje.

★

Birželio mėn. 13 d. po pa
maldų buvo pašventintas a. 
t a. Juozo Kuncaičio kapo 
paminklas Cape Cod kapi
nėse. Po to buvo vaišės p. 
Kuncaitienės sodyboje.

★
Cape Cod vasaros geguži

nė bus ruošiama liepos mėn. 
18 d. 12 vai. (jei lietus — 
tai liepos 19 d., 1 vai. p. p..) 
Bronės ir Antano Jucėnų 
sodyboje, 195 Fuller Road, 
Centerville (ten kur ir per
nai buvo).

Bus lietuviški valgiai ir 
gėrimai. Taip pat bus p. p. 
Treinienės ir Petrutienės 
medžio drožinėjimų ir degi
nimo paroda ir loterija. Vi
si kviečiami atsilankyti.

(jed)
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VLIKo pirm. dr. K. Bobelio pranešimas Chicagoje
Antanas Juodvalkis

VLIKo taryba birželio 
19 d. Lietuvių tautiniuose na 
muose, Chicagoje, sukvietė 
lietuvių visuomenę ir spau
dos -radijo bendradarbius iš
klausyti VLIKo pirm. dr. Ka
zio Bobelio ir tarybos politi
nės komisijos nario Pilypo 
Naručio pranešimų. Susirin
kimą atidarė ir jį vedė tary
bos pirm. Jonas Jurkūnas. 
Pristatydamas VLIKo pirm, 
dr. K. Bobelį pažymėjo, kad 
čikagiečiams jis gerai pažįs
tamas, nes anksčiau gyveno 
Chicagoje ir buvo ALTos il
gametis pirmininkas. Jau 
devyneris metus dr. K. Bo
belis pirmininkauja Vyriau
siam Lietuvos Išlaisvinimo 
komitetui.

Pakviestas dr. K. Bobelis 
padėkojo už suteiktą progą 
susitikti su Chicagoje bei jos 
apylinkėse gyvenančiais lie
tuviais ir pasidalinti Lietu
vos laisvinimo darbais ir rū
pesčiais. Ilgokoje kalboje 
pirm. dr. K. Bobelis apžvel
gė VLIKo veiklą ir dedamas 
pastangas išlaikyti gyvą Lie
tuvos bylą laisvųjų kraštų 
vyriausybėse ir iškelti tarp
tautiniuose forumuose. Jo 
pranešimą galima būtų su
glausti į keletą veiklos sričių.

Paminėjo sėkmingą Lais
vės žygį į Kopenhagos teis
mą 1985 m., Vienos konfe
renciją ir VLIKo seimą Lon
done 1986 metais. Tai buvo 
praeities sėkmingi įvykiai, 
kuriuose aktyviai dalyvavo 
ir dalinai finansavo VLIKo 
valdyba.

Leidžiami Eltos biulete
niai šešiomis kalbomis: lie
tuvių, anglų, vokiečių, pran
cūzų, italų ir ispanų. Eltos 
informacijos lietuvių ir an
glų kalbomis išeina kas mė
nesį 4000 tiražu, o kitomis 
kalbomis 4 kartus per metus 
1000 egz. tiražu. Eltos biu
leteniais naudojasi valstybių 
vyriausybės, žurnalistai, 
spauda, radijas ir t.t.

Pareiškė nepasitenkinimą 
dabartine JAV respubliko
niška administracija, nors 
buvo dedama daug vilčių į 
prezidentą Reaganą. Nei 
prezidentūra, nei valstybės 
sekretorius, per visą jų val
dymo laikotarpį, nepadarė 
reikšmingesnio pareiškimo 

Žurnalistai Vliko konferencijoje Chicagoje^ Iš kairės: J.
Janušaitis, A. Juodvalkis, Ig. Andrašiūnas ir J. Zjygas.

Ed. Sulaičio nuotr.

Lietuvos ir visų Pabaltijo 
valstybių išlaisvinimo klau
simais. Pabaltijo dienos ir 
pavergtų tautų savaitės pa
skelbimai buvo blankūs.

Helsinkio konferencijos 
nutarimų peržiūros konfe
rencijoje Vienoje, žmogaus 
pagrindinių teisių laužymas 
nebuvo kaip reikiant išnau
dotas, nors JAV delegacijos 
vadovas ir dalyvavo pabal
tiečių suruoštoje spaudos 
konferencijoje. Mes norėtu
mėme kur kas stipresnės 
JAV atstovų laikysenos ir 
reikšmingesnių pareiškimų. 
Jaučiamas tik tuščiažodžia- 
mas ir reklaminiai pareiški
mai, be atitinkamo veiksmo. 
Visus sukrėtė esto Kari Lin- 
no išdavimas ar jūrininko 
grąžinimas sovietiniams 
KGB-istams. Tokie ir pana
šūs vyriausybės veiksmai 
neprisideda prie glaudesnių 
ryšių sudarymo ir pavergtų 
tautų laisvinimo.

Esant tokioms veiklos są
lygoms čia, VLIKo veikla 
krypsta į Europą, nes ir Lie
tuva yra jos dalis. Europos 
valstybių parlamentas ir jos 
taryba palankiai žiūri į Pa
baltijo valstybių pastangas 
atgauti laisvę ir valstybinę 
nepriklausomybę. Ypatingai 
daug pagalbos susilaukiame 
iš Vokietijos valdžios ir par
lamentarų. VLIKo valdyba 
tam tikslui įsteigė savo atsto 
vybę Strasburge ir jai vado
vauti pakvietė Algį Klimaitį, 
dabartinį VLIKo ir Pasaulio 
Pabaltiečių Santalkos vedė
ją. Tuo tarpu Strasburge 
įsteigtasis informacijos biu
ras tarnauja tik lietuviams 
(VLIKui), bet tariamasi su 
latviais ir estais, norint jį pa
versti visų pabaltiečių biuru 
ir tuo sumažinti išlaikymo iš
laidas. Šio biuro atidarymas 
įvyks liepos 7-8 d.d., kuria
me žada dalyvauti ir VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelis. VLIKo 
Washingtono įstaiga yra su
jungta telefonu su Strasbur- 
go biuru ir informacijomis 
pasidalinama labai greitai.

Taip pat nepasitenkinimą 
pareiškė ir mūsų diplomatų 
veikla, dėl per mažo aktyvu
mo. Tik trys valstybės - 
JAV, Anglija ir Vatikanas 
- pripažįsta Lietuvos atsto

vus. Diplomatai sensta, o 
naujiems įvesti iki šiol keliai 
uždaryti. Pavyko pravesti 
naujus Garbės konsulus, bet 
atstovams atnaujinti nėra 
galimybės. Kaip prasiveržti 
pro daromas užtvaras, taip 
ir neteko išgirsti.

Gyvinami ryšiai su Vati
kanu, kurio lietuviškos radi
jo laidos jau 40 metų infor
muoja ok. Lietuvos tautie
čius apie religinį gyvenimą.

Lietuviai yra susiskaldę ir 
veikia atskirai, o būtų gerai, 
kad nors su vyriausybėmis 
būtų kalbama visų vardu, 
kad viena delegacija būtų 
sudaroma iš visų veiksnių. 
Su PLB valdyba ieškoma ke
lių ir būdų vadavimo darbe 
susitarti.

Pastaraisiais metais ypač 
geri santykiai su latviais ir 
pasikeičiama informacija. 
Kartu dirbama Pasaulio pa
baltiečių santalkoje, kuriai 
šiais metais pirmininkauja 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis. 
Nuo ateinančių metų pra
džios pirmininkavimą pe
rims estai. Santalka yra nau
dinga ir gerai veikia.

VLIKas ruošiasi pravesti 
akciją, kad būtų atšaukta Ri
bentropo-Molotovo sutartis, 
pasirašyta 1939 metais. Su
tarties 50 metų sukaktis bū
tų gera proga tą reikalą iš
kelti pačioje Vokietijoje. Ti
kimasi gauti paramą vyriau
sybėje ir parlamente.

Mezgami ryšiai ir su tais 
lenkais, kurie pripažįsta Lie
tuvos dabartines sienas su 
sostine Vilniumi.

Tai tik kelios pabiros iš dr.
K. Bobelio pasakytos kalbos 
sušauktoje konferencijoje.

Pirmininkaujantis J. Jur
kūnas padėkojo VLIKo pirm, 
dr. K. Bobeliui už platų pra
nešimą ir pakvietė VLIKo 
tarybos politinės komisijos 
narį Pilypą Narutį papasa
koti apie tarybos darbus. P. 
Narutis, pusvalandį truku
sioje kalboje, palietė daugelį 
dalykų, pradedant slaptomis 
sutartimis, paskelbtomis 
chartomis, šiandienine Sovie 
tijos ‘glasnost’ politika ir mū
sų tautai užkrauta sunkia 
okupacija. Didieji nemato 
mažų tautų ir jomis domisi 
tik tiek, kiek jiems iš to gali 
būti naudos. Todėl mūsų vi
sų pareiga prisidėti prie tau
tos išsilaikymo ir šaukti, kad 
laisvasis pasaulis išgirstų 
mūsų pagrįstus reikalavi
mus. Spaudai raštu pateikė 
savo kalbos santrauką, ku
rioje primenami kai kurie 
opūs ir gyvenimiški reikalai.

Politinės komisijos siūly
mai nėra kokie nors nutari
mai, privalomi VLIKo valdy
bai, o daugiau pageidavimai, 
kokie darbai artimiausioje 
ateityje turėtų būti atlieka
mi. Iš jų paminėtini: netikė
ti Gorbačiovo ‘glasnost’ čiul
bėjimu, nepasitikėti lenkais - 
bet reikia su jais kalbėti, iš
leisti spec. Eltos biuletenį

Dr. K. Bobelis, Vliko pirmininkas, kalba informaciniame 
susirinkime. Prie stalo sėdi: P. Narutis, J. Jurkūnas ir A. Kaz
lauskas. Ed. Šulaičio nuotr.

lenkų kalba, valstybių vadų 
ar popiežiaus priėmimų dele 
gacijos sąstate turėtų būti 
diplomatai ir veiksnių vado
vai, skelbti sąrašus tų lie
tuvių, kurie Lietuvoje talki
ninkauja okupantui, rašyti 
memorandumus Gorbačio
vui reikalaujant grąžinti 
atimtas šventoves, paleisti 
politinius bei sąžinės kali
nius ir t.t. .

Kai kurie siūlymai yra 
vykdomi, tik per mažai skel
biami viešai, kai kuriems rei
kia išlaukti tinkamo momen
to. Aplamai, nieko naujes
nio susirinkusieji neišgirdo.

Susirinkimui vadovavęs 
Jonas Jurkūnas, dėl užtęsto 
laiko, nuo savo pranešimo 
atsisakė ir perėjo prie pa
klausimų. O jų buvo nema
žai ir įvairių. Dr. K. Bobelis 
į visus stengėsi atsakyti ir 
paaiškinti. Paklausimai dau
giausiai sukosi apie mezga
mus ryšius su lenkais ir Vati 
kanu. Paklausėjai baiminosi, 
kad nebūtų nueita per toli ir 
per įvairius jubiliejus, inspi
ruojamus lenkų, nebūtų at
naujinta, ar sukurta nauja 
Liublino unija. VLIKo val
dybos nukreiptas žvilgsnis į 
Europą ir artimesnių ryšių 
mezgimas su vokiečių parla
mentarais, buvo sutiktas pa
lankiai ir tas klausimas ne
diskutuotas. Dr. K. Bobelis 
užtikrino, kad VLIKo būsti
nė nenumatoma perkelti į 
Europą ir pasiliks Washing- 
tone.

