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TIKYBA IR TAUTYBĖ
Tūkstanties metų rusų krikšto 

sukakties proa

Svečiuose pas Argentinos lietuvius

Vytautas Meškauskas

Su kompartijos leidimu 
birželio 4-16 d. d. šv. Tre
jybės vienuolyne prie Za- 
gorsko bus iškilmingai pa
minėta rusų krikšto 1,000 
metų sukaktis, dalyvaujant 
ir Vatikano atstovams. Pa
gal senas kronikas 988 me
tais Kijevo srities kuni
gaikštis Vladimiras, pats 
priėmęs krikščionybę, įsakė 
ir savo pavaldiniams pasi
krikštyti Dniepro upėje ne
toli Kijevo., Prieš tai buvo 
pasityčiota iš senovės dievo 
’Perun’ — Perkūno, priri
šant jo statulą prie arklio 
uodegos ir taip ją nutem
piant į tą pačią upę.

Taip savo kilmę išveda 
rusų stačiatikių bažnyčia 
su Maskvos patriarchu prie
šakyje. Jos tikyba tapo 
valstybine ir kaip tokia tar
navo Maskvos interesams, 
rusindama ukrainiečius bei 
baltgudžius ir tą patį ban
dydama, tačiau be pasise
kimo su lietuviais.

Po revoliucijos stačiati
kių bažnyčia buvo persekio
jama. Tūkstančiai vyskupų 
ir dvasininkų buvo išžudy
ta. Pradžioje antrojo pasau
linio karo buvo išlikę tik 4 
vyskupai.

Hitlerio užpuolimas tuos 
likučius išgelbėjo. Mat, Sta
linui prireikė bažnyčios pa
ramos karui už 'tėvynę’, 
kurią jis ir gavo. 1943 m. 
oficialiai buvo pripažinta 
bažnyčios egzistencija. Jos 
persekiojimą tačiau atnau
jino Nikita Chruščiovas 
1959 m. Buvo uždaryta 
10,000 bažnyčių. Seminari
jų veikimas buvo labai ap
sunkintas. Labai daug dva
sininkų vėl suimta. Ta an- 
titikybinė kampanija suma
žėjo Chruščiovą nuvertus.

Pagal dabartinės Lietu
vos konstitucijos 50 str., 
kuris pakartoja sovietinės 
1977 m. konstitucijos 52 
str.:

"Lietuvos TSR piliečiams 
garantuojama sąžinės lais
vė, tai yra teisė išpažinti 
bet kurią religiją arba ne
išpažinti jokios, praktikuo
ti religinius kultus arba 
vesti ateistinę propagandą".

Čia slypi didelė nelygy
bė — propaguoti galima tik 
ateizmą, bet ne atvirkščiai. 
Tikintieji nepriimami į val
dančią komunistų partiją, 
bet jie raginami stoti j 

blaivybės draugijas. Lietu
voje vyskupas Juozas 
Preikštas pakviestas į Ta
rybinio vaikų gynimo fon
do valdybą. Tai iki šiol ne
girdėta garbė.

Kaip bažnyčios padėtis 
pasikeitė Gorbačiovo lai
kais? Vyr. tikybų prievaiz
da Lietuvoje Petras Ani- 
lionis, pasikalbėjime su Li
teratūra ir Menu, štai ką 
labai atsargiai pareiškė:

"Dabar dažnai keliamas 
klausimas, ar nevertėtų ieš
koti sąlyčio taškų, jungti
nėmis pastangomis stiprin
ti vadinamąją bendražmo- 
gišką moralę".

Jis bando išlyginti anks
čiau nurodytu nelygybę, 
kad tikintieji negali būti 
valdančios kompartijos na
riais, nurodydamas, kad ir 
ateistai negali tapti . . . ku
nigais. Praktiškai, žinoma, 
sunku įsivaizduoti, kad ate
istai norėtų stoti į kuni
gus — kokia jiems iš to 
nauda — nebent juos tą pa- 

/ daryti varstų ... komparti
ja ar saugumas, norėdamas 
turėti tikinčiose bendruo
menėse savo šnipus.

Anilionis pateisina ben
dradarbiavimą kitais atve
jais :

"... pasaulėžiūrų skirtu
mai netrukdo tikintiesiems 
ir ateistams bendrauti, kai 
siekiama žmonijai gyvy
biškai svarbių tikslų, pa
vyzdžiui, išsaugoti taiką”.

Kitaip sakant, galima pa
sinaudoti tikinčiųjų talka, 
kai ji reikalinga, už ją ta
čiau nieko arba beveik nie
ko neduodant. Anilionis, 
pavyzdžiui, aiškina, kad 
valstybę atskyrus nuo baž-

’Pamiat’ organizatorius Dimitri Vasiliev su savo bendradarbiais.

PLB vicepirmininkė Milda Lenkauskienė, lankydama Pietų Amerikos lietuvius, aplankė 
Buenos Aires, Argentinoje, senelių židinį. Nuotraukoje su židinio gyventojais, kurių dauguma 
atvyko į Argentiną dar prieš II Pas. karą. Iš kairės: Julija Kučinskaitė, Apolonija Rimavi- 
čienė, Karolis Markauskas, PLB vicepirm. Milda Lenkauskienė, Lidija Plačiakienė, Jonas 01- 
šauskas, Jadvyga Rimšalienė.

Pasikeitimai Pabaltijo kraštuose
Britų dienraštis "The 

Guardian" kovo 30 d. išsi
spausdino savo nuolatinio 
korespondento Maskvoje 
Martin Walker reportažą iš 
kelionės į Pabaltijo kraštus.

Jis yra jau ir anksčiau 
važinėjęs į Taliną, Rygą ir

nyčios jam nerūpi, kiek Lie
tuvos gyventojų tiki ar ne. 
Pagal VALSTIEČIŲ LAI
KRAŠTĮ, apie 30% bendro
jo lavinimo ir technikos 
mokyklų vyresniųjų klasių 
moksleivių save laiko reli
gingais, tiki prietarais ir 
antgamtiniais reiškiniais. 
43 procentai 18-29 m. am
žiaus žmonių niekada nėra 
buvę religingi. Anilionis 
tačiau akyliai seka kunigų

(Nukelta į 3 psl.) 

Vilnių ir rašęs savo įspū
džius. Atrodo, kad dažniau 
jis yra lankęsis Estijoje ir 
Latvijoje ir ten užmezgęs 
draugysčių. Tai ir šįkart, 
nors buvo užsukęs į abu pag
rindinius mūsų miestus, apie 
Lietuvą šykščiau tepateikia 
žinių.

Tačiau reportažas atro
do apskritai įdomus žiniomis 
apie vykstančius pasikeiti
mus ir sujudimą tuose kraš
tuose siekti ekonominio są- 
varankiškumo ir, kaip iš Es
tijos pavyzdžio matyti, pri
stabdyti rusų veržimąsi apsi
gyventi ir dirbti , ir ilgainiui 
sudaryti gyventojų daugu
mą. M. Walker rašo:

Kaukazas uždarytas va
kariečiams, ir glasnost su
stabdyta, kol vyksta Armėni
jos krizė, tai nutariau 10 die
nų praleisti dairydamasis Pa
baltijo respublikose, kitoje 
sovietinės imperijos pusėje, 
kur pastaruoju metu irgi dun
da. Ta kelionė taip pat buvo 
didelis malonumas, nes - dėl 
tenykštės architektūros, dėl 
gyvenimo lygio ir maisto iš
teklių, ir patarnavimo - ten 
arčiausiai pasieki vakarietiš
ką gyvenimo kokybę, iš tik
ro neišeidamas iš Sovietų Są
jungos.

Čia moterys geriau ren
giasi, čia žymiai daugiau au
tomobilių gatvėse. O kai 
duota dabar laisvės koopera
tyvams ir šiokiai tokiai priva

čiai iniciatyvai, kavinės ir 
restoranai ir drabužių krautu
vės prisiderina prie to revo
liucinio fakto, kad mes esa
me pilkėjai, kurie gali apsi
galvoję eiti kitur. Ta koope
ratyvų revoliucija Pabaltijo 
respublikose nueina žymiai 
toliau negu kitose krašto da
lyse. Estija tvirtina, kad ji 
turi penkis kartus tiek gamy
binių kooperatyvų, ir vienuo 
lika kartų tiek aptarnavimą 
vykdančių, kaip visos valsty 
bės vidurkis. Lietuvos parti
jos centro komitete man bu
vo pasakyta, kad jie nebus 
priešingi, jei partijos nariai 
praturės, dirbdami koopera
tyvuose.

Jeigu ir neturėtum gal
voje to turtėjimo, tai juk ta 
sritis turi ir fizinio žavumo - 
ta gotiškoji senosios Hanzos 
architektūra. Talino ir Ry
gos jūriniai uostai, ir upių 
miestai Vilnius ir Kaunas 
yra tikri architektūros dei
mantai, kurie rūpestingai at- 
statinėjami.

Ir klausydamasis vargo
nų muzikos Talino Šv. Mika
lojaus bažnyčioje, ar pietau- 
dams senojo Vilniaus vyni
nėje, ar lankydamasis Rygos 
privačioje meno galerijoje, 
Rytų ar Vakarų europietis 
jaučia, kad ta sritis yra dalis 
mūsų bendro kultūrinio pali
kimo.

Tos trys respublikos turi

(Nukelta į 4 psl.)
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įžanga į taiką Afganistane. - Sekantieji veiksmai neapsieis 
be kraujo praliejimo. - Ar Afganistanas buvo sovietų

------------ Vietnamas? - Gorbačiovo priešai. _________ !
Pereitą savaitę Ženevoje 

pasirašyti susitarimai tarp Af 
ganistano ir Pakistano bei 
JAV ir Sovictijos laikytini 
tik įžanga į taiką Afganista
ne, kur - ir sovietams atitrau
kus savo kariuomenę - dar 
liks tarp savęs kovojančios 
dvi komunistų ir 7 antikomu- 
nistų partijos. Visos jos yra 
gerai apginkluotos ir nenori 
viena kitai nusileisti. Paga
liau - ir susitarimas tarp JAV 
ir Sovietijos leidžia toliau 
ginklus tiekti, jei tai daro ki
ta pusė.

Kaip atsimename, sovie
tai savo kariuomenės atitrau
kimą buvo susiję su pagal
bos laisvės kovotojams nu
traukimu. Būtų tikras skan
dalas, jei JAV administracija 
su tuo sutiktų. JAV senato 
daugumai aiškiai prieš tai pa
sisakius, administracija užė
mė griežtesnę liniją ir sovie
tai, kaip matome, nusileido. 
Jie ir be jokio susitarimo bū
tų savo kariuomenę atitrau
kę, nes Gorbačiovas apsižiū
rėjo, kad tas karas neturi jo
kio populiarumo namuose, 
lygiai kaip karas Vietname 
sulaukė nenugalimos opozi
cijos ne mūšių frontuose, bet 
Amerikos didmiesčių gatvė
se.

Tai prisimindamas buv. 
prezidentas Nixonas savo 
valandos pasikalbėjime per 
NBC TV programą "Meet 
the Press' tarp kitko pareiš
kė, kad didžiausią klaidą jis 
(prezidentaudamas) padaręs, 
nepuldamas Šiaurinio Vietna
mo 1969 m. - kada tik prade • 
jo prezidentauti, - bet nudel- 
sęs Hanojaus ir kitų Š. Viet
namo miestų bombardavimą 
iki 1973 m., kada karas ame
rikiečiams ir Kongresui jau 
buvo pasidaręs nepakenčia
mu.