UŽSKLANDAI

VLIKo veikla plečiama. 
Įsteigta atstovybė Strasbur
ge, Prancūzijoje. Eltos in
formacijos, leidžiamos anglų 
kalba, turi dvi laidas: JAV ir 
Anglijoje, kurios skaitytojus 
pasiekia tuo pačiu metu. Tau 
tos fondo aukos didėja ir ar
tėja prie vieno milijono, bet 
ir išlaidos taip pat auga. 
Dviejų būstinių-informacijų 
centrų išlaikymas taip pat 
yra nepigus. Pasigedo lietu
viškų veiksnių konsolidaci
jos ir efektingesnės veiklos. 
Būtina politinę veiklą labiau 
koordinuoti ir delegacijas su 
daryti iš visų veiksnių, kad 
balsas būtų stipresnis ir tar
pusavio peštynės išnyktų.

Dr. K. Bobelis pasirodė 
kaip geras kalbėtojas, suge
bąs aprėpti lietuviškus rei
kalus ir plačiai žvelgiąs į atei 
ties veiklą. Nelengvą laisvi
nimo darbo vežimą veža de

vintus metus ir nerodo nuo
vargio žymių. Linkime ir to
liau rūpintis lietuvių veiks
nių konsolidavimu ir vienin
ga veikla, bet būti apdairiam 
ir nesudaryti su lenkais nau
jų unijų, kad ainiai mūsų ne
keiksnotų, kaip mes priekaiš 
taujame savo prabočiams.

Pranešimą praturtino A. 
Vaitiekaičio iš Detroito at
vežta vaizdinė paroda, išdės
tyta ant stalų ir iškabinėta 
ant sienų, vaizduojanti 
VLIKo veiklą, Tautos fondą, 
Laisvės kovotojus, Kalantą - 
Laisvės Lietuvai, Taikos ir 
laisvės žygį, Eltos leidinius 
ir kt. A. Vaitiekaitis yra ne
pailstantis laisvės Lietuvai 
šauklys.

ST. PETERSBURG
MOKSLO METŲ 

UŽBAIGA

Birželio mėn. 20 d. Don 
Vista mokyklos patalpose, 
St. Petersburg Beach, įvyko 
”Saulės” Lituanistinės mo
kyklos mokslo metų užbai
gimo šventė, dalyvaujant 
mokiniams, tėvams, moky
tojams ir svečiams.

Programoje, po mokinių 
pasirodymų, jiems išdalintų 
pažymėjimų bei dovanų 
(Liet. Bendruomenės paau
kotų knygų), buvo atsi
sveikinta su aukštesniosios 
klasės mokytoja Marija Pe- 
teraitiene ir su buvusia Tė
vų Komiteto pirmininke dr. 
Birute L. Pumputiene, kuri 
grįžta atgal į Chicagą. Taip 
pat mokytoja Lilija Brin- 
kienė atsisveikino su moki
niais ir Tėvų Komitetu, nes 
sekančiais metais nemoky
tojaus. Vėliau sekė visų pa
bendravimas prie pyragėlių 
ir kavos.

Mokinių programą prave
dė A.žalnieriūnaitė-Robert- 
son, apdovanodama moki
nius savo išaustomis tauti
nėmis juostomis. Visai 
šventės eigai vadovavo mo
kyklos vedėja R. Durickai- 
tė-Moore.

Skaitykit' ir platinkit 
DIRVĄ

MANUFACTURING 
OPPORTUNITIES 

International manufacturing corpora- 
tion with facilities in Windsor , N. J. 
(Exit 8, N. J. TPK) has immediate 
openings for experienced production 
workers. Complete benefits package 
& good starting salary. Ij you are 
self motivated and have a good work, 
history, please call 609-443-5800 ext.' 
221,___________________ (20-26)
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■ BOSTONO LIETUVIAI

MIRĖ ADV. Z. šALNIENĖ

Eidama 92-tuosius me
tus, birželio 21 d. Bostone 
mirė adv. Puišytė-šalnienė 
(Shallna), anksčiau miru
sio Lietuvos garbės konsu
lo adv. Antano šalnos 
(Shallna) žmona. Ji buvo 
gimusi Lietuvoje, iš kurios 
j Ameriką atvežta 5-rių me
tų. Baigusi teisės mokslus 
Bostone, ji buvo pirmoji 
lietuvė teisininkė šiame 
krašte, gana aukštai iškilu
si amerikiečių tarpe. Nuo 
jaunystės ji buvo įsijungu
si į lietuvišką veiklą: daly
vavo choruose ir parengi
muose, priklausė Susivieni
jimui Lietuvių Amerikoje, 
dėstė lietuvių kalbą vasari
nėje mokykloje Bostone, o 
paskutiniu metu stipriai 
parėmė Lietuvių Fondą, 
įnešdama į jį savo mirusio 
vyro Lietuvos garbės kon
sulo adv. Antano šalnos 
(Shallna) atminimui 10,000 
dolerių. Velionė palaidota 
birželio 24 d. Auburn kapi
nėse, Cambridge, Mass.

PASITARIMAS RADIJO 
PROGRAMŲ REIKALU

Kai dėl Stepono Minkaus 
mirties nuo gegužės 10 d. 
jo vesta lietuvių radijo pro
grama neveikia, tai Bostono 
ir apylinkės lietuviai liko 
tik su viena lietuvių radijo 
programa Laisvės Varpu, o 
1954 m. veikė jų net pen
kios. Birželio 20 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos patalpose Tautinės 
Sąjungos Bostono skyriaus 
pirmininkas Juozas Kapo
čius buvo sukvietęs lietuvių 

4Arpber H°l>days” 

1987 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE: 
Liepos 20-28 Maskva 1, yilnius 5,

Maskva 1 ............................ $1399.00
Rugsėjo 16-25 Maskva 1, Vilnius 5, 

Maskva 2 ............................ $1429.00
Gruodžio 6 — sausio 10 Maskva 2, Vilnius 5,

Ryga 4, Leningradas 3....... $1514.00

ĮDOMESNI MARŠRUTAI
Liepos 7-24 Maskva 2, Vilnius 5, privačiu autobusu 

per Pabaltįjį iki Leningrado $1956.00
Spalio 6-23 Maskva 2, Vilnius 9, Leningradas 4, 

Helsinki 1 ......................... $1725.00
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 Broadwa.v
P. O. Box 116.

South Boston, Mass. 02127 '"m'“''
Telefonas: (617) 268-8764

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY FOR DEPARTURES 
FROM BOSTON OR NEW YORK AND ARE SUJECT TO CHANGES.

organizacijų atstovų pasi
tarimą išsiaiškinti, ar ne
būtų reikalo ir galimybės 
perimti Minkų turėtą radi
jo stotyje WLYN-AM 1360 
laiką tolimesnei lietuvių ra
dijo tarnybai. Pasitarime 
dalyvavo Tautinės Sąjun
gos Bostono skyriaus valdy
bos nariai: Juozas Kapo
čius, Juozas Vaičjurgis, 
Juozas Rentelis, Edmundas 
Cibas ir Adolfas ščiuka, 
Lietuviškos skautybės fon
do pirmininkas Česlovas Ki
liulis, Jono Vanagaičio šau
lių kuopos pirmininkas Sta
sys Augonis, LB Bostono 
apylinkės pirmininkas Bru
tenis Veitas, Gediminas 
Ivaška ir Juozas Casperas, 
o taip pat Laisvės Varpo ve
dėjas Petras Viščinis.

Pranešimus rūpimu rei
kalu padarė Česlovas Kiliu
lis ir Juozas Casper. Iš jų 
paaiškėjo, kad atrodo, jog 
Steponas Minkus nepaliko 
testamento, tad į jo paliki
mą pagal kraujo giminystę 
rimčiausią teisę turi jo trys 
pusbroliai, kurie nerodo no
ro rūpintis Stepono Min
kaus vesta radijo progra
ma. Pateiktos informacijos 
pagrindu pasikeitus nuomo
nėmis, prieita išvados, kad 
galima kalbėti tik apie nau
jos lietuvių radijo progra
mos suorganizavimą, o ne 
apie nustojusios veikti pro
gramos atgaivinimą. Tokiai 
naujai radijo programai rei
kėtų ne tik laiko radijo sto
tyje, bet taip pat nemažai 
lėšų ir tinkamų vadovų. Jei 
į naujos programos organi
zavimą galima būtų įtrauk
ti jaunimą, tai gal vertėtų

Adv. Zuzana Šalnienę (Shallna) su Laisvės Varpo vedėju 
Petru Viščiniu 1964 m. balandžio 12 d. Laisvės Varpo parengime.

mėginti, o jei ne, tai ver
čiau stipriau remtina vei
kianti Laisvės Varpo pro
grama. Ryšium su tuo Lais
vės Varpo vedėjas Petras 
Viščinis pareiškė, kad tuo 
atveju, jei manoma, kad 
galima būtų gauti geresnę 
radijo stotį ir laiką joje, ne
gu dabar Laisvės Varpas 
turi, tai jis paruoštų ir per
duotų programas, bet nau
jos programos išlaikymui 
reikalingomis lėšomis turė
tų pasirūpinti kiti. Pasita
rimas baigtas, pageidaujant 
surinkti tuo reikalu daugiau 
konkrečių žinių.

IŠKVIEČIAMAS 
TEATRAS

Bostono ir apylinkės lie
tuviai labai mėgsta lietuviš
kus vaidinimus, bet vietoje 
vis rečiau jų pasitaiko. To
dėl Tautinės Sąjungos Bos
tono skyrius yra pasiryžęs 
net iš Los Angeles iškvies
ti rež. P. Maželio vadovau
jamą teatrą su Vinco My
kolaičio - Putino vaidinimu 
”Valdovu”, už kurį įvyku
siame pernai teatro festi
valyje Chicagoje pripažinta 
pirmoji vieta. Esmėje dėl 
vaidinimo jau susitarta, tik 
dar nenustatyta jo data. 
Manoma, kad teatras at
vyks spalio 18 d. ar 25 d. 
priklausomai nuo to, kaip 
jam pavyks susitvarkyti. 
Susidomėjimas organizuo
jamu vaidinimu jaučiamas 
net tolimesnėse lietuvių ko
lonijose. Tokio teatro iš
kvietimas iš tolimojo Los 
Angeles yra susijęs su di
delėmis išlaidomis, bet or
ganizatoriai to nesibaido. 
Skyriaus pirmininku yra 
Juozas Kapočius.

KRIKŠČIONYBĖS 
MINĖJIMAS

Lietuvos krikščionybės 
600 metų sukakties minėji
mo Bostone komitetas nu
statė tokią to minėjimo 
tvarką:

Rugsėjo 27 d. 3 vai. po 
pietų sol. Lilijos šukytės 
koncertas. Spalio 4 d. 2 vai. 
po pietų šv. Kryžiaus ka
tedroje Šv. Mišios, aukoja
mos kardinolo Bernard 
Law. Mišių metu giedos 
sol. Marytė Bizinkauskai-

Skaitykit ir piatinkit
dirvą 

tė, o vargonais gros dr. Vy
tenis Vasyliūnas. Tą pačią 
dieną, 6 vai. vakaro Lanta
ną restorane Randolphe 
banketas, kuriame meninę 
programą atliks sol. Marytė 
Bizinkauskaitė ir sol. Bene
diktas Povilavičius, akom
panuojami komp. Jeronimo 
Kačinsko. Spalio 11 d. 3 vai. 
po pietų First & Second 
Church auditorijoje Vyte
nio Vasvliūno vargonų kon
certas. Spalio 25 d. 3 vai. 
po pietų So. Bostono Lietu
vių Piliečių draugijos salėje 
inž. dr. Jurgio Gimbuto 
iliustruota paskaita ”Lietu- 
vos bažnyčių ir varpinių ti
pologija”.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Rugsėjo 8-sios, kaip Tau
tos šventės minėjimas 
Brocktone rengiamas rug
sėjo 13 d; Tuo rūpinasi 
Stasio Eivos vadovaujama 
LB vietos apylinkė ir Sta
sės Gonfensienės vadovau
jama Martyno Jankaus šau
lių kuopa. Minėjimas pra
dedamas 10 vai. ryto šv. 
Mišiomis Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčioje, 
po kurių iškilmingas susi
rinkimas salėje po bažnyčia.

AUKSINĖ SUKAKTIS
Šiemet sunkanka 50 me

tų, kai veikia Onos Ivaš- 
kienės suorganizuota Bos
tono lietuvių tautinių šokių 
sambūris. Toji auksinė su
kaktis bus paminėta lapkri
čio 28 d. specialiu renginiu, 
kuris vyks So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos tre
čio aukšto salėje. Jame pro
gramą atliks to sambūrio 
4-rios grupės: vaikų, paau
gusiųjų, studentų ir vete
ranų.

LIETUVIS KANDIDATAS

Lietuvis Juozas Casperas 
baigia jau antrą kodenciją, 
kaip rinktas Bostono mo
kyklų komiteto narys. Atei
nančiuose rinkimuose jis 
yra kandidatu į Bostono 
miesto tarybą. Lietuvių or
ganizacijų atstovai liepos 8 
d. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos patalpose 
buvo susirinkę pasitarti, 
kaip padėti Juozui Caspe- 
rui, kad jis būtų išrinktas.

Juozas Casperas yra lai
dotuvių direktorius, popu
liarus ne tik lietuvių, bet 

taip pat amerikiečių tarpe. 
Kaip mokyklų komiteto na
rys,” jis pasirodė labai akty
vus, turįs daug idėjų ir drą
sos tas idėjas ginti. Dėl to 
jis dažnai minimas ir rodo
mas televizijoje, apie jį pla
čiai rašo vietos amerikiečių 
spauda. Rimtai dirbant, jo 
išrinkimas yra neabejoti
nas. Tai būtų aukštesnė pa
kopa jo politinėje karjero
je. Jis neslepia savo užmo
jo ateityje būti kandidatu 
į Bostono merą.

RENGINIAI

• Rugsėjo 12 d. Tautos 
šventės minėjimas Bostono 
Lietuvių salėje.

• Rugsėjo 13 d; Tautos 
šventės minėjimas Brock
tone, rengiamas LB apylin
kės ir Martyno Jankaus 
šaulių kuopos: 10 vai. pa
maldos šv. Kazimiero baž
nyčioje, iškilmingas susi
rinkimas salėje.

• Rugsėjo 20 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje 
Laisvės Varpo rudens kon
certas, kuriame programą 
atliks Los Angeles vyrų 
kvartetas.

• Rugsėjo 27 d. 3 vai. po
piet sol. Lilijos šukytės kon
certas, rengiamas Lietuvos 
krikšto sukakties minėjimo 
komiteto Bostone.

• Spalio 4 d. 2 vai. popiet 
šv. Kryžiaus katedroje Mi
šios aukojamos kardinolo 
Bernard Law, minint Lietu
vos krikšto sukaktį. Mišių 
metu giedos sol. Marytė Bi
zinkauskaitė, o vargonais 
gros dr. Vytenis Vasyliū
nas.

• Spalio 4 d. 6 vai. vakaro 
Lantana restorane Randol
phe banketas, kuriame me
ninę programą atliks sol. 
Marytė Bizinkauskaitė ir 
sol. Benediktas Povilavi
čius, akompanuojami komp. 
Jeronimo Kačinsko. Banke
tą rengia Lietuvos krikšto 
minėjimo komitetas.

• Spalio 10-12 d. įvyks 
Lituanistikos instituto su
važiavimas su paskaitomis 
visuomenei So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos na
muose, 368 W. Broadway.

• Spalio 11 d. 3 vai. po
piet First & Second Church 
auditorijoje Vytenio Vasy- 
liūno vargonų koncertas, 
rengiamas Lietuvos krikšto 
minėjimo komiteto.

• Spalio 25 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje 
inž. dr. Jurgio Gimbuto 
iliustruota paskaita ”Lietu- 
vos bažnyčių ir varpinių ti
pologija”, rengiama Lietu
vos krikšto minėjimo komi
teto.

• Lapkričio 7 d. 6 vai. 30 
min. vakaro Sandaros sa
lėje, 30 Intervale Brocktone 
metinis Balfo 72 skyriaus 
banketas.

• Lapkričio 28 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos salėje Bostono lietu
vių tautinių šokių sambūrio 
50 metų veiklos minėjimas.
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Šeštoji pa
Šių metų birželio 11 d. į 

latvių stovyklavietę New 
Hampshire, Naujoje Angli
joje, pradėjo rinktis trijų Pa
baltijo kraštų atstovai: lie
tuviai, latviai ir estai į pabal
tiečių jaunimo stovyklą. Tra 
dicija susirinkti visiems pa- 
baltiečiams būrin ir pasida
linti savo patirtimi bei rūpės 
čiais dėl toli paliktos tėvy
nės, kurią daugumas jaunes
niųjų pažįsta vos iš kelių pra 
leistų tenai dienų, nėra jau 
taip sena.

Idėja rengti bendras pa
baltiečių jaunimo stovyklas 
gimė prieš šešerius metus. 
1981-ais metais buvo išrink
tos pirmosios kiekvienos tau 
tos tarybos. Vėliavnešiais 
tada buvo lietuvis Vidman
tas Rukšys, estas - Martin 
Suuberg ir latvis - Karlis 
Cerbulis.

Šiais metais stovyklauto
jai rinkosi keturioms die
noms - ne per ilgiausiam lai
kui, kai reikia gana daug ką 
nuveikti. Pabaltiečių stovyk 
la rengiama ne vien tiktai 
poilsiui. Tai proga vieną kar 
tą per metus susirinkti vi
siems kartu, kad galėtų 
bendrai aptarti jiems rūpi
mus klausimus, apsidalinti 
mintimis apie tai, kaip padė
ti likusiems tėvynėje tautie
čiams, pasvarstyti galimy
bes apie platesnių ryšių už
mezgimą su bendraamžiais 
nuo Baltijos krantų. Darbo
tvarkė buvo perpildyta pa
skaitomis, diskusijomis bei 
laisvalaikio renginių progra
momis. O išsiblaškyti bei at
sigauti po dienos galėjai 
nuostabioje gamtoje: stovyk 
lavietė tarsi priminė Latviją 
miniatūroje. Gražioje, kalvo
toje vietovėje - mažais atstu 
mais išsibarstę nameliai. Čia 
pat ir nedidelis ežeras, jauki 
koplytėlė.

Paskaitų išklausyti visi su 
eidavo į seną kluoną. Tiesa, 
jo viduje akis pasigenda 
įprastinių kluono atributų: 
šalinės ir klojimo, kur pa
prastai tokiu metu gimtinėje 
jau kvepia pirmasis suvež
tas šienas. Šiandien kluonas 
tarnauja įvairiems kultūri
niams renginiams, čia vyks
ta posėdžiai bei susirinkimai.

Ketvirtadienis - pirmoji 
stovyklos diena - buvo skirta 
atvykimui, senų pažinčių at
naujinimui bei naujų užmez
gimui.

Penktadienį nuo pat anks
tyvo ryto prasidėjo paskai
tos ir diskusijos. Stovyklos 
atidarymo proga kalbėjo Es
tijos ir Latvijos pasiuntiny
bių atstovai - Aarand Roos ir 
Janis Lūsis. Jis plačiai paaiš
kino, kokias glimybes turi ir 
kokias funkcijas atlieka Ne
priklausomų Pabaltijo kraš
tų pasiuntinybės Vakaruose. 
Pasak jų, diplomatinės misi
jos ir šiuo metu atstovauja 
savo kraštų vyriausybes ir 
yra atsakingos už jų ateitį.

Didelio dėmesio susilaukė 
Amerikos latvių asociacijos 
visuomeninės informacijos 
direktorius Ojars Kalninš pa

LIETUVIŲ 
DAILININKŲ ŽINIAI

1987 metų Bendroji Dai
lės Paroda bus atidaryta 
spalio 30 d. Čiurlionio Gale-

stovykla
kiekvieną kongresmaną.

Taigi, belieka tiktai drą
siai eiti pirmyn.

Savo sukauptomis žinio
mis apie šiuo metu po pasau
lį išsibarsčiusius lietuvius, 
latvius bei estus, apie buvu
sių Nepriklausomų Pabaltijo 
valstybių diplomatines misi
jas Pietų Amerikoje, Naujo
je Zelandijoje, apie turimas 
žemes bei pastatus Didžiojo
je Britanijoje, Prancūzijoje, 
Berlyne ir kitur, visus nuste 
bino Bill Hough - jaunas ad
vokatas iš New Yorko. Jis 
gana gerai susipažinęs su So
vietų Sąjunga, aplankęs ne 
vieną Rytų Europos kraštą, 
be to, išstudijavęs šių kraštų 
istoriją. Būtent, Bill Hough 
iškėlė mintį visiems pabaltie 
čiams pagalvoti apie galimy
bę Berlyne įsteigti Baltų mu
ziejų, o Londone - Baltų cent" 
rą. Abiejuose kraštuose pa
baltiečiai turi šiuo metu sve
timų naudojamus pastatus ir 
žemę. Pasak Hough, yra bū
tina sudaryti vadovaujančią 
valdybą, kuri galėtų palaiky
ti ryšius su po visą pasaulį 
išsibarsčiusiais Pabaltijo 
kraštų atstovais. Be to, jis 
pats numatęs kitais metais 
sukviesti Pabaltijo kraštų 
diplomatinių misijų atstovus 
iš visų pasaulio kraštų - jų 
radęs netgi Naujoje Zelandi
joje bei Kolumbijoje.

Pasidalinti patirtimi apie 
radijo laidų ruošimą latvių ir 
anglų kalbomis su pabaltie
čių jaunimu, atvyko Silves- 
trs Lambergs, kuris jau nuo 
1969-jų metų ruošia 25-kių 
minučių savaitines muzikos 
programas. Temas savo lai
doms jis parenka labai įvai
rias - tai latvių istorija, geo
grafija, kultūra bei opera. 
Muzikinį laidų foną jis užpil
do klasikine muzika, kurios 
aruodas yra tikra neišsemia
mas. Jis naudoja ‘Melodijos7 
plokštelių firmos, bei užsie
nyje leidžiamų firmų plokš
teles. Lambergs nuomone, 
reikia kitataučius šviesti, 
mokyti apie save. Vienas iš 
tinkamesnių būdų ir yra mu
zika.