Žinoma, sovietams būtų 
dar lengviau pasiųsti dau
giau kariuomenės į jų pašo
nėje esantį Afganistaną ir ka
rą laimėti, bet - vietoje to - 
įvairiais sumetimais jie dau
giau ar mažiau savo invaziją 
į Afganistaną bandė atvaiz
duoti kaip policinę akciją ... 
sutvarkyti dvi besipešančias 
kompartijos dalis.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO m LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

By David Saavay, USA TODAY

Taip jiems delsiant, 
JAV ir artimesni Afganista
no kaimynai paspėjo prista
tyti laisvės kovotojams pa
kankamai ginklų priešintis 
invazijai, o vėliau - pradėjus 
tiekti priešlėktuvines rake
tas, įgalinančias vieną žmo
gų numušti brangiausią lėk
tuvą - karas sovietams tikrai 
nebeapsimokėjo. Verta pri
siminti, kad dėl įtakos Afga
nistane britai su rusais kovo
jo porą šimtų metų. Kalnuo
se ir džiunglėse modernūs 
ginklai karą tik pabrangina.

Tiesa, sutelkę pakanka
mai jėgų sovietai galėjo 
užimti kiekvieną vietovę Af
ganistane. Jie tai įrodė nese
nai paėmę Khosto miestą 
Pietryčių Afganistane. Bet 
tas laimėjimas nepriartino 
karo pabaigos. Lyginant su 
Vietnamu, reikia taip pat pa
sakyti, kad amerikiečiai pasi
traukdami iš Vietnamo pali
ko daug stipresnę Pietų Viet
namo armiją, negu dabar so
vietai paliks savo šalininkų 
ginkluotas pajėgas Afganis
tane.

Sovietams pradėjus gal
voti ir kalbėti apie pasitrau
kimą, jie .žinoma, kartu pra
dėjo stiprinti savo šalinin
kus, ypač šiaurinėje Afganis
tano dalyje. Tačiau ir JAV 
paskutiniu metu į Pakistaną 

pasiuntė 300 milijonų dole
rių vertės ginklų laisvės ko
votojams.

Sovietai per derybas 
bandė kaip nors priversti Pa
kistaną pasižadėti nesikišti į 
Afganistano vidaus reikalus 
- atseit, neperleisti ginklų 
per savo teritoriją. Pakista
ne tačiau yra apie 3 milijo
nai pabėgėlių iš Afganista
no, kurie turėtų grįžt ir sun
ku įsivaizduoti, kad jie grįž
tų be ginklų ir su pagarba 
sovietams bei jų pakalikams. 
Per du milijonus pabėgėlių 
yra Irane, kur jie daugiau įsi
jungė į vietos ekonomiją, ir 
jų dalis grįš ne tam, kad my
lėtų komunistus.

Žodžiu, abi supervalsty
bės galės pasigirti pasuku
sios Afganistaną taikos ke
liu. Iš tikro, tačiau, to krašto 
žinovai negali įsivaizduoti, 
kaip iškilmingą pasirašymą 
Ženevoje galėtų pasekti tikra 
taika. Žinoma, stebuklų pa
sitaiko ir šiais laikais, bet 
daugiau galima laimėti jų 
nelaukiant.

Beje, realius apskaičia
vimus sudrumstė pereitos sa 
vaitės amunicijos sandėlių 
sprogimas Pakistane, užmu
šęs per šimtą žmonių ir su
žeidęs virš tūkstančio žmo
nių. Ar tuose sandėliuose 
buvo ir raketos, skirtos Afga-

■ Iš kitos pusės
Gintė Damušytė savo laiške pereitam DIRVOS nr. 

teigia, kad Religinės šalpos Lietuvių Informacijos Cent
ras ’nesiriboja vien religinės padėties Lietuvoje žiniomis’. 
Tai gerai, bet iš kitos pusės žiūrint, verčia susimąstyti. 
Puiku, kad atsirado institucija, kurios svarbiausias tiks
las būtų painformuoti apie Bažnyčios padėtį Lietuvoje. 
Juk ten tikintiesiems neduodama pačių bolševikų konsti
tucijos pripažintų teisių. Kadangi bolševikų propaganda 
teigia priešingai, jos demaskavimas visais atvejais yra 
labai naudingas. Juo labiau, kad, laikydamiesi savo pa
čių įstatymų, jie už tai nelabai gali kibti. Dėl to išsky
rimas tikinčiųjų teisių nuo kitų daugiau 'politinių’ klau
simų, kurių aiškinimąsi jie gali laikyti ’valstybės išda
vimu’, taktiškai yra labai naudingas.

Sprendžiant iš Damušytės laiško, LIC dabar jau ap
lenkė visus kitus veiksnius informacijos dirvoje, kaip 
VLIKą su jo Elta, ALTą, Pasiuntinybę ir Bendruomenę. 
Gal LICą turėjo galvoje ir dr. Kazickas, ieškodamas Wa- 
shingtone namo?

Faktas, kad vienas’ centras’ aplenkė kitus, kalba už 
tai, jog ilgainiui visos tokios rūšies institucijos 'pavargs
ta’ ir reikalingos konkurencijos, kad vėl atkustų ar iš
nyktų. Jau vien dėlto apsimoka turėti keletą bendruome
ninių organizacijų. Kad jos, bent tarp savęs besipešda- 
mos, išsilaikytų gyvos.

Beskaitydamas laišką atsiminiau ir Vinco Trumpos 
skiltį AKIRAČIUOSE, kur jis rašydamas kitu klausimu, 
štai ką sakė:

”... skaitant gausybę straipsnių apie krikščiony
bės jubiliejų, kaip tik susidarė įspūdis, kad ir 
AKIRAČIAI nuėjo tuo pačiu keliu, kaip ir beveik 
visa kita mūsų išeiviška spauda, būtent, kad VISI 
KELIAI VEDA Į RYMĄ. Didesnio klerikalizmo 
nebuvo net ir krikdemams valdant Lietuvą.”

Tai tikrai įdomus reiškinys kunigų skaičiui mažė
jant. Iš savo pusės prisimenu, kad sykį vienoje koloni
joje prieš mano pranešimą tarptautinės politikos klau
simais pirmininkas paprašė kunigą sukalbėti invokaciją. 
Ar tai davė man įkvėpimo neatsimenu, nes visą laiką 
sukau sau galvą, ar nereikėtų ir man baigti žodeliu ... 
Amen. fvin)

nistano laisvės kovotojams? 
Sakoma, kad sprogimus - jų 
tarpe ir daug raketų- iššaukė 
gaisras, kilęs iš neatsargu
mo, nors tyčios darbas dar 
nėra išskirtas. • ••

Šioje vietoje jau buvo
me pranešę apie ginčą tarp 
dviejų sovietų laikraščių - 
SOVIETSKAJA ROSIJA ir 
PRAVDOS, - kuris sukėlė 
daug paskalų Maskvoje. 
Dabar paaiškėjo kai kurie 
užkulisiai.

Sovietskaja Rosija 
straipsnis pasirodė kovo 13 
d., Gorbačiovo vizito Jugos
lavijai išvakarėse, visą pus
lapį užimančio laiško formo
je. Jo autorė buvusi kaž ko
kia mokytoja, tačiau dabar 
jau visai aišku, kad jis buvo 
redakcijos labai išplėstas ir 
Pravda buvo teisi, vėliau jį 
pavadinus 'manifestu'.

Sekančią diena Ligače- 
vas, Nr. 2 politbiure, sušaukė 
redaktorių posėdį aptarti par
tijos politiką. į posėdį nebu
vo pakviesti daugiau libera
lių žurnalo Ogoniok ir vaka
rinio Maskvos laikraščio 
Maskvos žinių atstovai. Po
sėdžio dalyviai pasakoja, kad 
redaktoriai pritarė Ligačevui, 
jog spauda turėtų būti dau
giau santūri. Akylūs stebėto
jai jau seniau pastebėjo, kad 
Ligačevas pakelia galvą, kai 
Gorbačiovo nėra namuose. 
Ligačevas, kaip ir KGB šefas 
Čebrikov, yra lėtesnės 'pere- 
stroikos' šalininkas.

1988 m. balandžio 21 d.

Grižęs iš Jugoslavijos 
Gorbačiovas sušaukė nenu
matytą politbiuro posėdį kaip 
tik tuo metu, kai Ligačevo ne 
buvo Maskvoje. Posėdyje 
Gorbačiovui 11 jo dalyvių pa 
reiškė pasitikėjimą. Politbiu- 
ras taip pat nutarė papeikti 
Sovietskaja Rosija redaktorių 
V.M. Čikin ir įspėti Ligačevą 
dėl jo sušaukto redaktorių po
sėdžio. Po to PRAVDA pa
skelbė savo atkirtį, kurį per
sispausdino ir Sovietskaja Ro
sija.

Gorbačiovas paaiškino 
pereitą savaitę į Maskvą atvy 
kusiems Amerikos biznie
riams, kad jo perestroika iš
šaukė aštrią konfrontaciją, pa 
žiūrų susikirtimą, tačiau toji 
kova vykstanti socialistinės 
platformos rėmuose. Jis įspė - 
jo tos kovos neperdėti, ste
bint ją iš užsienio.
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ALT S-gos Seimas artėja
Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos seimas šuo
liais artėja. Jau čia pat ir 
gegužės mėn. 20-22 d. d., 
kai į gražią Daytona Beach 
lietuvių koloniją, prie gra
žaus Atlanto, iš visos Ame
rikos suvažiuos seimo at
stovai spręsti ALT Sąjun
gos veiklos problemas.

Seimo vieta jau visiems 
žinoma — gražus Treasur 
Island viešbutis. Neabejo
jama, kad į seimą vyks są
jungos atstovai gerai pasi
ruošę, atsiveš gerai išmąs
tytus siūlymus ateities vei
klai.

Seimo metu turėsime pro
gos išklausyti dvi geras, la
bai svarbias ir šiuo metu 
aktualias paskaitas. Pirmą 
paskaitą skaitys iš okup. 
Lietuvos neseniai atvykęs, 
pergyvenęs daug įvairių 
nuoskaudų, gerai pažįstąs 
dabartinį okup. Lietuvos 
gyvenimą, doc. Vytautas 
Skuodis. Tema: Ko paverg
ta tauta laukia iš išeivijos.

Antroji paskaita taip pat 
labai aktuali ir ją skaitys 
dr. Algirdas Budreckis. Te
ma: Tautinės Sąjungos įna
šas į Lietuvos laisvinimo 
bylą.

Šios abi temos ypač šiais 
laikais aktualios ir lietuvių 
visuomenėje dažnai links
niuojamos. Tad pralegentai 
į šias problemas žvelgs rea
liai ir bandys surasti atsa
kymus bei duoti sugestijų 
ateities veiklai, šias abi pa
skaitas girdėsime pirmąją 
seimo dieną, gegužės 21 d.

Gegužės mėn. 22 d., sek
madienį, po pietų vyks la
bai įdomus simpoziumas, 
kurio metu bus nagrinėja
ma „Lietuvos laisvės byla 
Sovietų Sąjungos naujųjų 
įvykių slinktyje. Simpoziu
mo dalyviai mūsų veiksnių 
pirmininkai: VLIKo pirmi
ninkas dr. Kazys Bobelis, 
JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas inž. Vytautas 
Volertas ir Koalicijos vei
kėjas Antanas Mažeika. 
Simpoziumui vadovaus, ak
tyvus tautinės sąjungos 
veikėjas inž. Jonas Jurkū
nas.

šių svarstybų tema šian
dien labai svarbi visai išei
vijai ir mūsų vadovaujan

tiems veiksniams. Tikime, 
kad seimo atstovai ir mūsų 
kolonijos bei apylinkių lie
tuviai paskaitose ir svars- 
tybose, bei seime gausiai 
dalyvaus.

Pakartotinai primename, 
kad Seimo antrąją dieną, 
sekmadienį, 2 vai. po pietų 
visuomenė ir seimo dalyviai 
vyksime į Our Lady of 
Lourdes katalikų bažnyčią 
išklausyti šv. Mišių, kurias 
koncelebruos vyskupas An
tanas Deksnys drauge su 
Daytona Beach lietuvių ko
lonijos kun. dr. Kazimieru 
Ruibiu bei minėtos parapi
jos kun. amerikiečių. Pa
maldas praturtins choras 
Sietynas, vadovau j a m a s 
muz. Antano Skridulio,.

Apie pokylį ir jo meninę 
programą prisiminsime se
kantį kartą.

Seimui pasiruošimas vyk
sta gerai. Rengėjai rūpes
tingi, deda visas pastan
gas, kad dalyviams būtų 
užtikrinta gera tvarka ir 
malonios nuotaikos.

Pažymėtina, kad viešbu
tyje užsakyti kambariai 
(buvo reikalingas minimu
mas) jau visi užsakyti. Ta
čiau tai nereiškia, kad jau 
vietų nebebūtų. Anaiptol. 
Viešbutis gana didelis, kam
barių yra ir prašoma kam
barius rezervuoti iki balan
džio 30 d.

Seimo leidinio medžiaga 
sutvarkyta ir jo redakto
riai jau atidavė spausdinti.

Visų skyrių prašoma ne
delsiant atsakyti į gautas 
anketas, nes žinios reika-

REMKIME TAUTOS FONDĄ
= nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs | 
| ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO | 
| pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami | 
| savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI remia ELTA 
| biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padeda skleist: 
| informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių mo- | 
kesčių, IRS Cert. No. 51-0172223.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. B

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N. Y. 11421
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Tikyba ir
(Atkelta iš 1 psl.) 

seminariją, kur šiuo metu 
mokosi apie 140 seminaris
tų. Iš viso Lietuvoje šiuo 
metu yra 761 religinė ben
druomenė, iš kurių daugiau
sia — 630 parapijų — yra 
katalikų. Jų kunigų yra 
apie 660. Iki šiol jų skai
čius mažėjo seniesiems iš- 
mirstant, bet dabar pri- 
mant į seminariją po 30 
jaunuolių į metus, tas pro
cesas būsiąs sustabdytas.

Palyginus su visos Sovie
tų Sąjungos tikinčiųjų pa
dėtimi, Lietuvoje padėtis 
atrodo proporcingai geres
nė. Pagal britų Keston Col
lege, kuri seka tikybinius 
reikalus Sovietijoje, ten esą 
apie 50 milijonų tikinčiųjų 
stačiatikių, kurie turi 6.800 
bažnyčių ir 6.000 dvasinin
kų.

Nepaisant tokio mažo 
kulto tarnų skaičiaus KOM- 
SOMOLSKAJA PRAVDA 
neseniai skundėsi, kad kai 
kuriuose sluoksniuose pa
ryškėjo religinės tendenci
jos, ypatingai jaunimo tar
pe ir tai pasireiškia litera
tūroje ir mene.

Viena to priežasčių yra 
toji, kad marksizmo-leniniz
mo ideologija nesugebėjo 
patiekti moralinių vertybių 
eiliniems žmonėms, kurie 
rūpinasi tik apie savo rei
kalus. LITERNATURNA- 
JA GAZETA paskelbė pa
aiškinimų, kad Stalino tero- 

lingos atvykstančius sutin
kant ir ruošiant pokylį.

Džiugu pažymėti, kad ir 
Daytona Beach bei apylin
kių lietuviai rodo didelį dė
mesį seimui, ruošiasi jame, 
kaip svečiai, dalyvauti ir 
jau nemažas skaičius užsi
sakė bilietus į pokylį.

Malonu ..pažymėti, kad 
ALT Sąjungos centro val
dyba ir jos pirmininkas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas mus 
dažnai informuoja visais 
seimą liečiančiais klausi
mais ir tas žymiai lengvina 
patį seimo ruošimo darbą.

Linkime visiems besiruo
šiantiems seime dalyvauti, 
sėkmės ir gero vėjo Dayto
na Beach link.

Jurgis Jau ūsaitis

ras panaikino sovietų pilie
čiuose krikščionišką užuo
jautą n e p a s i šekeliams, 
mirštantiems, sergantiems 
ir persekiojamiems. Dėl to 
žmonės pradėjo dairytis į 
stačiatikių bažnyčią tų 
jausmų įkvėpimui ir ištrū
kimui už nusibodusios ofi
cialios ideologijos.

Čia išryškėja ir tautinis 
momentas. Daug kam atro
do, kad marksizmas nuže
mino rusų kultūrą ir jos 
vertybes. Už tat į tikybą 
žiūrima kaip į jos tradici
jų išlaikytoją. Bet čia baž
nyčia susilaukė konkuren
cijos. Tautinio jausmo iš
naudojimui kompartija lei
do dar Brežnevo laikais 
įsteigti ’Pamiat’ (Atmin
tis) draugiją, kuri rūpinasi 
išlaikyti Maskvos kultūrinį 
ir istorinį palikimą. Parti
jos sluoksniuose dabar gir
dima kaltinimų, kad tą 
draugiją perėmė ekstre
mistai ir anti-semitai.

šalia tos draugijos yra 
dar susivienijimas istorinių 
ir kultūrinių paminklų ap
saugai, kuriam priklauso 
apie 17 milijonų narių, kas 
tarp kitko paskatino dau
giau rūpintis savo kultūri
nių paminklų apsauga ir 
Lietuvoje.

Kartu Rusijoje populia
rumo įgijo ’jediny potok’ 
(vienos srovės) pažiūra, 
kuri bolševikų revoliucijos 
nelaiko atsisakymu nuo 
praeities ir kuo nors nauju, 
bet neišskirtina Rusijos is
torijos eigos dalimi, kas, ži
noma, nepateisina kitų tau
tų pavergimo sovietų impe
rijai. Už tat Aleksander Ja
ko vlev, dešinioji Gorbačio
vo ranka ir ’Glasnost’ ar
chitektas, įspėjo marksis
tinius istorikus 'nepaklys
ti’: „Visi bandymai laikyti 
krikščionybę Rusijos kultū
ros 'motina* turi būti griež
tai atmesti. Jei viduramžių 
Rusija yra verta istorikų 
dėmesio, tai tik ne dėl sta
čiatikių tikybos tūkstan- 
ties metų sukakties.”

Be abejo, tikybos proble
ma Kremliaus valdovams 
yra labai komplikuota ir 
Gorbačiovas nenori jos jau 
dabar radikaliai spręsti. Di
desnės teisės tikybinėm or
ganizacijom sumažins kom
partijos įtaką. Ir jei sta
čiatikių tikyba jungiasi su 
rusų nacionalizmu, kokį 
pavojų Sovietijos vienybei 
sudaro katalikų bažnyčia 
Lietuvoje, kuri didele dali
mi remiasi lietuvių nacio
nalizmu? Matyti, kad ta 
problema tokia opi, kad 
prievaizda Anilionis apie ją 
nė žodžiu neužsimena savo 
pasikalbėjime su L. ir M., 
jei neskaityti jo tokio pa
reiškimo :

„Katalikų bažnyčia netu
ri savo periodinio spaudos 
leidinio, šiuo reikalu nesu
taria religinių centrų vado
vai. Be to, norint turėti 
oficialų leidinį, turbūt rei

kėtų likviduoti šmeižikišką 
biuletenį, vadinamąją ’TJe- 
tuvos katalikų bažnyčios 
kroniką’

Galvosūkio sukelia ir Uk
rainos bažnyčia, kuri laiko
si stačiatikių liturgijos, bet 
pripažįsta popiežių. Stali
nas ją 1946 m. pavertė pri
klausoma nuo Maskvos pa
triarcho. Ji taip pat skati
na ukrainiečrų nacionaliz
mą. Anot londoniškio THE 
ECONOMIST sovietai tikė
josi, kad tą klausimą gali
ma būtų apeiti leidžiant vi
siems stačiatikiams už- 
megsti glaudesnius ryšius 
su Vatikanu, bet Jono Pau
liaus II išrinkimas popie
žium tas Maskvos užmačias 
išsklaidė. Tas popiežius no
ri glaudesnių ryšių su sta
čiatikių bažnyčia Sovietijo
je, bet ne ukrainiečių baž
nyčios sąskaitom

Asmeniškai 'tikybinės ba
cilos’ yra palietusios ir ko
munistinę ’grietinėlę’. Vie
na tokių yra Raisos Gorba- 
čiovienės motina, praktiko- 
janti stačiatikė, o Malenko- 
vas, tris metus po Stalino 
mirties išbuvęs Sovietijos 
ministru pirmininku, mirė 
kaip tikintis krikščionis ir 
pasiprašė krikščioniškų lai
dotuvių.

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:

X. Y.. Woodhaven ..........10.00
J. Asminas, Livonia .... 10.00
B. Bilvaišas. Boston .... 10.00
VI. Garbenis, Chicago .. 5.00
S. Kuzmickas,

Santa Monica .............10.00
M. Kuzmickas,

Santa Monica ............. 5.00
A. Idzelis, Cleveland .... 5.00
K. Januta, Los Angeles 25.00
J. Okunis, Flushing .... 30.00
J. Saladžius, Rochester 10.00
S. Gruzdys, New York 10.00
K. Šidlauskas,

St. Petersburg ............. 15.00
Gr. Žukauskienė, Chicago 10.00
A. Jonynienė, Detroit ... .10.00 
K. Žolynas,

Ormond Beach............. 20.00
Dr. A. Marteli, Reno ... .30.00 
A. Valiulis, Los Angeles 50.00 
V. Vaitkevičienė, Chicago 5.00
J. Šiaučiūnas, Cleveland 5.00
A. Pavilionis, Lemont .. 5.00
A. Žemaitis, Leonia .... 10.00
K. Praleika, Little Falls 3.00
LB Clevelando

Apylinkės valdyba .... 50.00 
Inž. V. Čekanauskas,

Westlake.......................20.00
P. Dirda, Chicago ........ 20.00
A. Smelstorienė, Euclid 5.00
E. Sinkys, Santa Monica 20.00 
LB Detroito

apylinkės valdyba .... 25.00 
Dr. R. Sakalas,

Vero Beach .................20.00
J. Kirtiklis. St. Petersburg 6.00
G. Leonienė, Bradford 50.00 
Tautos Fondo

Atstovybė Michigane .. 20.00
P. Griganavičius,

Downers Grove ......... 5.00
J. Žostautas,

Radington Beach.........15.00
Detroito Lietuvių Orga

nizacijų Centro valdyba 25.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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■ laiškai Dirvai Pasikeitimai Pabaltijo kraštuose..