Vakarus stovyklautojai už
pildydavo turiningais kultū
riniais renginiais bei daino
mis ir šokiais. Penktadienį 
jie susirinko į vakarą, skirtą 
‘Lietuvai skaidrėse’. Kaip 
vėliau ne vienas iš stovyklau
tojų prisipažino, tą vakarą 
jie Lietuvą pamatė visai ki
tokią, negu kad buvo matę 
anksčiau. Tai nenuostabu, 
nes turisto akis ne viską spė
ja pamatyti, Nereikia pa
miršti, kad jis ne visur gali 
ir nuvažiuoti.

Kitą vakarą visus pakvie
tė būrin įsiliepsnojęs laužas. 
Kalnų aidas iki vėlumos at
kartojo lietuvių, latvių ir es
tų dainų melodijas, mokomų 
žaidimų žodžius. Su pakilia 
nuotaika bei pilni įspūdžių 
stovyklautojai atsisveikino 
iki kitų metų rugpiūčio mė
nesio.

Belieka tikėtis, kad po to
kios turiningos stovyklos ne

skaita. Jis prisipažino, kad 
temą paskaitai jam pasiūliu
si pati sovietų spauda. Pasi
rodo, sovietai pradėję būkš- 
tauti dėl trečiosios kartos 
pabaltiečių įtakos politinėje 
bei visuomeninėje sferoje ne 
tik tos šalies kurioje jie gy
vena, bet ir jų tėvų gimtinė
je. Mat, tarp šios kartos at
stovų yra daug gydytojų, tei
sininkų, mokslininkų bei me
nininkų, kurie Vakaruose 
dažnai susilaukia didelio pri
pažinimo. Be to, jaunimas 
aktyviai dalyvauja visuome
niniame išeivijos gyvenime, 
pagal išgales stengiasi kuo 
dažniau lankyti: Pabaltijo 
kraštus.

Kalninš taip pat pastebė
jo, kad Jungtinių Valstijų, 
Vakarų Europos bei Rytų 
Europos kraštų mokyklose 
dėstoma istorija ir apie Pa
baltijo kraštus. Tačiau va
dovėliuose pateikti faktai 
nėra tikslūs ir pasenę - jie 
išleisti penkiasdešimtais me
tais ir daugiau nė karto ne
buvo redaguoti, o tik per
spausdinti.

Kalninšo nuomone, atėjo 
pats laikas parengti naujus 
vadovėlius - turime didelį 
būrį gerų istorikų, kurie - 
juos paraginus - tikrai prisi
dėtų prie šio kilnaus darbo.

Kaip toliau pastebėjo pa
skaitininkas, mes patys, o ne 
kas nors kitas, turėtume pa
sirūpinti, kad užsienyje lei
džiamose enciklopedijose 
bei almanachuose būtų trum 
pos žinutės ir apie tris kraš
tus prie Baltijos jūros - t.y. 
Lietuvą, Estiją ir Latviją. 
Be to, pabaltiečiai daug ką 
apie save gali pasakyti per 
trumpą televizijos progra
mą, o taip pat susukti įdomią 
video įrašų juostą.

Kalninš taip pat priminė, 
kad turime naudotis kai ku
rių tautiečių užimamomis įta
kingomis vietomis, per juos 
skelbdami apie savo tarptau
tiniuose simpoziumuose, auk 
što lygio pasitarimuose. Ir 
kiekviena tokia proga turi
me reikalauti, kad būtų liau
tasi rusifikacija Pabaltijo 
kraštuos, kaip galima dau
giau remti disidentus, apie 
juos skelbiant užsienio spau
doje bei per radiją, o taip 
pat kuo daugiau informaci
jos apie save perduoti į Pa
baltijį.

Kalninšo paskaitą gražiai 
papildė lietuvių atstovės 
Astos Banionytės pastabos. 
Ji pastebėjo, kad reikia atsi
minti tai, jog ne visi kongres- 
manai lygūs savo užimama 
vieta, įtaka aukštesnėse sfe
rose, netgi savo intelektu. 
Visų pirma nereikia bijotis 
kreiptis pas juos. Svarbu, 
kad žinotum dėl ko pas jį atė 
jai, apie ką nori kalbėti. Tie
sa, pačiam reikia daugiau 
mažiau susipažinti su jo bio
grafija. Į pagalbą čia gali 
ateiti THE ALMANAC OF 
AMERICAN POLITICS ir 
POLITICS IN AMERICA. 
Tai leidiniai, kuriuose gali 
rasti visą informaciją apie

leisime žūti toms puikioms 
idėjoms, kurios jau gimė per 
keturias dienas. Jas tikrai 
verta įgyvendinti ir jokiu 
būdu neleiskime joms tuš
čiai žūti. Viskas priklauso 
nuo mūsų pačių, viskas yra 
mūsų rankose. Telieka tik
tai darbais - o ne žodžiais - 
įprasminti savo buvimą.

Lina Žilionytė 
Rima Silėnaitė

rijoje, Ine. Midland Fede- 
ral Savings banko patalpo
se, 4038 Archer Avė., Chi
cago, III. 60632. Visi lietu
viai dailininkai kviečiami 
parodoje dalyvauti. Bus 
skiriamos premijos 1500 
dol. bendroje sumoje.

Norintieji parodoje daly
vauti dailininkai atsiliepia 
laiškais iki rugsėjo 15 d.

Rašyti dail. Mikui šilei- 
kiui, Meno tarybos pirmi
ninkui, 6729 So. Campbell 
Avė., Chicago, III. 60629.

Čiurlionio Galerijos, Ine. 
Vadovybė

VLADUI CIVINSKUI

mirus, jo žmonai URŠULEI, vaikams ir anū

kams nuoširdžią užuojautą reiškia.

Eugenija ir Vytautas
Meškauskai

Lietuvių Bendruomenės nariui

A. t A.

REMIGIJUI DAMUŠIUI 
taip netikėtai mirus, giliausią užuojautą reiš

kia jo Tėveliams ir visiems artimiesiems ir 

kartu liūdi.

Colorado Lietuvių Bendruomenė 
ir Tautinių šokių Grupė ”Rūta'’

Mielam kolegai

A. A.

INŽ. VYTAUTUI ČESNULIUI 
amžinybėn iškeliavus, jo mylimą žmoną 

APOLONIJĄ, dukrą su šeima ir visus arti

muosius, šioje skausmo valandoje, nuošir

džiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Vaclovas Senūta
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KANADOS LIETUVIAI
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"GINTARO” PAVASARIO 
KONCERTAS

Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblis "Gintaras” yra 
didžiausias ir spalvingiau
sias tautinių šokių ir dainų 
sambūris, pagarsėjęs ne tik 
Kanadoje, Amerikoje, bet 
ir kitų kontinentų lietuvių 
išeivijos kraštuose. Jis per 
32 metus garsino lietuvių 
tautinių šokių grožį, ugdė 
jaunimo meilę mūsų pa
vergtos tėvynės tradici
joms, skatino lietuvybės iš
laikymą išeivijoje. "Ginta
ro” ansamblis paskutinę iš
vyką turėjo Amerikoje, kur 
Hartfordo lietuvių koloni
joje dalyvavo surengtose 
Lietuvos krikščionybės su
kakties iškilmėse, kurios 
įvyko gegužės mėn. 16 d. 
Koncerte dalyvavo 600 žiū
rovų, kurie šokėjus ir so
listą R. Paulionį labai šiltai 
sutiko.

Vos spėję nusivalyti ke
lionės dulkes, ”Gintaras” š. 
m. gegužės 24 d., sekmadie
nį, surengė tradicinį metinį 
pavasario koncertą Anapilio 
salėje. Dalyvavo per 400 rė
mėjų, svečių ir tautiečių iš 
Toronto, Hamiltono ir arti
mųjų apylinkių. Salė buvo 
pačių gintarieČių išpuošta 
pavasario žalumynais. Sce
ną puošė didžiulė dekoraci
ja, vaizdavuis lietuvišką 
sodybą, kurią paruošė R. 
Rusinavičienė. Prie scenos 
ant sienos ”Gintaro” ženk
las apsuptas eglės šakelių 
vainiku.

Kiekvieną pavasarį "Gin
taro” vadovai šiems koncer
tams parenka temą, kurios 
ribose vyksta programa. 
Šių metų tema — "Pavasa
rio linksmybės” pagal K. 
Donelaičio raštus, kur mi
nimos lietuviškos Joninių ir 
Sekminių tradicijos, San-, 
trauką iš K. Donelaičio me
tų paruošė Rasa Lukoševi- 
čiūtė-Kurienė, kurią skai
tė programos pranešėja Ina 
Lukoševičiūtė. Kone erto 
programą temos ribose pa
ruošė "Gintaro” vadovai R. 
J. Karasiejai, kuriems tal
kino grupių vadovės: vai
kų — A. Bubulienė, vyres
nių vaikų — R. Rusinavi
čienė, jaunųjų — R. Yčie- 
nė, dainos vieneto — R. 
Stauskienė.

Koncerto programą pra
dėjo 5:45 vai. p. p. prane
šėja I. Lukoševičiūtė, pa
deklamavus K. Donelaičio 
metų ištrauką apie pavasa
rio linksmybes. Suskambė
jus ”Gintaro” orkestro švel
niems garsams, scenoje vai
kų grupė judriai pašoko 
Voveraitę ir šitam dideliam 
būry. Vyresniųjų berniukų 
ir mergaičių grupės salės 
centre vikriai ir ritmingai 
pašoko Kalvelį, Juodbėrėlį 
ir Suktinį.

Pasitraukus šokėjams iš 
salės, scenoje išsirikiavo; 
11 mergaičių dainos viene

tas, kurios švelniai padai
navo J. Dambrausko — 
Pievos pražydo, A. Vana
gaičio — V. Stonio — Gra
žių dainelių, A. Saulyno — 
Dainuokim po du ir V. Šei- 
nausko — D. Kuzmaitės — 
Dainelė mamytei. Tai jau
nas vienetas, pakeitęs vy
resniąsias dainininkes. Jų 
vadovė R. Stauskienė dar 
turės stipriai ir dažnai su 
naujomis dainininkėmis re
petuoti, kad prilygtų buvu
siam dainos vienetui.

Nuskambėjus jaunų mer
gaičių dainų garsams, sa
lės centre vėl pasirodė vi
duriniųjų ir vyresniųjų gru
pių šokėjai, kurie su jau
natviška energija atliko šo
kių pynę, šią šokių dalį už
baigė mergaičių grupė, sce
noje atlikę švelniai ir deta- 
liškai naują šokį "Per gi
rią". šokis, atrodo, vaizda
vo mergaičių nekaltumą ir 
jų žaismą su miško gėlėmis.

Solistas R. Paulionis, 
akompanuojant J. Govėdui, 
sodriu baritonu padainavo 
porai dainų. Dainų papildy- 
mui "Gintaro" atskiros gru
pės atliko dar po šokį. Susi
jungusios visos grupės sce
noje ir salėje, per 100 šo
kėjų, koncertą užbaigė tra
dicine "Subatėle". Spalvin
gi tautiniai rūbai, jaunimo 
linksma šypsena veiduose, 
atliktų šokių ritmingumas, 
dinamiškumas bei džiaugs
mas publikai publikoje su
kėlė pasididžiavimo nuotai
ką ir viltį, kad lietuvybė iš
eivijos net trečioje kartoje 
nėra žuvus ir išsilaikys 
daugelį dešimtmečių. Kai 
užbaigus programą apie 150 
šokėjų, dainininkių, muzi
kantų ir kitų gintarieČių 
talkininkų išsirikiavo sce
noje ir salėje, publika ilgai 
plojo, pareikšdama savo pa
sigėrėjimą bei džiaugsmą.