Tai buvo tikra poezijos šventė
Gerb. Pone Redaktoriau,

Malonu rašyti laišką ne 
kokiam skundui pareikšti 
ar ginčui pratęsti, o pasi
džiaugti vienu kultūriniu 
įvykiu, kuriame man teko 
garbė atstovauti Lietuvių 
Rašytojų draugiją.

Kaip žinote, Korp! Neo- 
Lithuania š. m. balandžio 
10 d. 3 vai. vak. Čikagoje 
surengė MAIRONIO 125 
metų gimimo sukakties mi
nėjimą. Didžioji Jaunimo 
Centro salė prigužėjo pilnu
tėlė — nuo scenos iki durų, 
visos kėdės buvo užsėstos, 
net ir šonuose. Minėjimas 
prasidėjo ir pasibaigė skelb
tu laiku — nesivėlavo. Sce
na buvo papuošta Maironio 
dideliu portretu, ant kurio 
Bernardas Brazdžionis pra
dėdamas paskaitą uždėjo 
laurų vainiką, simboliškai 
jį apvainikuodamas didžiuo
ju mūsų tautos atgimimo 
dainiumi.

Minėjimą atidarė trum
pu žodžiu Vida Jonušienė, 
paskaitą, kurią galima api
budinti vienu žodžiu ”su- 
perb”, laikė iš Los Angeles 
atvykęs poetas Bernardas 
Brazdžionis, susilaukęs pel
nytų aplodismentų audros, 
puikiai dainavo solistė Au
dronė Gaižiūnienė akompo- 
nuojant Robertui Mockui, 
Maironio eilėraščius meniš
kai deklamavo Indrė Toliu- 
Švtė ir Daiva Meilienė, tu
riningą Maironio kūrybos 
parodą surengė Bronius 
Kviklys.

šis Maironio minėjimas 
vertas išskirtinio dėmesio
— kas nors aprašys plačiau
— aš rašau ne dėl to. Pra
nešu tik lyg ir naujieną — 
minėjimas buvo laisvas nuo 
ieigos mokesčio ir nuo bet 
kokių aukų ar rinkliavų. 
Tai nauja ir pasigėrėtina! 
Gera dalyvauti minėjime ir 
pagerbti mūsų tautos vy
rą. kurio vardu nepinigau- 
jama. Gal todėl ir salė už
sipildė. pagerbimas išėjo 
kilnesnis, labiau pagarbes
nis, lygiai patenkinti sve
čiai ir rengėjai. Iš tiesų, 
Neo-Lithuanai davė gera 
navvzdi, tereikia juo sekti. 

•t-*

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.; 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Tikėkime, kad įeis į madą 
rengiant didžiųjų mūsų tau
tos vyrų: rašytojų, poetų, 
dvasiškių, politikų, visuo
menės veikėjų etc. minėji
mus — nepinigauti, o kvies
ti visus laisvai, kas nori at
vykti ir gerbiamąjį pagerb
ti širdimi ir siela, ne ki
šene.

Tuo maloniau, pone Re
daktoriau, Jums rašyti, kad 
šis Maironio minėjimas bu
vo suprastas ne kaip vien 
jo asmens pagerbimas, o ir 
kaip poezijos šventė: Mai
ronis gerbiamas ne todėl, 
kad jis buvo dvasiškis ar 
visuomenės šulas, o todėl, 
kad poetas! Tad gi į minė
jimą, šalia Bern. Brazdžio
nio, atsilankė Čikagoje esą 
žymesnieji mūsų poetai: 
Kazys Bradūnas, Alfonsas 
Tyruolis-šešplaukis, Julija 
Švabaitė ... Gal buvo jų ir 
daugiau, gausioje žmonių 
masėje neįmanoma visų pa
stebėti.

Neprisimenu, kada bū
čiau dalyvavęs taip jaukio
je kultūrinėje aplinkoje, 
gražiai ir gabiai pravesto
je poetinėje šventėje.

Pagarbiai Jūsų,
Anatolijus Kairys 

PATIKSLINIMAS
Dirvoje tilpusiame V. 

šeštoko Los Angeles Vasa
rio 16-tos minėjimo apra
šyme yra klaida, kurią pra
šyčiau Jūsų atitaisyti. Ten 
rašyta:

”L. B. vardu A. Nelsienė 
įteikė Čikagos Lituanistinės 
Katedros paskirtą 1,500 
dol. paramą mokyklai, at
siųstą per dr. Joną Rač
kauską, mok. V. Gedgaudie
nei”.

Patikslinu, kad 1500 dol. 
čekis gautas per LB švieti
mo Tarybos pirm. dr. J. 
Račkauską yra paskirtas ne 
Lituanistinės Katedros, bet 
Lietuvių Fondo.

Angelė K. Nelsienė

HOSPITAL

EXECUTIVE HOUSEKEEPER 
For hospital in N. Y. & N. J. areas,.
3-5 yrs. exp. a plūs. Please call 201- 
673-7297. (12-18)

(Atkelta iš 1 psl.) 
dar vieną stiprų bendrą atsi
minimą - tuos du trumpus 
nepriklausomybės dešimtme
čius tarp pirmojo ir antrojo 
pasaulinių karų. Sukaktys 
tos trumpos laisvės, kurią 
Stalinas sutrypė, davė progų 
pasireikšti atgyjančiam tauti
niam jausmui, kuris tiria ir 
bando kol kas neaiškias poli
tinio aktyvumo ribas Garba- 
čiovo glasnost ir demokrati
zacijos politikoje.

Estijoje jau yra susida
riusi Tautinė nepriklausomy
bės partija. Ji turi tik 14 na
rių, tarp jų du budistus, bet 
tai jau pradžia. Įdomi ir Esti 
jos komunistų partijos padė
tis. Praeitą savaitęTartu uni
versiteto komjaunimo organi
zacija priėmė rezoliuciją, ku
ria reiškiamas nepasitikėji
mas Estijos vyriausybe, ir tą 
įvykį entuziastiškai paskelbė 
vietinė televizija. Latvijos 
vyriausybės pareigūnai daly
vavo viename minėjime, ku
riame buvo pasmerktas ma
sinis latvių trėmimas į Sibirą 
Stalino laikais. Lietuvoje - 
Kaune turistus aptarnaujan
tieji gidai didžiuodamiesi pa
rodo seminariją, kurioje ap
mokoma 240 busimųjų kata
likų kunigų, ir namus, ku
riuose nepriklausomybės lai
kais buvo prezidentūra. Ir 
pastaraisiais mėnesiais tuose 
miestuose vyko politinės de
monstracijos. Pačios rim
čiausios buvo Estijoje, kur 
policija buvo panaudota va
sario mėn. Tartu, ir Rygoje, 
kur Laisvės paminklas praei
tą savaitę matė šimtus protes 
mojančių, besityčiojančių iš 
'oficialaus' Stalino aukų mi
nėjimo.

Tie įvykiai davė akstino 
dideliam sujudimui Vakaruo
se, ypač (ir tai suprantama) 
tarp pabaltiečių emigrantų 
telkinių. Bet tų trijų respub
likų nuotaikos neturėtų būti 
klaidingai suprastos. Beveik 
tikras dalykas, kad esame 
liudininkai ne gimstančio di
džiulio sukilimo prieš Mask
vą ir prieš jos kvislingus toje 
srityje. Visa tai yra daug su
dėtingiau, mažiau pavojinga, 
bet ilgesnėje laiko trukmėje 
pozityviau.

Esama didžiulių skirtu
mų tarp 1 milijono estų, 1.5 
milijono latvių (abi tautos 
tradiciškai protestantai liute
ronai) ir 3 milijonų tradiciš
kai katalikų lietuvių. Gal 
stipriausias to skirtumo ele
mentas yra tas, kad estų kal
ba yra artima ir jie iš toli gali 
žiūrėti ir suprasti suomių te
leviziją ir apčiuopti visą min
ties patrauklumą ir dvasią ži
nių programose ir vakarietiš
ką komercializmą skelbimuo
se.

Išdava ta, kad estai drą
siausiai galvoja apie ateitį 
glasnost sąlygomis. Estų kal
ba leidžiamame laikraštyje

Ėdasi buvo spausdinama eko 
nomisto Tiit Made serija 
straipsnių, kuriuose tvirtina
ma, kad Gorbačiovo ekono
minės reformos gali būti pa
naudotos tokiu būdu, jog ga
lėtų vesti į respublikos finan
sinę ir ekonominę autonomi
ją

Po to sekusiose plačiose 
diskusijose iškeltas siūlymas, 
kad ryšium su tokia padėtimi 
estai galėtų turėti ir savo va
liutą, kuri galiotų tarptauti
nėje finansinėje rinkoje, ir 
būtų įsteigti laisvi Baltijos 
uostai ir prekybos su užsie
niu zona, kuri Sovietų Sąjun
gai duotų tai, ką Kinijai duo
da Hongkongas.

Estija turi tris opias nepa 
sitenkinimo priežastis. Pir
moji - tyčinė rusinimo politi
ka, arba nuolatinės rusų imi
grantų bangos. 1.5 milijono 
gyventojų turinčioje respub
likoje estų tėra 900,000, o 
pcrkimštoje sostinėje Taline 
rusai jau beveik sudaro dau
gumą. ,

Antras didelis reikalas - 
dideli fosfato telkiniai šiau
rės Estijoje, ir jų panaudoji
mas (Maskva to nori, o Tali
nas nenori) sukeltų milžiniš
kus ekologinius perversmus. 
Trečias - elektros energija. 
Pagal Maskvoje priimtus nu
tarimus, beveik pusę paga
minamos energijos Estija ati
duoda Sov. Sąjungai, o tai 
energijai gaminti naudojama 
rudoji anglis. Ekologiškai tai 
yra nešvariausia kas tik be
gali būti - ir Estijos miškai 
džiūsta dėl rūgštaus lietaus, 
kad Rusijai būtų šilta.

Estija jau priėjo vieno 
sprendimo kuris sakytų, kad 
ekonominė autonomija gali 
turėti tikrus dantis. Paskelb
tas įsakas, pagal kurį samdy
tojas, kuris nori importuoti 
rusą darbininką, turi sumokė
ti 16,000 rublių mokestį už 
kiekvieną asmenį - socialines 
išlaidas už butą, mokyklas ir 
t.t. Tuo pavyzdžiu dabar pa
seka Latvija, kurioje rusų imi
gracija taip pat yra opus rei
kalas. Debatai dėl sritinės au
tonomijos dabar jau persime
tė į Latvija ir Lietuvą, nors 
čia žymiai atargiau daroma.

Tos tautos yra realistės. 
Iš eilės mano pasikalbėjimų 
ekonomikos institucijose aiš
kėja, kad politinės autonomi
jos klausimas nekeliamas. 
Gal tik ekonominė autonomi
ja, bet ir tai vien ta prasme, 
jeigu bus turima galvoje, kad 
didžiausias žaliavų tiekėjas 
Pabaltijo respublikoms yra ir 
bus Sovietų Sąjunga.