Koncerto rengėjų vardu 
tėvų komiteto pirmininkė 
R. Žilinskienė pareiškė šir
dingą padėką "Gintaro" va
dovams Ritai ir Juozui Ka- 
rasiejams, kurie vadovauja 
gintariečiams nuo 1965 m., 
šokių ir dainos grupių vado
vėms, muzikantams ir tal
kininkams, kurie buvo pa
puošti gėlių žiedais.

Koncerto programai pa
sibaigus, kuri užtruko va
landą laiko, gintariečiai ap
tarnavo visų dalyvių balto
mis staltiesiemis ir žvaku
tėmis papuoštus stalus, pa
vaišindami juos kava, ar
bata ir lietuviškais skanės
tais. Vyko loterija, kurios 
bilietus pirko dalyviai kny
gelėmis, nepagailėdami do
lerių paremti "Gintarą", re
prezentacinį Kanados lietu
vių tautinių šokių ir dainų 
ansamblį.

LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS 

MINĖJIMAS

Lietuvos krikščionybės

KAD DAUGIAU AUKŲ NEBŪTŲ
Liepos 2 d. Leningrade 

numirė nupilietintas ir ka
ro nusikaltimais apkaltin
tas estų kilmės amerikietis 
Kari Linnas. Vieniems Kari 
Linnas paliks kaip tautos 
herojus, kovojęs dėl Esti
jos laisvės, kitiems — žmo
nių skerdikas, karo nusikal
tėlis. Tas skirtingas požiū
ris prasitęs į tolimą ateitį 
ir ilgai drums kai kurių tau
tinių grupių santykius.

Mes manome to buvo ga
lima išvengti. Jei Linnas iš 
tikro buvo karo nusikaltė
lis, tai tas turėjo būti įro
dyta Amerikos teismuose, 
prisilaikant Amerikos tei
sinės procedūros. Linno at
veju, to nebuvo padaryta. 
Kriminalinis kaltinimas bu
vo sprendžiamas civiliniame 
teisme, o nusikaltimo įro
dymui buvo naudojama so
vietų KGB pateikta medžia
ga. Hitlerio sąjungininkei, 
Estijos pavergėjai ir estų 
tautos naikintojai, Sovietų 
Sąjungai, Amerikos teisin
gumo departamentas atida
vė savo pilietį.

Kas su Linnu atsitiko so
vietų kalėjimuose, spėti ga
li tik tie, kurie patys yra 
buvę KGB tardymo kame
rose. Tik vienu atveju so
vietai parodė daugiau žmo
niškumo už JAV Teisingu
mo departamento agentūrą 
OSI, jei teisingai informuo-

600 metų sukakties centri
nis minėjimas Kanadoje 
įvyks Toronte 1987 m. lap
kričio 14-15 d. d. Lapkričio 
14 d., šeštadienį, bus atlik
ta Ryersono teatro salėje 
poeto B. Brazdžionio ir 
muz. kun. B. Markaičio su
kurta oratorija "Babtizo 
vos”. Sudarytas jungtinis 
choras iš Toronto vyrų 
"Aras", Prisikėlimo para
pijos, Lietuvos kankinių pa
rapijos, Londono "Pašvais
tės", Hamiltono parapijos 
ir mergaičių "Aidai" choris
tų ir chorisčių. Jau vyksta 
intensyvios repeticijos, šeš
tadienio programa bus už
baigta vakariene po orato
rijos Prisikėlimo salėje, ku
rioje dalyvaus oratorijos 
atlikėjai, kviestiniai svečiai, 
mecenatai ir tautiečiai įsi
giję bilietus.

Reikšmingiausia iškilmių 
dalis vyks lapkričio 15 d., 
sekmadienį. Iškilmės bus 
pradėtos 2 vai. p. p. eitynė
mis iš Toronto rotušės į šv. 
Mykolo katedrą, kur įvyks 
iškilmingos pamaldos, čia 
dalyvaus Kanados katalikų 
ir mūsų lietuvių vyskupai, 
kunigai, giedos jungtinis 
choras. Tikimasi, kad daly
vaus gausus skaičius tau
tiečių, organizacijos su vė
liavomis. Sudaryti atitinka
mų sričių komitetai dirba,, 
planuoja, kad šis reikšmin
gas renginys būtų pastebė
tas viešumoje savo įspūdin
gumu, gausumu dalyvių ir 
Lietuvos vardo išgarsinimu. 

ja jų TASS, kai sovietų gy
dytojai rado Linną sergan
tį septyniomis sunkiomis 
ligomis, o tuo tarpu OSI 
perdavė jį sovietams su pil
vo žaizdų diagnoze. Ilgą lai
ką iki deportacijos Linnas 
buvo laikomas kalėjime, ir 
Teisingumo departamentui 
jo sveikatos būklė visai ne
rūpėjo.

Net nežinant, kas iš tikro 
buvo Kari Linnas, — tau
tos didvyris ar karo nusi
kaltėlis — tačiau jam ne
buvo leista apsigynimui 
naudotis civilizuotame pa
saulyje p r a k tikuojamais 
teisiniais procesais, tuo pa
neigiant jam žmogaus tei
ses, ir jis tapo įtartinos 
konspiracijos auka.

Kari Linnas nebuvo pir
moji pabaltiečių auka. Pir
moji auka buvo prof. Juo
zas Brazaitis. Tos pačios 
jėgos, kurios sukūrė OSI, 
buvo apkaltinusios ir Juozą 
Brazaitį karo nusikaltimais. 
Kaltintojai niekad nepasi
rodė dienos šviesoje. Bra
zaitis, didysis humanistas, 
1 i t eratūros mokslininkas, 
pedagogas, antinancinės ir 
antibolševikinės rezistenci
jos vadas, sunkiai pergyve
no tą baisią neteisybę. Se
rija širdies smūgių 1974 m. 
lapkričio 28 d. nuvedė jį į 
kapus. Kai Algimantui Ge- 
čiui atėjo kongresmano Jo- 
shua Eilberg 1975 sausio 13 
rašytas laiškas, kad dėl įro
dymų stokos Brazaičiui by-

JEI JI M S KEIKIA UŽDENGTI S.TOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KrFJI’KIT^S 1

LATVIAN ROOF’ng 
Cleveland telef. (216) 521'2^2 

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
Dengiame stogus apartamentams. Hot i‘oO^s- Tv.>ikom< 
kaminus ir vandens nutekėjimo vam7<P-'nS- dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikifr’:>*rn0- ^‘nP 

atliekam dailidės da,i,vs.
MARTIN’S ir GUNARS KAULINS I.akewood. Ohio

Labirinte,.. 

la nutraukiama, jo jau ne
bebuvo gyvųjų tarpe. Bra
zaitis buvo pirmoji įtarti
nos konspiracijos auka.

Pabaltiečių ir ukrainiečių 
organizacijos niekad nesi
priešino karo nusikaltėlių 
aiškinimui ir teisimui. Bu
vo tik priešinamasi netobu
lam įstatymui ir piktnau
diškam netobulo įstatymo 
taikymui apkaltintųjų karo 
nusikaltimais bylose. Kad 
nebūtų naujų aukų, o OSI 
jau jas rikiuoja į eilę, 95-jo 
Kongreso priimtas Public 
Law 95-549, kitaip vadina
mas Holtzman Amendment, 
turi būti papildytas ar pa
keistas. Apkaltintųjų bylos 
turi būti sprendžiamos 
Amerikos k r i m i naliuose 
teismuose pagal Amerikos 
teisines normas. Už tokius 
pakeitimus pilnai pasisako 
visos Koalicijai (CCJS) pri
klausančios organizacijos ir 
taip pat centrinės lietuvių 
bei kitų pabaltiečių ir uk
rainiečių organizacijos.

Koalicija su ekspertų tal
ka Holtzman Amendment 
pakeitimus ruošia. Reikės 
sunkaus darbo bei morali
nių i? fflgdžiaginių resursų, 
kad tie pakeitimai taptų 
tikrove. ^uo metu iškilo 
reikalas skubiai pasipriešin
ti neteisybei. Tikime, kad 
visuomenė šio momento 
svarbą supras.

Antanas B. Mažeika 
koalicijos (CCJS) 

pirmininkas ir akcijos 
koordinatorius
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CHICAGO

DVIDEŠIMTAS LTN' 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Š. m. birželio 13 d. nuo- 
savuose namuose įvyko Chi
cagos lietuvių tautinių na
mų dvidešimtasis metinis 
susirinkimas. Susirinkimas 
vyko ir praėjo gražioje dar
bo nuotaikoje, peržvelgė 
paskutiniųjų metų valdybos, 
veiklą, paties pastato admi
nistravimo sąlygas, išrinko, 
sudarė direktorių tarybą.

Susirinkimą pradėjo Sta
sys Virpša, valdybos pirmi
ninkas. Toliau susirinkimą 
vesti jis pakvietė Joną Jur
kūną, šių namų (organiza
cijos) pradininką ir ilgame
tį (iki 1984 m.) kasmet per
renkamą valdybos pirminin
ką. Sekretoriumi pakvies
tas Stasys Briedis, ALTS. 
Chicagos skyriaus pirminin
kas ir šio skyriaus deleguo
tas LTN direktorius.

Susirinkimo pirmininkas 
pagarsino pereitais metais 
į amžinybę iškeliavusius 
šių namų narius, būtent: 
Leonardą Dargį, Nikodemą 
Abromą, Vaclovą Denį, Vla
dą Gricevičių, Simą Kaše- 
lionį, Eleną Matutienę, Vla
dą Mieželį, Mečį A. Šimkų, 
Petrą štoncelį, Joną Vede- 
gį, Joną Gaidelį ir Antaną 
Tverą. Mirusieji pagerbti 
atsistojimu ir tylos minu
te.

Susirinkimas vyko birže
lio 13 d., atseit, dieną, ku
rią prieš 46 metus komu
nistų buvo pradėtas dide
liu mastu vykdyti lietuvių 
tautos žūdymas, areštuo
jant ir ištremiant į Sovieti- 
jos šiaurę bei Sibiro gula
gus apie 35 tūkstančius lie
tuvių. Tame skaičiuje keli 
tūkstančiai kūdikių ir vai
kų ... Susirinkimo pirmi
ninkui pasiūlius, ištremtie
ji prisiminti ir jų aukos pa
gerbtos susikaupimu.

Jonas Grigaitis, 1976 m. 
metinio LTN narių susirin
kimo sekretorius, perskaitė 
jo sklandžiti surašytą susi
rinkimo protokolą. Protoko
las priimtas be pastabų ar 
pataisų, plojimu pareiškiant 
sekretoriui padėką.

Trumpus pranešimus pa
darė valdybos pirmininkas, 
kaip ir tarybos pirminin
kas. Iždininkas Juozas And- 
rašiūnas paryškino 1986 m.