Taigi ir vykdant refor
mas sąmoningai stengiamasi 
derintis prie Gorbačiovo re
formų, o ne eiti prieš jas. 
Dėl to visos trys Pabaltijo res
publikos yra įsteigusios savo 
decentralizuotos prekybos su 
užsieniu skyrius, kurie pirks 
ir parduos užsieniui prekes 

savo pačių sąskaita, nebeida
mi, per Maskvą.

Estija taip pat pasinau
dojo Maskvos naujai rodo
muoju entuziazmu koopera
tyvams ir išpardavinėja pu
siau privatiems kooperaty
vams valstybines žuvies fer
mas.

Tasai Maskvos nusista-' 
tymas decentralizuotis įgyja 
naujas teigiamas formas. 
Kai kurios kolektyvinės fer
mos Pabaltijy yra labai pajė
gios ir labai turtingos. Adazi 
ferma Latvijoje panaudoja 
500,000 dolerių už savo kai
lių prekybą gaunamos kietos 
valiutos nusipirkti Italijoje 
mašinoms restoranui, kavinei 
ir picinei. Tai sudarys esmi
nę dalį jų naujo viešbučio ir 
turistinio komplekso - pirmas 
toks atsitikimas, kad kolekty
vinė ferma turės ir viešbutį. 
Entuziastiškai tai remia ir Lat- 
vijos valdžia, kuriai nėra ma
lonu, kad 90 procentų visos 
už viešbučius iš turistų gauna - 
mos kietosios valiutos nueina 
į Maskvą per monopolį turin
tį Inturistą. Dabar jau bus iš
šūkis tam Maskvos monopo
liui.

Ir kitas - valstybinis ban
kų monopolis jau pralaužtas. 
Adazi fermos bankas mielai 
priiminės jūsų sutaupąs ir už
tikrina, kad už jūsų pinigus 
mokės vienu procentu dides
nes palūkanas negu vyriausy
bės bankas.

Man atrodo, kad tie eko
nominiai pasikeitimai, atlie
kami Gorbačiovo perestroi- 
kos vardu, ilgainiui turės di
desnės įtakos Pabaltijo tauti
nei politikai, negu šiek tiek 
triukšmingų demonstracijų. 
Mes esame liudininkai dar 
tik prasidedančio žavaus pro
ceso, kuriam reikės dar toli 
vykti, ir visa tai, aišku, pri
klausys nuo to, kaip bus tę
siamos Gorbačiovo refor
mos.

Kai aš sėdėjau sovietinia - 
me Taline, žiūrėdamas Suo
mijos televizijos rodomą 
"Miami vice" programą, atsi
miniau tą 1970-siais populia
rų posakį, kad agresyvi Sovie
tų Sąjunga ’suomina’ išseku
sią Vakarų Europą. Ir man 
šovė į galvą, kad dabar sovie - 
tinėse Pabaltijo valstybėse 
vykstąs procesas galėtų būti 
aptariamas kaip tam tikras, 
priešingas ’suominimo' veiks 
mas.

Tikėkime, kad Michailas 
Gorbačiovas yra pakanka
mai supratingas ir drąsus su
vokti, jog Hongkongas prie 
Baltijos būtų tai, ko jo peres- 
troikai reikia. (k.p.)

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

DIE SETTERS
EXPER1ENCED DIE. SETTERS 

$12 TO $16 PER HOUR 
COMPANY PA1D BENEFITS 

EXC, CROWTH OPPORTUNITY 
CENTRALLY LOCATED PLANT 

CALL 313-255-2909 
Established company under new 

ownership.
EOE

(14-16)
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Aurelijos Balašaitienės knygą pasitinkant
Rūta KJeva_ Vidziūnienė

Pradėsiu nuo to, kuo pa
ti autorė pradėjo. Cituoju: 
”šią knygą skiriu tai kar
tai, kuri augo, brendo ir 
gimė toli nuo tėvų žemės, 
kad galėtų suvokti tautos 
tragediją ne vien protu, bet 
ir jausmais . .”

Tai rimtas ir daug iš ra
šytojos reikalaujantis įva
das. Gi suvokti, įsisąmonin
ti reikia laiko ir brendimo, 
sugebant retkarčiais su
stabdyti lekiančią valandė
lę ir susimąstyti: kas aš 
esu? Kodėl ant mano pečių 
uždėta tokia našta, — ka
rai, netekimai, įsipareigo
jimai?

Čia, knygos prologo pra
džioje, emigrantų laivui me
tant inkarą New Yorko 
mieste, šie klausimai dar 
nesminga mažojo Lino šir
din, ir jo tėvo, daugiau lyg 
su savim kalbančio žodžiai 
jam lieka tik neišsprendžia
mos mįslės.

Atsakymai į tas gyveni
mo sukeltas mįsles knygoje 
rituliosis pamažu, sąmonėje 
ryškės esmė ir prasmė. Il
gas tai bus kelias, — per
šokant atgal į 1939 me
tus, kada mažojo Lino dar 
nebuvo ir dvarininko Plaš- 
kevičiaus židinyje ramiai 
ruseno ugnelė. Jo šeimos is
torija, mums knygoje pa
sakojama su lietuviams 
charakteringu sveiku, ne- 
p e r dėtu sentimentalumu, 
čia eina šalia vienas kito, 
vienas kito neužgoždami, ir 
santūrus kuklumas, ir giliai 
jaučiamas jausmingumas. 
Kaip vieną sykį girdėjau 
apie lietuvius išsireiškiant 
vyresnio amžiaus latvę — 
kad mes turime vieną sa
vybę, kurios, deja, ji savo 
tautoje neranda, tai dro
vumą, ir kad turėtume jo 
nepamesti, nes jis mus ski
ria nuo visų kitų tautų. Gi
liau pagalvojus, tenka su 
tuo sutikti, ši mūsų savy
bė ryškiai jaučiama ir kny
gos autorės aprašomuose 
jautriuose veikėjų asmeniš
kuose poelgiuose, kaip ir 
vienumos mąstymuose.

Knygos slinktis pasižymi 
detalių vaizdingumu. Kad 
ir toks Kūčių vakaras, čia 
prie stalo sėda kelios gene

racijos ir kelių pakopų lie
tuviški žmonės, kiek netik
ri savimi pačiu dėl staigaus 
susigiminiavimo su tokia
me atstume buvusia Lietu
vos dvarininkija, bet kurią 
palaipsniui ištarpina gera 
valia ir žmogiškas, lietuviš
kas nuoširdumas. Ta gera 
valia ir nuoširdumas yra 
beveik visuotinai knygoje 
pabrėžiami. Į žmogų atsi
gręžiama pirmiausia kaip į 
žmogų, o ne kaip kitos kla
sės ir pakopos atstovą. O, 
kad taip tais laikais visur 
būtų buvę, gal nebūtume 
užsiauginę tokią gausią ko
munistinių simpatikų gau-

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

SKEVELDROS

ją ... Dėl nuo manęs nepri
klausančių aplinkybių aš ir 
pati ateinu iš tokios pačios 
dvarininkų šeimos, su pa
našiomis tradicijomis ir gal
vosena, kaip šioje knygoje 
aprašoma. Gal todėl neturiu 
tos neaiškios, giliai paslėp
tos antipatijos turtinges- 
niam, kurią, deja, dažnai 
nešasi daug vargo ir netei
sybės patyręs nevienas mū
sų kaimo žmogus. Tik gal 
mes, suvalkiečiai, buvom 
mažiau sentimentalūs, ma
žiau iškalbingi ir roman
tiški, neskyrėm tiek dėme
sio detalėms, o eidavome 
prie reikalo be didesnių iš
vedžiojimų, kaip šioje kny
goje aprašomi žemaitiški, o 
gal ir mano niekad nepažin
ti rytų aukštaičių dvarinin
kai. Į Plaškevičių namus 
įžengiu kaip senas niekuo 
nesistebiąs kaimynas, pana
šiai tada galvojęs ir reaga
vęs į besikeičiančią pasau
lio tvarką.

* * *
”0 skurdas neša pagie

žą”, — sako autorė kuklaus 
geležinkeliečio šalčiaus lū
pomis. Ir pavydas, pridė
čiau aš pati, mačiusi tą pa
tį, ką vėliau Plaškevičiai 
pergyveno. Teisingai tada 
pastebi šalčius savo besi
stebinčiai žmonai, kad jau
namartės dabar kitokios, 
kaip buvo jų laikais. Jo žo
džiai :

"Neužmiršk, Antosėle, 
kad mūsų dukra jau yra 
išaugusi visiškai kitaip, 
negu mudu ... Augusi, iš
simokslinusi laisvėje, nema
čiusi okupacijos, karo ir 
skurdo”. Ar ne pranašingi 
tai žodžiai ir dabartinei 
mūsų jaunajai kartai?

Atmintin vis grįžta gra
žus, jautrus vestuvių apra
šymas, tiek kartų jaunose 
dienose matytas, bet visad 
priimtas be didelio susijau
dinimo, kaip dar vienas nor
malaus gyvenimo įvykis. Po 
tiek metų ir tiek pergyve
nimų dabar viskas atrodo 
daug brangiau, prasmin
giau, — ir graudžiau. Na
tūralus tai gyvenimo žings
nis, bet švelnaus neteatra- 
liško mūsų tautos charak
terio išpuošimas tiek išori
niai, tiek vidiniai viską pa- 
kylėjant į aukštesnę ir 
reikšmingesnę pakopą.

Taip tęsiantis šiam gra
žiam mūsų tautos papročių 
ir nuotaikų gyvenimui, 
greitėjanti tamsa skaityto
jui pradeda sukelti dauge
liui tokį žinomą nejaukų 
jausmą. Vieni tą laikotarpį 
pergyvenome beveik dar 
vaiko amžiuje, kiti jau su
augę ir sukūrę šeimas, bet 
tikrai nė vienas niekad ne
galėsim nusikratyti to gi
laus, siaubingo anų dienų 
prisiminimo. Knygos įtam
pa vykusiai didėja, peršo
kant nuo savo asmenybe 
skirtingų, skirtingose vie
tose esančių brolių Plaške
vičių ir jų aplinkos bendri
ninkų. Pamažu ima stingti 
gyslose kraujas, kai ir kny
goje, ir asmeniškuose prisi
minimuose pradeda susilie
ti anų dienų nerimąstis ir 
klausimai. Kodėl? Kas vyk
sta, kaip tokiai neteisybei

Dvidešimt šeštasis 

Dirvos novelės 

konkursas
PREMIJA 600 DOLERIŲ skiriama iš 

a. a. SIMO KAšELIONIO palikimo, kurį 
tvarko Korp! Neo-Lithuania.

Tema. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma
šinėle rašytų, su dvigubu tarpu.

Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1988 m. 
birželio 15 d.

Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa
sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo
ti na paprasta balsų dauguma.

pasaulis leidžia vystytis, — 
tarytum į mūsų namus ma
tytum atšliaužiantį bjaurų 
šliužą. Kokia trapi ir trum
putė buvo mūsų laisvų die
nų laimė!