PETKUS
TeVAS 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

LTN finansinę apyskaitą, o 
Bronius Kasakaitis, LTN 
šeimininkas, paaiškino kliū
tis bei sunkumus adminis
truojant pačius namus. Su
sirinkimas pateiktąją val
dybos metinę apyskaitą pa
tvirtino. Apyskaita įprasti
ne tvarka buvo pasiųsta 
kiekvienam nariui, drauge 
su pakvietimu į susirinki
mą.

Direktorių tarybos suda
rymas. šis susirinkimas iš
rinko dviem metams penkis 
direktorius: dr. V. P. Dargį, 
Vitą Girdvainienę, Mečį Va
liukėną, Bronių Kasakaitį 
ir Rasą Plioptytę. Antro
sios kadencijos metus einą 
d i r e ktoriai: Aleksandrai 
Traška, Irena Kriaučeliū- 
nienė, Stasys Virpša, Ka- 
zimieras Pocius, Nardis 
Juškus ir vieton pasitrau
kusio • (Vyto Uznio) susi
rinkimo išrinktas Petras 
Bučas. Narių-organizacijų 
deleguoti direktoriai: An
tanas šošė, Vytas Plioplys, 
Paulius Deveikis, Stasys 
Briedis ir Juozas žemaitis. 
Direktorių tarybos g. pir
mininkas Jonas Jurkūnas. 
Tarybos artimiausiu užda
viniu yra išrinkti, sudaryti 
LTN valdybą.

Po susirinkimo jo daly
viams toje pat salėje įvyko 
šeimyniška vakarienė, ku
rios metu prie atskirų stalų 
vyko pokalbiai dienos ak
tualijomis ir LTN liečian
čiai klausimais. (mv)

DR. KAZIO 
MARTINKAUS 

STIPENDIJOS FONDAS

1984 m. sausio 13 d. mi
rus biochemijos dr. Kaziui 
Martinkui, jo šviesaus at
minimo įamžinimui, 1985 
m. buvo įsteigtas ir inkor
poruotas kasmetinis stipen, 
dijų fondas.

1987 m. birželio 13 d. sti
pendijos fondo komisija iš 
a. a. dr. Kazio Martinkaus 
tėvų ir sesers, chemijos dr. 
Vytauto Naručio, chemijos 
inžinieriaus Richard Jam- 
bor, finansininko Sauliaus 
Mikaliuko ir psichologijos 
dr. Algio Norvilo, apsvars
tė gautus stipendijų prašy
mus ir nutarė skirti iš gau
tų procentų šias stipendi
jas:

1. Antaninai žmuidzinai- 
tei, Dartmouth Medical

Lietuvių jaunimas pasiruošęs tautiniam šokiui Šv. Petro aikštėje.

DETROITO LIETUVIAI

ALTS VALDYBA 
POSĖDŽIAVO

ALT S-gos Detroito sky
riaus valdybos posėdis įvy
ko birželio 11 d. skyriaus 
pirmininko Alberto Misiū
no bute.

Pirm. A. Misiūnas patie
kė darbotvarkę, kuri buvo 
priimta be pakeitimų. Sekr. 
Edvardas Milkus perskaitė 
pereito posėdžio protokolą.

Valdyba nutarė skyriaus 
visuotinį metinį susirinki
mą šaukti š. m. rugpiūčio 23 
d. Onutės ir česio šadeikų 
sodyboje. Susirinkime bus 
priimamas nario mokestis.

Pirm. A. Misiūnas ir ižd. 
R. Macionis patikrino ban
ke turimos sąskaitos balan
są, kuris atitiko skyriaus 
kasos knygai.

Dėl Dirvoje atspausdinto 
straipsnio ”Kai jausmai už
temdo protą” padarytas nu
tarimas, kad skyriaus val
dyba pritaria ALT S-gos 
centro valdybos pareiški
mui, kad Dirva prisilaikytų 
mūsų politinių veiksnių, 
kurių tarpe yra ALT S-ga, 
sutartos bendradarbiavimo 
laikysenos su Pavergtąja 
Lietuva.

School biochemijos dokto
rantei — $1,000.00;

2. Birutei Tamulynaitei, 
University of Chicago lietu
vių kalbotyros doktorantei 
— $500.00;

3. Daivai Bobelytei, Vir- 
ginia Commenwealth Uni
versity farmakologijos dok
torantei — $500.00;

4. Aidui Kriaučiūnui, 
Texas Tech. University bio
chemijos doktorantei — 
$250.00;

5. Inai Lukoševičiūtei, 
Toronto University farma
cijos magistrei — $250.00.

Antanas Grinius

Valdyba nutarė ALT 
S-gos skyriams pasiųsti ati
tinkamus kiekius Jono Švo
bos parašytos ir Vilties 
draugijos išleisto knygos 
”Seiminė ir prezidentinė 
Liteuva”.

Klausimų ir sumanymų 
programos dalyje buvo pa
liestas VLIKas, ALTas ir 
Lietuvių Bendruomenė. Po
sėdis buvo darbingas ir 
sklandžiai pravestas.

Be aukščiau paminėtų 
posėdy dalyvavo V. Tamo
šiūnas, A. Vaitiekaitis, St. 
Šimoliūnas, A. Grinius, S. 
Bartkus ir A. Andriušaitis.

Po posėdžio pirm. A. Mi
siūnas visus pavaišino.

DLOC SUSIRINKIMAS

DLOC metinis susirinki
mas įvyko birželio 27 d. Su
sirinkimą pradėjo pirm. dr. 
Algis Barauskas ir jam pra
vesti pakvietė: Petrą Pago- 
jų — pirmininku ir Anta
ną Norų — sekretorium, 
susirinkime dalyvavo 17 or
ganizacijų atstovų ir atsto
vavo 13 organizacijai.

Valdybos pranešimus pa
darė: pirm. dr. Algis Ba
rauskas, iždininkas Anta
nas Vaitėnas patiekė val
dybos pajamų-išlaidų apy
skaitą. Vasario 16 minėji
me buvo surinkta 5275 dol. 
aukų ir, atskaičius rengimo 
išlaidas, aukos pasiųstas 
ALTui.

Pabaltiečių komiteto na
rys adv. Kęstutis Miškinis 
apgailestavo, kad respubli
konai apleido mus ir estą
C. Linną, deportavo į Sov. 
Sąjungą.

Valdyba perrinkta ta pa
ti : dr. Algis Barauskas, 
Bernardas Brizgys, Anta
nas Norus, Petras Pagojus, 
Česys šadeika, Algis Vai
tiekaitis, Antanas Vaitėnas. 
Kontrolės komisija irgi ta 

pati: Stasys šimoliūnas, 
Antanas Sukauskas ir Vin
cas Tamošiūnas.

Svarstant klausimus ir 
sumanymus Vytautas Kut
kus pasiūlė Vasario 16 mi
nėjimus ruošti kartu su 
Lietuvių Bendruomenės De
troito apylinkės valdyba ir 
aukas Lietuvos laisvinimo 
reikalams rinkti pagal au
kotojų laisvą apsisprendi
mą — VLIKui, ALTui ir 
Lietuvių Bendruomenei. Pa
siūlymas buvo paremtas ir 
pravestas balsavimas. Už 
pasisakė 2 ir prieš 14. Vy
tauto Kutkaus pasiūlymas 
nepraėjo.

Dr. Algis Barauskas kvie
tė dalyvauti liepos 26 d. Pa-., 
v.ergtų Tautų minėjime, ku
ris įvyks ukrainiečių Kultū
ros Centre, 26601 Ryan Rd., 
Warren, Mich.

I W!| NATIONWIDE 

K ĮINSURANCE
I Nat<onw.tfe >s on you' SMtO

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

• .PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas .531-6720.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į CIPKUŠ 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
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FILATELIJA
N r.6 Antanas Bernotas

JAV birželio 13 d. Tarp
tautinės Filatelijos parodos 
proga Toronte, Kanadoje, 
išleido 22 centų pašto ženk
lus, kuriuose parodyta šiau
rinės Amerikos kontinento 
gyvūnija (Wildlife) ir au
galija.

Pašto ženklai išleisti la
pais po 50 vienetų, kuriuo
se parodyti įvairūs gyvuliai 
ir žvėreliai, paukščiai, žu
vys ir drugiai, kiekvienas 
atitinkamoje savo gamtos 
aplinkumoje, čia dedame 
pašto ženklą su bene cha
rakteringiausiu šiaurinės 
Amerikos gyvuliu - bizonu.

UN (Jungtinės Tautos) 
išleido pašto ženklus savo

Labirinte...

^aupa

— 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 
IRA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITĄ 
(DIRECT DEPOSIT)

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

sąskaitas.
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

pirmajam generaliniam se
kretoriui Trygve Lie pa
gerbti. Pašto ženklai išleis
ti JAV valiuta New Yorke, 
šveicarų valiuta Ženevoje 
ir austrų valiuta Vienoje, 
čia dedame austriškąjį.

Trygve Halvdan Lie 
(1896-1968) gimė Oslo 
mieste Norvegijoje. Mokėsi 
Oslo universitete. Jau nuo 
1926 m. veikė darbo parti
joje. Vėliau buvo teisingu
mo ministerių ir, vokiečių 
okupacijos metu — užsie
nio reikalų ministerių Lon
done. Steigiant Jungtines 
Tautas San Francisce, vado
vavo Norvegijos delegaci
jai. 1946 m. vasario 1 d. bu
vo išrinktas pirmuoju Jung
tinių Tautų gen. sekreto
riumi, kuriuo išbuvo iki 
1953 m. Jis faktinai ir su
organizavo Jungtines Tau
tas, kurios dabar veikia 
New Yorke, o skyriai Žene
voje ir Vienoje. Pabaigęs 
savo tarnybą grįžo atgal į 
Norvegiją.

SOVIETŲ SĄJUNGA iš
leido 5 kapeikų pašto ženk
lą ir voką lietuvių kompo-

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMŲ 
PIRKIMUI (MORGIČIAI).

Iškilmingos mišios (Cappella Popale), kurias atnašavo popiežius Jonas Paulius II, pa
skelbdamas ark.. Jurgį Matulaitį palaimintuoju. V. Bacevičiaus nuotr.

zitoriui Stasiui Šimkui pa
gerbti.

Stasys Šimkus (1887- 
1943) gimė mažažemio kal
vio šeimoje Moliškių kaime, 
Seredžiaus vis., Kauno aps. 
Turėdamas didelių muziki
nių gabumų, jau jaunystė
je išmoko groti vargonais 
ir giedoti. Vėliau, padeda
mas įvairių geradarių, mu
zikos mokėsi Vilniuje, Var
šuvoje ir Petrapilyje. Dar 
prieš I Pas. karą su kon
certais važinėjo įvairiose 
Lietuvos vietose. 1915-1920 
m. gyveno Amerikoje, kur 
išvystė plačią muzikinę 
veiklą. Grįžęs Lietuvon, at
gavus Klaipėdą, ten įsteigė 
ir vadovavo muzikos mo
kyklą. Vėliau darbavosi 
Kauno valst. teatre ir švie
timo ministerijoje. Parašė 
ir sukomponavo daugybę 
dabar labai populiarių dai
nų melodijų, operą Pagirė- 
nai ir daug kitų kompozi
cijų.

VATIKANAS birželio 2 
d. išleido trijų pašto ženklų 
seriją paminėti 600 metų 
sukakčiai, kai Lietuvoje 
buvo įvesta krikščionybė.