1940 metai. Jautrus ir 
skaudus knygos puslapis, 
man pergyvenusiai panašią 
padėtį savo septynioliktuo
se metuose, buvo dvaro 
prievaizdos prisiartinimas 
prie savininko Plaškevi- 
čiaus pareiškiant: "Aš toje 
pirkioje išgyvenau arti dvi-., 
dešimt metų, ir ji dabar 
mano, nes visi buožių tur
tai teks liaudžiai”. Nebuvo 
tai pasakyta drąsiai, gal 
net kiek atsiprašančiai, bet 
pasakyta ir padaryta bu
vo. Kartais, deja, gal tame 
buvo ir kiek teisybės, bet 
ne romane vaizduojamų 
Plaškevičių atveju. Ten jie 
atvaizduoti nepaprastai po
zityviai.

"Ir nuo šimtmečių varto
tas žodis draugas pakeitė 
savo reikšmę ir tapo paže
minimo žodžiu, naujosios 
santvarkos visų žmonių su
lyginimo graudžiu simbo
liu”, — sako autorė. O taip, 
o taip!

Buvę žemės darbininkai, 
su rusų ir naujų vietos va

dų pagalba atvyksta nusa
vinti ne tik dvarą, bet ir 
baldus, ir paveikslus. Tos 
gyvenimo ironijos, tačiau, 
neišlaiko doro dvarininko 
širdis. Tai pati tiksliausia 
knygos dalis, ką gali paliu
dyti dar labai gyvi likę liu
dininkai.

Su dideliu jautrumu se
ka aprašomi išvežimai į Si
birą jau tomis paskutinė
mis okupanto galybės mi
nutėmis, po ko ir jiems pa
tiems teko paskubomis bėg
ti. Štai puikus sakinys apie 
Rūtelę, mažutę tremtinę: 
"Ne kūdikio tai buvo žvilgs
nis, o medžiotojo išgąsdin
tos stirnelės”. Deja, pasau
lis dar ir šiandien pateisi
na įvairius medžiotojus.

Paliečiami ir lietuvių, ta
da dar laisvų, santykiai su 
lenkais. Kadaise pas Plaš- 
kevičius laikinai apgyven
ti internuoti lenkų karinin
kai, iš pradžių turėję kiek 
sunkumų prisitaikyti prie 
tėvynės netekimo ir naujų 
sąlygų, dabar kreipiasi į 
dvarą pagalbos. Plaškevičiai 
ir čia parodo savo gražiąją 
lietuviško jautrumo pusę, 
slėpdami savo buvusio įna-

(Nukelta į 6 psl.)

JAV LB KULTŪROS TARYBOS VIII-JĮ PREMIJŲ ŠVENTĖ
Laureatų pristatymas ir premijų įteikimas 
Meninę programą atlieka 
aktorė RASA KAZLAS
Los Angeles Vyrų Oktetas

Globoja: LB Los Angeles Apylinkė

Talkina LB Santa Monica Apylinkė LB Vakarų Apygarda

Maloniai visus kviečiame susitikt su mūsų 
kūrėjais ir pasidžiaugti jų įnašu į lietuvių kultūrą

Gegužės J ieną. 
Sekmadienį, 12:00 vai. p.p. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
Los Angeles, Kalifornija

Rengia: JAV LB Kultūros Taryba 1
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mio lenko žydų kilmės žmo
ną, sūnų ir tėvelius. Tai 
nebuvo retas, išimtinas at
vejis, daug tos tautos vaikų 
liko išsaugoti lietuviškos 
širdies rūpesčiu. Patiems 
pergyvenus visus šioje kny
goje atpasakojamus siau
bus, kartais skaitant ateina 
mintis, kad tokių tyrų šir

J Palangę ir į Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį ir j Druskininkus.

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
21 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 755 — liepos 5-25 — $2,459 
Kelionė 855 — rugpjūčio 9-29 — $2,459 
Kelionė 955 — rugsėjo 6-26 — $2,459
Varšuvoje 1 naktis< Vilniuje — 11, Rygoje 4, Vilniuje 1, 
Varšuvoje 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 15 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Šveicarija
Kelionė 526 — gegužės 26 — birželio 14 — $2,279 
Vilniuje 16 naktų, Maskvoj 1, Ziuriche 1

20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
20 dienų — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija 
Kelionė 705 — liepos 5-24 — $2,769 
Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Maskvoj 2 naktys, Vilniuj 10, Leningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu į Helsinki, Helsinky 1

17 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
17 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 607 — birželio 7-23 — $2,049 
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 11, VVarsuvoje 2, Ziuriche I 

15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
15 dienų — Lietuva, Šveicarija 
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039 
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2 
15 dienų — Lietuva, Suomija 
Kelionė 106 — spalio 6 — 20 — $1,899 
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE 
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14 — 28 — $2,399 
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399 
Kelionė 816 — rugpjūčio 16 - 30 — $2,399 
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2

14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
14 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 103 — lapkričio 3 - 16 — $1,349 
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629 
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1

13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
Kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969 
Vilniuje 11 naktų

10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
Kelionė 999 — rugsėjo 15 - 24 — $1,729
Vilniuje 8 naktys.

Baltic Tour patarnauja sudarant jūsų arti
miesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsie
nio valiutos pardotuvėse Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant 
paminklus jūsų įnirusiems giminaičiams Lietuvoj.

Dėl brošiūros ir c augiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166 
(617) 965-8080

džių, kokiomis čia atvaiz
duoti Plaškevičiai, jų gimi
nės, pavaldiniai ir kiti su 
jais susiduriantieji, ne taip 
daug mūsų tarpe buvo. Ir 
lietuviai, atrodo, yra iš to 
paties molio lipdyti, ką da
bar gali paliudyti visi, nu
kentėję ir tebekenčią nuo 
sribų ir kitokių parsidavė
lių. Daug kam savas kailis 

buvo ir liks artimiausias.
Mano pačios ir mano tė

vų karta, skaitydama šią 
knygą jaučiame nuolatinį 
skaudų dieglį širdyje, nors 
laisvame krašte kartais ma
nėme tą dieglį užgydę ar 
užslopinę. Ne, naujienų Čia 
nesužinosime, tik mintyse 
perbėgsime savo pačių nu
mintais keliais. Vokietija, 
jos fanatikai, ir iš kitos 
pusės gerieji ūkininkai. Ir 
bombos. Sublizgusi ašara 
akyse priminė ir man tuos 
pirmuosius įriedančius tan
kus Austrijos Alpių pakal
nėje su besišypsančiais ka
ro nugalėtojais prancūzais 
ir morokiečiais. Stovėjome 
tada drauge visas čiurlio- 
nieČių dainos vienetas. Mes 
irgi, kaip tie taip realistiš
kai atvaizduoti pabėgėliai, 
susispietę aplink daktarą 
Steponą Plaškevičių, sakė
me vienas kitam, kad nu
galėję Hitlerį šie idealistiš
ki demokratai alijantai juk 
eis ir toliau, išvaduos pa
saulį nuo Stalino, kuris 
jiems buvo tik įrankis. De
ja, tas neįvyko.

Gyvenimas benamių sto
vyklose tikrai buvo gana 
vargingas, bet ir čia artis
tiška rašytojos ranka su
randa jautresnius taškus, 
džiaugsmo akimirkas, aša
rotus išsiskyrimus. Kaip ir 
gyvenime, realybė susimai
šo su svajone ir romantika. 
Ar ne toks iš tikrųjų, buvo 
mūsų kartos akmenimis ir 
t r u mpomis prošvaistėmis 
grįstas kelias į išeivio da
lią?

Sako autorė: "Taip pra
eina gyvenimo epizodai, 
taip užgęsta mažos liepsne
lės, taip gyvenimas, dova
nodamas netikėtumus, juos 
atima, smerkia ir atleidžia”.

Ir graži, ir graudi tai 
knyga. Tik vienas nuolat iš
kylantis knygos bruožas 
mane vis neigiamai nuteik
davo, tai dažnai pasikarto
jančios Plaškevičių vardo 
ir įpėdininkystės svarbos 
diskusijos. Tartum šeima 
mažiau verta, jei augina 
tik mergaites. Gal kai kur 
dar ir šiandien taip galvo
jama, o gal tai iš senovės 
kaimynų didžiūnų pasisa
vintas bruožas? Mūsų dide
lio Suvalkijos dvarininko 
šeimoje mano motina buvo 
viena iš devynių dukterų, 
bet niekad niekad nejutau 
ir negirdėjau tėvuką rūgo- 
jant, kad taip išnyks jų 
giminės vardas. Su šia gal
vosena dar ir šiandien man 
sunku susitaikyti, — ir tai 
ne dėl to, kad gimiau mo
teriške, bet kad augdama 
mačiau tiek vyrus, tiek mo
teris daug atsiekiant, o taip 
pat ir niekais pavirstant.

Ši knyga, įvardinta pro
logu, tepapasakoja tik pir
mąjį tarpsnį likiminės mū
sų tautos kovos. Senos tau
tos, ne 70-čiu, bet 700 me
tų skaičiuojančios savo tau
tinės sąmonės suvokimo 
pradžią! Ar skaitys ją ta 
karta, kuriai ji rašoma? Ar

LOS ANGELES
LOS ANGELES 
EVANGELIKAI 

ATŠVENTĖ VELYKAS 
KARTU

Kun. M. Preikšaičiui prieš 
keletą metų mirus, Los An
geles evangelikai, nors ir 
ne gausūs skaičiumi, pasi
kviesdavo bent kartą me
tuose kunigą iš kitų vieto
vių atlaikyti pamaldas.

šiais metais buvo įvesta 
naujovė. Tur būt, daugiau
sia Hypatijos Yčaitės-Pet- 
kuvienės iniciatyva Verbų 
sekmadienį buvusios JAV 
a m b a s adoriaus Lietuvai 
Noremo įkurtoje ev. liute- 
rionių St. Andrews parapi
joje pasauliečių grupelė 
pravedė pamaldas — surin
kimą atšvęsti Velykas. Vi
są šį surinkimą — pamal
das pravedė H. Yčaitė, Los 
Angeles Protestantų s-gos 
sekretorė. Pamaldos pradė
tos su preliudu S. Franko 
”Panis Angelicus”, kurį at
liko Jonas (saksafonas ir 
Trudė (pianinas) Pauperai. 
Liturgijos skaitymus atli
ko Dr. Jonas Kregždė. Mi
rusio kun. lic. Paupero ve
lykinį pamokslą jautriai 
perskaitė jo sūnus Jonas 
Pauperas. šias pamaldas 
praturtino solistė Rūta Da
las su arija iš G. F. Hande- 
lio ”Mesijas”. Jai akompa
navo ir bendram giedoji
mui vargonavo Rita Švar
caitė. S-gos pirm. J. Kut- 
ra davė apžvalgą apie mi
rusio kun. Paupero gyveni
mą ir darbus. Pamaldose 
dalyvavo ne mažas skaičius 
mūsų draugų katalikų, tai 
jau lyg ir ekumeninės pa
maldos.

Po pamaldų buvo kuklios 
vaišes, kurių metu maloniai 
ir jaukiai pabendrauta.

nebaidys ilgi aprašymai, iš
samūs pokalbiai, gilūs pras
mingi apmąstymai šiais lai
kais taip į mąstymą nelin- 
kusį mūsų jaunimą? Juk 
l i t uanistinėse mokyklose 
vis brukame senuosius ra
šytojus, o nevienas norėtų 
žinoti apie dabartį, įvilktą 
į beletristinę formą. Jokia 
paslaptis, kad Amerikos 
mokyklose nedėstoma nei 
geografija, nei Europos is
torija. Neturint pagrindo, 
sunku įsigyventi į mūsų as
menišką dabarties skaus
mą ir lūkesčius. Ši knyga 
labai išsamiai tą spragą už
kiša.

Bet tikrumoje nėra tai 
taip svarbu gyvenamuoju 
momentu, nes palengva be
sikaupiantys metai keis ir 
mūsų jaunimo charakterį. 
Gal ir mes nebuvome tokie 
mąstytojai jaunuose metuo
se, o visgi ne visi nuplaukė
me pasroviui, žinodami sa
vo tautos giliai įaugusį san
tūrumo, nuosaikumo ir iš
tvermingumo bruožą, ne- 
krintame į neviltį. Gyve
nimas pilnas staigmenų.

Tai malonus siurpryzas 
mūsų evangeliškoje bend
ruomenėje.

Ačiū iniciatoriams ir rei
kia tikėtis, kad tokių subu
vimų bus daugiau ir daž
niau. (eb)

BOSTON
SUŽEISTAS JONAS 

ŠUOPYS
Balandžio 4 d. ryte netoli 

savo namų Brocktone auto
mobilio avarijoje sunkiai 
sužeistas Balfo 72-ojo sky
riaus pirmininkas Jonas 
šuopys. Jam sulaužyta kai
rė ir dešinė koja, žmonai 
sužalotas veidas. Į suopių 
vairuojamą automobilį tren
kė iš priešingos pusės di
deliu greičiu lėkęs automo
bilis, kuris kažkodėl persi
metė iš dešinės į kairę gat
vės pusę. Smūgis buvo toks 
stiprus, kad šuopių automo
bilis numestas į pakalnę. 
Jonas Šuopys guli Cushin- 
go ligoninėje Brocktone, o 
žmona gydosi namuose.

KUN. ALBERTO 
KONTAUTO SUKAKTIS

Šv. Petro lietuvių para
pijos So. Bostone klebonas 
kun. Albertas Kontautas 
mini kunigystės 40-ties me
tų sukaktį. Tos sukakties 
proga gegužės 1 d. Šv. Pet
ro lietuvių parapijos baž
nyčioje So. Bostone sukak
tuvininkas aukos padėkos 
šv. Mišias, dalyvaujant 
vysk. Pauliui Baltakiui, o 
tuoj po šv. Mišių pagerbi
mo banketas vyks Lantana 
restorane Randolphe. Ten 
nuo 5 vai. po pietų ligi 6 
vai. bus susipažinimas — 
socialinė valanda, o 6 vai. 
vakaro vakarienė, šokiams 
grojant Joe Paseikos orkes
trui iš Connecticut valsti
jos. Kaip Šv. Mišiose, taip 
lygiai bankete dalyvaus ir 
kalbės vysk. Paulius Balta
kis.

TOOL & DIE

N0W HIRING!
DIE MAKERS

(Die Cast)
Due to a steady increase in business 
our d>e making Technical Center has 
immediate openings on all three shifts 
for experienced Die Cast Die Makers. 
Our new facility located in Soion, 
Ohio is second to none in top-knotch 
eųuipment and comfortable surround- 
ings.
We offer excellent wages and bene
fits and the opportunity to grow with 
a well established company over 30 
years in the Cleveland area.
If you think you might be interested, 
give us a call or sėnd us a note and 
we’ll get back to you with more 
information.

ITT LESTER INDUSTRIES 
25661 Cannon Road 

Bedford Hts., OH. 44146 
Personnel Manager 

216-232-4500
Call Monday-Friday
8:30 AM - - 5:00 PM

(1 2-16 r

FORGE
Cleveland Based Manufacturer seek- 
ing experienced HAMMERMAN / 
FORGE Helper for Steam Drop Ham- 
mes operation.
Send resume with work history to:

P. O. BOX 04120
Cleveland, Ohio 44104-0120

(15-17)

SET-UP MAN
Experienced for open die header, 4 
slides and thread rolling eąuipment. 
Some supervision experience a plūs. 
May assist in setting up open die 
header operation. Please send resume: 
SMC south, 1955 McMillan Street, 
Auburn, AL. 36830. 205-887-6200.

(16-17)
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KELEIVIO VADOVAS
Šių metų pradžioje tokiu 

pavadinimu kelionių agen
tūrą "G, T. INTERNATO- 
NAL, INC., vadovaujama 
Algio J. Grigo, Chicagoje, 
išleido specialių leidinėlį 
anglų ir lietuvių kalbomis, 
kuriame randame pačias 
svarbiausias žinias, skirtas 
turistams ar keliaujantiems 
i Rytų Europą, o ypač į 
Lietuvą.

Šiam leidiniui medžiagą 
surinko ir paruošė Emilija 
Sakadolskienė. Leidinys 62 
puslapių, iš kurių lietuvių 
kalba informacija suglaus
ta į 33 puslapius.

"Keleivio vadovas" pa
ruoštas labai kruopščiai ir 
labai naudingas kiekvienam 
asmeniui, beplanuojančiam 
savas keliones. Vadove su
kaupta būdingiausia ir bū
tinai žinotina informacija. 
Štai skyriai: Dokumentai, 
čia nusakoma kokie doku
mentai reikalingi pasirū
pinti kelionei, kada juos su
tvarkyti, kaip juos saugo
ti. Gi tokių dokumentų su
tvarkymu rūpinasi ši agen
tūra, tik tuo reikia rūpin
tis iš anksto. Nurodyta kas 
atsitinka, jeigu dėl kurių 
nors priežasčių užsiregis
travęs asmuo nebegali su 
ekskursija vykti. Kiek to
kiais atvejais prarandam 
Įmokėjimų ir kokiais termi
nais. Yra įdomūs patarimai 
aklimatizacijos atveju. At- 
simintina, kad keliaujant 
keičiasi laikas, valgiai, są
lygos. Tam būtina prisitai
kyti. Vadove nurodoma ka
da pradėti kelionei ruoštis, 
kaip maitintis, kad vėliau 
organizmas jau būtų pasi
ruošęs naujas gyvenimo są
lygas priimti, nesudarant 
sveikatai pavojų.

Vadove aptarta "Inturis- 
to” teisės, TSRS muitinės 
reikalavimai. Išvardinta lei
džiamų įvežti reikmenų są

INTERNATIONAL
G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais.

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8801

Nr. 8802/F

Nr. 8803/M
Nr. 8806/F

Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M
Nr. 8810/F

Nr. 8811/M
Nr. 8804/BAL 

G.T.Jnternational tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais. 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.
•

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272

rašas, pinigų įvežimo gali
mumai, kaip reikia užpil
dyti deklaracijas, kokie 
daiktai ir pinigai įrašvtini, 
kaip tvarkytis su valiuta, 
jos atskaitomybė išvyks
tant. Ką galima išvežti iš 
Tarybų sąjungos, ko reika
laujama išvežant meno kū
rinius, knygas ir kitas ver
tybes.

Taip pat vadovas nuro
do ir sugrįžimo Amerikon 
sąlygas, Amerikos muitinės 
reikalavimus ir ką galima 
ir ko negalima į Ameriką 
įvežti. Išvardinta užsienio 
valiutos parduotuvės, nuro
domi jų telefonai ir adresai. 
Tai ypač paranku atvyku- 
siems į nepažįstamą miestą.

Duoda patarimų, kaip 
reikia elgtis, kaip laikytis, 
nepažeidžiant įstatymų, už 
kurių pažeidimą yra numa
tytos bausmės.

Labai svarbus patarimas 
— ką vežtis asmeniškam 
naudojimui. Nurodyta ir 
būtinieji vartojimui daik
tai, tačiau nepersikraujant 
ir neapsunkinant savęs be
reikalingomis priemonėmis.

Pataria naudoti praktiš
ką, patogią aprangą. Tačiau 
jokiu būdu nesirodyti ne
padorioje, kas kartais pasi
taiko, aprangoje.

Vadove duodama plati 
informacija apie suveny
rus, rūbų išmieras, oro są
lygas turizmo sezono metu 
Lietuvoje, laiką; čia ran
dama smulkūs patarimai, 
kaip naudotis telefonais, 
vietinėmis susisiekimo prie
monėmis, maisto aptarna
vimu, viešbučio kioskais ir 
t.t.

Priede įdėtas Vilniaus 
miesto centro planas, ku
riame nurodyta turistams 
įdomios vietos, kurias ga
lima visada aplankyti ir be 
vadovų.

Lietuva 15 d gegužės 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago
$2.215.1 -j,
Lietuva iu d.; Maskva 1 d.. •-•> Amsterdamas 3 d., birželio 13-29. 
N.Y. $2,085.00; Chicago $ £.

Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00 
Pabaltijis: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 3 d 
liepos 10-25. N.Y. $2,390.00; Chicago $2,493.00

Rūta Pauperienė.

• G. T. International Tra- 
vel Counsultants. Ine. ke
lionių firma praneša, kad 
klestėjimo rezultate firmo
je įvyko sekantys pasikei
timai personalo tarpe. Fir
ma džiaugiasi, kad prie šta
bo prisidėjo visiems ge
rai pažįstama dail. Vanda 
Aleknienė ir nuo kovo 15 d. 
eina Įstaigos Vedėjos pa
reigas. Buvusi Įstaigos Ve
dėja, Rūta Pauperienė, nuo 
minėtos datos eina kompa
nijos viceprezidentės parei
gas.

Visas G. T. Internatio- 
nal personalas pasiruošęs

Šis vadovas rekomenduo
tinas kiekvienam kelionė
mis besidominčiam.

G. T. International, Ine. 
kelionių agentūra, atrodo, 
ypatingą dėmesį kreipia į 
savus klijentus ir rūpestin
gai sutvarko kelionės visus 
reikalus. Agentūros adre
sas: G. T. INTERNATIO
NAL, INC. 10401 South 
Roberts Road, PALOS 
HILLS, Illinois 60465. Te
lefonas 312-430-7272.

J. Janušaitis 

maloniai patarnauti įvairių 
kelionių, skrydžiu bei visais 
su Lietuva susijusiais rei
kalais Prašome kreiptis: G.
T. International Travel Con- 
sultants, Ine. 10401 South 
Roberts Rd.. Palos Hills, 
III. 60465. Telefonas; (312) 
430-7272.

GRAŽULIUI PRIMETĖ 
DAR VIENĄ KALTINIMĄ 

KALĖJIME
Lietuvių Informacijos 

Centro žiniomis, Petrą Gra
žulį apkaltino kalinio tai
syklės pažeidimu. Vilniaus 
Lukiškių kalėjimo vyresny
bė primetė, kad jis vasario 
8 d. pasimatymo metu kal
bėjo "ko negalima kalbėti", 
būtent apie jo primušimo 
aplinkybes teisme.

Vasario 2 d. įvykusiame 
Gražulio teisme, nuteistasis 
po teismo nuosprendžio pa
skelbė bado streiką už Lie
tuvos tautinį ir dvasinį at
gimimą. Jam kalbant, jį 
puolė civilis asmuo ir du 
milicininkai, kurie 70 teis
mo stebėtojų akivaizdoje 
jam užgniaužė burną, jį 
žiauriai primušė ir iš teis
mo salės išvilko.