Pašto ženkluose parody
ta: 200 lirų — Rūpintojėlis, 
700 lirų — Dievo Motina su 
Kristumi ant kelių ir dviem 
angelais, 3000 lirų — kop
lytėlė. Visi lietuvių liaudies 
meno dirbiniai. Kartu išleis

ti lankstinukai, kuriuose 
italų, prancūzų, anglų, vo
kiečių ir ispanų kalbomis 
paaiškinta Lietuvos krikšto 
istorija. — Tą pačią dieną 
išleisti ir du pašto ženklai 
paminėti 800 metų sukak
čiai, kai Latvijoje buvo 
įvesta krikščionybė. Pieši
niuose parodytas senovinis 
Rygos bažnyčios antspau
das ir Aglonos dominikonų 
bažnyčia, statyta 1780 m.

ŠIMTMETIS FOTO 
KLUBAS

Cleveland Photographic 
Society šiemet švenčia 100 
m. sukaktį. Tai yra antras 
seniausias foto klubas J.A. 
V-bėse. 1887 m. sausio 25 
d. su 20 narių CPS pradėjo 
savo veiklą, kada fotogra
fija buvo vos prieš 48 m. 
atrasta. Tuo metu dar ne
buvo filmų ir lengvų foto 
aparatų. Sunkūs foto apara
tai ir stiklo negatyvai buvo 
ano meto narių našta. Dau
gumas narių buvo Clevelan
de garsūs ir turtingi as
mens. Kameros ir foto me
džiagos nebuvo pigūs. Nuo 
tada ir dabar CPS nariai 
analizavo ir kritikavo viens 
kito kūrinius. Nuo tada ir 
dabar CPS yra kas mėnesį 
pravedamos įv. foto šakų 
varžybos ir kritika. 1920-jų 
metų pradžioje pradėtas 
leisti CPS nariams biulete
nis — ”Through The Dark- 
room Door”, kuris ir po šiai 
dienai pasiekia visus CPS 
narius. 1926 m. gegužės ir 
birželio mėn. CPS 26 nariai 
Washingtone, Smithsonian 
Institute, turėjo savo nuo
traukų parodą. 1937 m. CPS 
puikiai pasirodė su nuotrau
komis Clevelando Didžiųjų 
Ežerų (Great Lakęs Expo- 
sition) parodoje. Apie 1938 
m. kluban atėjo 35 mm fo
to aparatai ir filmai. Tuo 
pačiu įsipilietino ir spalvo
tosios skaidrės.

66 metus CPS kasmet ru
denį ir metų pradžioje ren
gia fotografijos kursus. Šį 
.pavasarį buvo užbaigtas 
66-tas kursų sezonas. Per 
tuos 100 metų per CPS klu

bo gretas perėjo daug na
rių. Ne visi jų buvo čiagi- 
miai. Kiti atkeliavę iš Bel
gijos, Indijos, Japonijos, 
Lietuvos, Lenkijos, Olandi
jos, Ukrainos, Vokietijos ir 
kt. Iš lietuvių žymius pėd
sakus paliko Vytas Valai
tis, kurio nuotraukos buvo 
rodomos šimtmečio sukak
ties parodose sausio ir ge
gužės mėn. Nuo 1963 m. 
CPS narys yra Gerardas 
Juškėnas. Jo skaidrės irgi 
yra CPS nuolatiniuose rin
kiniuose. Šį pavasarį jis ta
po išrinktas CPS patikėti
nių tarybon.

CPS klubas per tą šimtą 
metų susirinkdavo priva
čiuose namuose, nuomuoja- 
mose patalpose ir net kurį 
laiką gamtos muziejuj, šiuo 
metu yra įsikūręs 1549 Su- 
perior Avė., antrame aukš
te, kur turi gerą laborato
riją — ”darkroom”. Vasa
ros mėn. būna du susirinki
mai — spalv. skaidrių ir 
vaizd.. nuotraukų. Rudeniop 
bus susirinkimai kiekvieną 
penktadienį 8 vai. vak. Be 
to, CPS nariai kas mėnesį 
daro iškylas į gamtą, kar
tais specialios paskirties 
nuotraukoms daryti mieste 
arba klauso paskaitas klu
bo patalpose.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

Vinco Gelgoto plaukų kir
pyklos kainos: pensinin
kams ir vaikams $4.00, vy
rams $8.00 už reguliarų 
plaukų nukirpimą. 687 East 
185 Street.

MOLDMAKER
Progressive co. needs someone with 
7-10 yrs exp. in building of injection 
molas. Good benefits & steady over- 
time avail. Loc. Nr GSP exit 105. Call 
Niek, 201-992-1741. (24-37)



1987 m. liepos 16 d. DIRVA Nr. 26 — 15

CLf7FL4M>f d
v 11 ii

■y| £■£ ! LJfM

u

• Dr. Nelė Juškėnienė 
birželio mėn. buvo nuskri
dusi į San Antonio, Tx. Ten 
ji dalyvavo Dannemiller 
Medical Educational Foun- 
dation seminare — Review 
of Anesthesia. Kelionėje 
lydėjo jos vyras Gerardas. 
Tai buvo antra Juškėnų ke
lionė į Texaso padangę. Pa- 
seo dėl Rio, misijų bažny
čios, EI Mercado, Lyndon 
B. Johnson Ranch su lau
kinių gėlių pievomis, pikni
kas Rio Cibolo Ranch, La 
Villita, Tower of Americas 
ir Alamo istoriniai pasta
tai paliko jiedviem nepa- 
pirštamus įspūdžius. Isto
rija kartojasi: Pilėnų 1236 
m. ir Alamo 1836 m. gynėjų 
ryžtinga kova turi panašu
mą. Abiem atvejais visi gy
nėjai žuvo už krašto laisvę.

• Australijos latvių an
samblis „Saules josta”, 50 
šokėjų ir muzikantų atvyk
sta į Clevelandą ir liepos 
16 d. 7:30 vai. vak. Ken- 
neth Beck Center for the 

M /uperior /avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS
Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki

$ 100,000.00
PASKOLOS TEIKIAMOS:

■ namams pirkti,
■ rezidenciniams ir komerciniams 

pastatams statyti,
■ namų remontams,

■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Zctving/
Pogrindinis 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.

Cultural Arts, 17801 De- 
troit Avė., Lakewood, Oh., 
duos koncertą. Bilietai 12 
dol. Visi maloniai kviečia
mi atsilankyti. Dėl papildo
mų informacijų skambinti 
(216) 331-5338 ar 333-0736.

• Amerikos tautybių są
jūdis Clevelande, kuriam 
vadovauja Ralph Perk, bu
vęs Clevelando meras, lie
pos 15 d. ruošia pavergtųjų 
tautų savaitės minėjimą — 
pamaldas St. John katedro
je. Pradžia 7 vai. vak. Vi
sos tautybės kviečiamos da
lyvauti.

• SLA 14 kuopos geguži
nė įvyks š. m. liepos 19 d. 
Jokūbaičių sodyboje, 3000 
Hadden Rd., Euclid, Ohio. 
Gegužinės metu žurnalistė 
Aurelija Balašaitienė-žitku- 
vienė padarys išsamų pra
nešimą apie susitikimą su 
Vilniaus burmistru Ameri
koje. Pradžia 12 vai. Įėji
mas nemokamas. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti.

ATŽYMĖTI FOTO 
MĖGĖJAI

PSA Journal šį pavasarį 
paskelbė Who’s Who 1986 
iškyliųjų foto mėgėjų sąra
šus. Kazys Daugėla, Bed- 
ford, N. H., yra atžymėtas: 
foto žurnalizmo parodose 
su 4 nuotraukokom;. mažo 
formato mono chrominių 
nuotraukų parodose — 5 
nuotr.. ir šiaurės Amerikos 
monochrominių nuotraukų 
parodose — 8 nuotr. Cleve- 
landietis Gerardas Juškė- 
nas: spalvotųjų skaidrių pa
rodose — 39 skaidrės; gam
tos skaidrių parodose — 15 
skaidrių ir kelionių skaid
rių parodose — 3 skaidrės.

DARBŠTUS ATŽALYNAS

šį pavasarį Mykolas Lo 
Presto, mokyt. Meilutės 
Juškėnaitės ir prof. J. Lo 
Presto sūnus, bakalauro 
laipsniu apvainikavo savo 
studijas Pennsylvan i j o s 
Valst. Edinboro universite
te. Jis taip pat buvo atžy
mėtas cum Įaudė medaliu. 
Mykolas yra priimtas tęsti 
fizikos studijas magistro 
laipsniui gauti Michigano 
Universitete, Ann Arbor. Jo 
brolis Jonas antrus metus 
tęs studijas Edinboro Uni
versitete.

Clevelande Mykolo pus
brolis Jonas Natkevičius 
gavo brandos atestatą Gil- 
mour Academy aukštesn.

MEMBEft

FSLIC
Fedornl Snvm0s & Losn Inturanc* Corp

Your Ssvtngs Insured to *40.000

KVIEČIAME DALYVAUTI

LIETUVIU KLUBO GEGUŽINĖ c.

Sekmadieni, rugpjūčio 23 d., 
12 vai. — 6 vai. vak. Kroatų sodyboje, 

10022 Mulberry Road, Chardon, Ohio, 
apie 5 mylios į rytus nuo 306 kelio, klubas, čia 
seniau rengdavęs gegužines, vėl grįžta į Kroatų 
sodybą, kuri dabar yra atnaujinta ir patogiai 
įrengta. Atvykdami į gegužinę turėkite su savimi 
klubo nario bilietą. Veltui alus. Skanūs valgiai. 
Jaunimui žaidimai ir prizai, šokiams orkestras.

Kviečiame visus dalyvauti gražiausioje ir di- 
didžiausioje Lietuvių Klubo narių, jų šeimų ir visų 
lietuvių gegužinėje.

• • •

LIETUVIŲ NAMŲ METINIS 
BALIUS ir LIETUVIŲ KLUBO 

PREMIJOS ĮTEIKIMAS 
ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO MĖN. 26 D., 

7 vai. 30 min. vak., Lietuvių namų salėje.
Lietuvių Namų tradicinis balius, kuriame įtei

kiama Lietuvių Klubo $1,000 premija, dalyvaujant 
ir praėjusiųjų metų premijų laureatams.

Skani vakarienė. Vynas ir šampanas. Serbų 
MELODIJOS orkestras. Iškilios šventės nuotaika. 
Bilietų kaina bus paskelbta vėliau. Rezervacijos 
tel. 531-2131.

mokykloje. Jis sudenį pra
dės studijas Clevelando 
John Carroll Universitete. 
Tame universitete antrus 
metus studijuos jo pusbro
lis Ričardas Matas. Jono se
suo Dana Natkevičiūtė bai
gė 8 skyrius Dievo Motinos 
parapijos mokykloje ir yra 
priimta į Laurel H. S.

Jų pus sere Daina Matai- 
tė po predental studijų 
John Carroll universitete 
rudenį pradės odontologijos 
studijas Case Western Re-

Ekonomistui, Sūduvijos Korp! filisteriui

VIKTORUI RUTKAUSKUI

Clevelande mirus, žmoną SABINĄ, sūnus ir

jų šeimas giliai už jaučiam ir kartu liūdime.

Antanas ir Agutė 
Y a n k a i

Rochester, N. Y.

A. t A.

VIKTORUI GALINIUI 
mirus, dukrą GRAŽINĄ su šeima, JADZĘ 

NAUJOKAITIENĘ ir visus artimuosius, 

nuoširdžiai užjaučiame.

Birutė Januškienė,
sūnus Arūnas, 

dukterys Rūta ir Birutė

LIETUVIŲ KLUBO 
IR LIETUVIŲ NAMŲ 

DIREKTORIŲ TARYBA

serve Universitete. Gabiųjų 
pusbrolių ir pusseserių gi
minei dar priklauso Natke
vičių šeimos Juozas, kuris 
lanko University School ir 
Debora, kuri mokosi Dievo 
Motinos parapijos mokyk
loje.

Šio atžalyno atsiekimais 
ir darniu sugyvenimu džiau
giasi jų tėvai ir seneliai — 
Broundai, Juškėnai, Joana 
Natkevičienė, Clevelande, ir 
LoPrestai, Jamestown, N.Y.



DIRVA

• Dr. Edvardas Jansonas, 
Osterville, Mass., aktyvus 
LB Cape Cod apylinkės vei
kėjas, sveikindamas Dirvos 
redaktorių Vytautą Ged
gaudą deimantine amžiaus 
sukaktimi rašo:

„Labai apgailestauju, kad 
negalėjau asmeniškai Bos
tone pasveikinti, nes jau 3. 
mėn. esu daktaro paguldy
tas j lovą, kad tik dabar 
trumpam laikui galiu atsi
kelti ir truputį parašyti ir 
tik su lazda pajudėti.

Būtų buvę labai malonu 
prisiminti senus laikus, nes 
mes abu vienamečiai, na 
taip pat ir tas pačias Viekš
nių ir Mažeikių gimnazijas 
lankėme.

Įdedu simbolinę auką Vil
ties draugijai Tavo garbin
go amžiaus ir sėkmingo 
žurnalistinio darbo prisimi
nimui”.

Ačiū už linkėjimus ir to 
paties linkiu bičiuliui Ed
vardui — ilgiausių metų ir 
sustiprėjus vėl įsijungti į 
visuomeninę veiklą.

• Korp! Neo-Lithuania 
filisterių ir seniorų didžio
ji sueiga - suvažiavimas 
įvyks š. m. rugsėjo 5-7 d. 
d. (Darbo dienos savaitga
lyje) Karaičių „Gintaro” 
vasarvietėje, Union Pier, 
Mich.

Smulkesnė informacija 
bus paskelbta vėliau.

• Vladas Civinskas, Ter- 
ros leidyklos savininkas, 
Dirvos bendradarbis ir rė

Spaudos veikėjui, Dirvos bendradarbiui

VLADUI CIVINSKUI 

mirus, jo žmonai URŠULEI ir šeimai reiš

kiame užuojautą.

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

mėjas, liepos 10 d. mirė 
Chicagoje, sulaukęs 74 me
tus. šeimos atsisveikinimas 
buvo privatus. Pelenai pa
laidoti lietuvių tautinėse 
kapinėse.

Terros leidykla išleido 
per 70 tomų knygų, dau
giausiai grožinės literatū
ros. Smulkiau apie Terrą 
ir jos vadovą vėliau.

• Vytautui Alantui buvo 
padaryta sunki akių opera
cija ir dar turės pasilikti 
ligoninėje 10-15 dienų. Lin
kime jam atlaikyti didelius 
skausmus ir pasveikti. V. 
Alanto namų adresas: 8897 
Robindale, Redford, Mich. 
48239.

MIRĖ LEONAS 
ABARAVIČIUS

Iš Vilniaus gauta žinia, 
kad nesenai mirė Leonas 
Abaravičius, buvęs Lietu
vos finansų ministerijos 
valdininkas iki Sovietų oku
pacijos 1940 m. Studijų me
tais Lietuvos Universitete, 
stud. Leonas Abaravičius 
buvo vienas pradininkų, 
steigiant LST Korp! Neo- 
Lithuania (1922 m.).

1941 m. birželio 14 d. L. 
Abaravičius ir jo šeima bu
vo NKVD suimta ir ištrem
ta į Sibiro gulagus. Chruš
čiovo „atlydžio” metais leis
tas grįžti į „savo šalį”. Grį
žo ir gyveno Aukšt. Pane
munėje, Kaune. Ten ir mirė.

• Dalios Sakaitės piano 
koncertas įvyko birželio 21 
d. Kultūros židinyje, Brook
lyne, N. Y. Jos programa 
buvo turtinga garsiųjų mu
zikų kūriniais: Bacho, Beet- 
hoveno, Shuberto, Schuma- 
no ir kitų. Taip pat atlikta 
Stasio Vainiūno „Mažoji 
Vabzdžių Siuita” op. 7.

Programai pasibaigus 
publikos plojimai nesibaigė 
ir ji atliko dar keletą kūri
nių.

• G. Radvenis, Los An
geles, Cal., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 15 dol. Ačiū.

• Valerija Šimkienė, Chi
cagoje, III., atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo Dirvai paremti auką 20 
dol. Ačiū.

• Janina Daunorienė, Oak 
Lawn, III, atnaujindama 
prenumeratą, atsiuntė auką 
Dirvai paremti 33 dol. Ačiū.

• M. Jasėnas, Deposit, N. 
Y., atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
13 dol. Ačiū.

• A. A. Petro Stoncelio 
palikimo vykdytojas V. A. 
Račkauskas Dirvai atsiun
tė 100 dol. Ačiū.

• Balys Gaidžiūnas, Men- 
tor, Oh., Dirvai paremti, at
naujindamas prenumeratą, 
atsiuntė 13 dol. Ačiū.

• Prel. J. Kučingis, Los 
Angeles, Ca., Dirvai parem
ti atsiuntė 100 dol. Ačiū.

• J. Ramanauskas, Me- 
tuchen, N. J., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 15 dol. Ačiū.
k • Elena ir Jonas Gedgau

dai, Santa Monica, Cal., sa
vo vyro ir tėvo a. a. Česlo
vo Gedgaudo mirties meti
nių atminimui, atsiuntė 
Dirvai paremti auką 25 dol. 
Ačiū.

• Vladas šniolis, St. Pe
tersburg, Fla.., įvairiomis 
progomis Dirvai paremti 
atsiunčia auką. Šį kartą at
siuntė 35 dol. Ačiū.

• Gerardas ir dr. Nelė 
Juiskėnai, Cleveland, Ohio, 
Dirvai paremti atsiuntė 20 
dol. Ačiū.

• Dr. Birutė Balčiūnas, 
Baltimore, Md., atnaujinda
ma Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 13 dol. Ačiū.

• Vytautas Alantas už
baigė rašyti veikalą „Tau
ta istorijos vingiuose”, ku
rį leidžia Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga. Tiki
masi, kad šis veikalas pasi
rodys prieš sąjungos seimą, 
kuris įvyks ateinančiais me
tais Floridoje.

LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ ŠVENTĖ

VIII

VHI-tos lietuvių tautinių 
šokių šventės meninės da
lies vadovai nustatė toli
mesnį šventės pasiruošimą, 
vadovų kursus ir šventės 
repertuarą, kuris nebus kei
čiamas.

Šventėje dalyvauti jau 
užsiregistravo 78 grupės, 
studentų 33, jaunių 12, ve
teranų 20, vaikų 13. Iš už
sienio Vokietijos Vasario 
16, Anglijos Londono — 
Lietuva, Brazilijos — Ne
munas, Argentinos — Min
daugo, Inkaro ansamblis, 
Argentinos Lietuvių Centro 
Veteranų ansamblis. Jau 
pradėtos ruošti repertuaro 
knygos ir muzikos juostos, 
kurios bus išsiuntinėtos 
prieš vadovų kursus visoms

Šios trijulės veikėjų jau nebėra mūsų tarpe... G. Peniko 
nuotrauka vaizduoja inž. Karolio Drungos New Yorke suruoštą 
pagerbimą prieš keliasdešimt metų. Iš kairės: Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo pirm. a. a. A. Senikas, a. a. inž. Karolis 
Drunga, š. m. liepos 2 d., pojlgos sunkios ligos miręs Chicagoje 
Lojolos ligoninėje, ir Lietuvos Nepriklausomybės Talkos pirm 
a. a. Vincas Rastenis.

ALT S-gos East Chicagos skyrius ir 
VILTIES draugijos valdyba rengia

1987 m. rugpiūčio 2 d., sekmadienį,

GEGUŽINĘ
Elenos ir Kazimiero Pocių sodyboje, 

532 Lake Shore County Rd., 
Beverly Shores, Ind.
Telef. (219) 879-7732

Bus geras maistas, baras, muzika, turtinga loterija 
ir kitos pramogos. Atvykę nesigailėsite. 

Pradžia 12 vai.

Gegužinės pelnas skiriamas DIRVAI paremti. 
Visi maloniai kviečiami atsilankyti!

u ž s įregistravusioms gru
pėms. Landytinis ir Vaka
ruškos bus šokama 6-mis 
poromis, Blezdingėlė 12 
mergaičių. Kiti šokiai 8-mis 
poromis. Vaikų šokius galės 
šokti 6, 8 ar daugiau porų. 
Tad grupės turinčios ir ma
žiau šokėjų galės dalyvauti.

Vadovų kursai vyks Ha-, 
miltone nuo rugpiūčio 23 d. 
iki rugpiūčio 30 d. Kursuo
se bus mokomi, tik VHI-tos 
šokių šventės repertuaro 
šokiai, kai kuriuos šokius 
parodys Hamiltono Gyvata- 
ras ar Toronto Gintaras. 
Kursuose bus pereinami vi
si šventės šokiai, įėjimai bei 
išėjimai. Kursų metu bus 
laiko apžiūrėti šventės sa
lę, kad būtų lengviau orien
tuotis, kai gausite savo 
kvadratų numerius.

Kursus praves VHI-tos 
šventės meniniai vadovai 
ar pakviesti instruktoriai. 
Kursantai bus apgyvendin
ti McMaster universiteto 
bendrabutyje, o kursai vyks 
Lietuvių Jaunimo Centre.

Transportaciją p a r ū pins 
rengimo komitetas. Kursuo
se gali dalyvauti grupės va
dovas ar jo paskirtas as
muo, tik vienas nuo grupės. 
Kursų kaina 100 dol. kana- 
diškais. Dėl kursų regis
truokitės pas Vidą Verbic- 
kienę: 348 Duncome Court, 
Burlington, Ont. L7L 4M4, 
arba telefonu po 7 vai. vak. 
pas Lėlę Kontenienę (416) 
689-8519.

MECHANIC
Wacker Corp, a leader in the con- 
struction equi p field, seeks an exp'd 
gas & diesel repai r person, hydrau- 
lic & electrical exp a mušt, $10.00 + 
per hr. to start, full benefit pkg ind, 
lite ins. & deniai. The Wicker Corp, 
22 Kulick Rd., Fairfield, N. 
J. 07006. 201-227-9424.
Equal oppty. employer m /f 

(21-27)

MACHINE

Set-up Person/Oper 
forpunchpressesinhi-$peed,hi ’ 

volume stampingshop./

ForkliftOperatoF 
Material Slitter

Send resume/ąualificationsto: 
HK METALCRAFTMFGCORP

PO Bos 775, 35 Industrial Rd.
Lodi, NJ07644

Equal Opportun ity Employer m/f
(24-30>
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