Vasario 8 d. įvykusiame 
pasimatyme su keliais šei
mos nariais (Gražulio šei
moj yra 15 vaikų; du bro
liai yra kunigai), Gražulis 
nusiskundė, kad teismo sa
lėje jo veidą griebęs čekis
tas ką nors purkštelėjo jam 
į burną ir suparaližavo lie
žuvį.

Jį Lukiškėse belankantie
ji šeimos nariai tuoj paste
bėjo, kad viena jo veido pu
sė ir akis buvo paraudona
vus. Gražulis spėliojo, kad 
tai buvo nuo paleistų che
mikalų. Kai jie šią temą 
palietė, kalėjimo sargas pa
simatymą nutraukė.

Po poros dienų, Lukiškių 
kooperatyvinės dalies vir
šininkas kalėjimo papulk. 
Adomaitis pakvietė Gražulį 
pokalbiui, kurio metu pri
pažino, kad Gražulio pokal
bis su svečiais buvo užrašy
tas ir teigė, kad Gražulis 
prasižengė kalinio taisyk
lėm kalbėdamas apie teismo 
incidentą. Gražuliui užklau- 

- sus ko galima ir ko negali
ma per pasimatymą kalbėti, 
papulkininkas į klausimą 

neatsakė. Gražuliui buvo 
duota suprasti, kad jam 
gręsia mirtis jei jis nepasi
rašys po paruoštu ir jam 
pakištu pareiškimu. Gražu
lis nepasirašė.

Paskutiniomis žiniomis, 
Gražulis jau yra pervežtas 
į Pravieniškių lagerį, kur 
jam skirta atlikti 10 mėne
sių bausmę už atsisakymą 
vykdyti karinius apmoky
mus okupacinėj sovietų ka
riuomenėj. (LIC)

TYČIOJIMASIS Iš
BREŽNEVO ORDINŲ

"Pravda", tasai pagrin
dinis sovietinės komunistų 
partijos dienraštis, išsi
spausdino straipsnį, siūlan
tį reformuoti ordinų ir me
dalių dalijimą, kaip pavyz
dį paimdamas Brežnevą ir 
tyčiodamasis iš jo apsikar- 
stymo blizgučiais.

Jis apdovanojęs save ke
turiomis auksinėmis žaigž- 
dutėmis, kaip Sov. Sąjungos 
didvyris už parodytą drąsą 
karo metu, nors dokumen
tai rodo, kad jis nenusipel
nė jų. Dar prisidėjęs sau ir 
pergalės ordiną, patį aukš
čiausią karinį žymenį, ku
rie duodami už ypatingus 
laimėjimus kariniams va
dams. O jis negalėjęs tokių 
veiksmų atlikti, nes buvęs 
tik politinis komisaras, kaip 
tūkstančiai kitų.

1964 m. atėjęs į valdžią, 
apdovanojęs save už Mala ja 
zemlia mūšį prie Juodosios 
jūros, kur buvo sulaikytos 
norėjusios išsikelti nacių 
pajėgos, ir rašytojai tuoj 
susigriebę išpūsti tą įvykį 
ir net palyginti su kovomis 
dėl Stalingrado.

Be kita ko, Sovietų Są
jungos didvyrio ir socialis
tinio darbo didvyrio ordinai 
teturėtų būti duodami tam 
tikram asmeniui po vieną, 
ne po kelis.

Ta proga prisimintas po
etas Aleksandras Tvardovs- 
kis, ilgus metus redagavęs 
žymiausią žurnalą "Novy 
mir", kuriame Chruščiovo 
laikais buvo išspausdintas 
Solženicino kūrinys ir kai 
kurie atviriau pasisakantie
ji kitų darbai. Jis buvęs ap
eitas, jokio ordino negavo, 
dar net išstumtas buvo iš 
redaktorių.

(k. p.)

OVVNER OPERATORS
Tronsport USA, Ine. needs pro- 
fessional steel haulers to run 
intra-Ohio from Cleveland. 
Long & short haul loads avail- 
oble, prompt pay; return loads. 

Please call Davė at:
216-631-8777 or 1-800-522-8526 

(15-17)

Injection Molding 
Supervisor 

Molding supervisor to 
assume the responsibilities 
for the running of a high 
productlon molding shift. 
Mušt be auolified In molding 
techniques and be able to 
work well with others. 
Excellent opportunities for 
the right individual. Pay 
commensurate with experi- 
ence. Excellent working 
conditions & frinae benfits. 
Call.for -appt. 617-828-3500.

Phillips 
Manufacturing Co. 

Canton, MA
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
mhbmhhmhmmmh Antanas Laukaitis

JAUNIMAS NEUŽMIGO

Po įvykusio Jaunimo 
Kongreso Australijoje, vie
tinis jaunimas tikrai dar 
neužmigo, bet su didesniu 
entuziasmu dirba lietuvišką 
kultūrini ir politinį darbą. 
Visu didžiųjų mūsų lietu
viškų kolonijų Vasario 16- 
sios minėjimuose labai ak
tyviai dalyvavo ir jauni
mas, įtraukdamas į minė
jimus ir naujovių, kas labai 
Šiltai buvo sutikta vietinių 
lietuvių. Sydnėjuje labai 
aktyviai repetuoja tautinių 
šokių vyresnieji šokėjai, 
nes jie dalyvaus Tautinių 
Šokių šventėje Kanadoje. 
Tai bus ir vėl draugiškų 
ryšių atnaujinimas po bu
vusio Jaunimo Kongreso.

Gi nesenai, vienas iš mū
sų aktyviųjų jaunimo vei
kėjų melbourniškis Petras 
Kruzas buvo pasiuntęs 
raštą, Australijos Jaunimo 
Sąjungos vardu, Australi
jos senatoriams, kur buvo 
parašyta, jog šiais metais 
suėjo 70 metų nuo Lietuvos 
valstybės atstatymo ir Lat
vijos bei Estijos valstybių 
įkūrimo, šiame rašte vaiz
džiai paminėta šių sukak
čių minėjimas ir buvęs jų 
didelis trugdymas Lietuvo
je, net 41 lietuvį suimant. 
Toliau minima Lenino pa
sirašyta 1920 metais taikos 
sutartis su trimis Pabalti
jo valstybėmis, amžinai at
sižadant teritorinių reika
lavimų į šias valstybes. 
Rašto pabaigoje buvo pa
reikšta, kad Lenino nusta
tytos veikimo gairės turėtų 
būti ir toliau vykdomos, 
leidžiant Pabaltiečiams ir 
toliau taikingai norintims

VIENINTELĖ PROFESIONALI 

LIETUVIŲ KELIONIŲ 

ĮSTAIGA KANADOJE 

SKELBIA ir 

GARANTUOJA

Pigiausias kainas kelionėse Į
LIETUVĄ 1988 metais
5-kiom, 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų

Gegužės 6-20
Gegužės 19 - birželio 3
Gegužės 25 - birželio 8/12 
Birželio 9 - 24
Birželio 30-liepos 17 

Gruodžio 27 - sausio 10 1989 m.
Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 

Smulkesnes žinias teikiame
tel. (416) 769-2500

*******************************************************************

Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: AUDRONĖ, LIUSĖ, DALIA, 
INGĖ, JOANNE, PAULIUS.

Mes kalbame - lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiškai, 
lenkiškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai.

Mūsų ištaigoje '(rengti kompiuteriai: PEGASUS/GEMINI bei TDS 
Mūsų įstaiga yra narys - IATA, T-comm, BBB, CLIA

Adresas: 2100 Bloor St. W. Toronto, Ont., Canada, M6S1M7 
Tel. (416) 769-2500 Telex 06-986766 TOR
KVIEČIAME NAUDOTIS MUSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOMIS.
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išreikšti savo troškimus dėl 
žmogaus teisių ir savo as
meninio apsisprendimo.

Senatorius Jim Short 
pranešė P. Kružui, kad šį 
raštą pasirašė 31 senatorius 
ir jį nusiuntė Sov. S-gos 
a m b asadoriui Australijai 
dr. E. M. Samoteikin, kad 
jis jį perduotų Gorbačiovui.

Sydnėjaus j a u n imas, 
prieš pat Velykas, buvo su
rengęs gražią jaunimo po
pietę Lietuvių Klube, kur 
su lietuviška daina, skudu
čių muzika ir nuotaikingu 
jauna tvisku linksmumu, 
kartu su vyresniaisiais svd- 
nėjiškiais, buvo labai gra
žiai praleista sekmadienio 
popietė.

Taip pat labai smarkiai 
dirba sportininkai, ypatin
gai Adelaidėje, kur vyks
III-sios Pas. Liet. Sporto 
žaidynės. Ten, vadovaujant 
nepavargstančiam vetera
nui Jurgiui Jonavičiui, jau, 
atrodo, viskas yra labai ge
rai sutvarkyta ir kone pa
baigti visi paruošiamieji 
darbai, belaukiant tik at
vykstančių sportininkų ir 
svečių, o, kaip atrodo, jų 
vien iš Amerikos suskris 
daugiau kaip 200. Tačiau 
visi bus priimti ir, manau, 
neapsivils atvykę į Austra
lą.

Sydnėjuje įvyko sporto 
klubo KOVO metinis susi
rinkimas ir buvo išrinkta 
nauja valdyba, susidedanti 
iš E. Lašaičio — pirm., V. 
Buroko — vicepirm., D. 
Atkinson — iždininko, A. 
Liutackienės — sekr. ir M. 
Atkinson ir P. Andriejū- 
no — narių, ši valdyba, kaip 
ir kiti sydnėjiškiai, metų

Liepos 6-20 
Liepos 20 - rugpjūčio 
Rugpjūčio 11-27
Rugsėjo 2-16 
Spalio 7-21 
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pabaigoje turės nemažai 
darbo, nes pirmieji užsienio 
svečiai, at vykstantieji į 
Sporto Šventę, sustos Syd
nėjuje ir Čia bus 4-5 dienas. 
Jų priėmimui buvo sudary
tas atskiras komitetas, į 
kurį įėjo: V. šliteris — 
pirm., N. Grincevičiūtė- 
Wallis, Tr. ir J. Dambraus
kai, J. Karpavičius ir aš 
pats. Sydnėjuje svečiai 
sportininkai turės savo pir
mąsias treniruotes, draugiš
kas rungtynes su austra
lais, iškylą laivu, pamatant 
gražiąsias uosto įlankas ir 
bendras Kūčias Lietuvių 
Klube. Sydnėjiškiai patys 
pirmieji tikrai nuoširdžiai 
laukia atvykstančių svečių 
ir juos tikisi gražiai priimti.

LIETUVIŠKAS 
PAMINKLAS 
SOSTINĖJE

Gavus iš Australijos vy
riausybės leidimą statyti 
lietuviškąjį paminklą sos
tinėje Canberoje, buvo su
darytas Organizacinis ko
mitetas iš J. Kovalskio, E. 
Kubbos, iškiliosios Austra
lijos dailininkės, V. Marti
šiaus, dr. B. Vingilio ir pa- 
gelbininkės krašto valdybos 
narės A. Butkutės, kurie 
buvo paskelbę šio paminklo 
projekto konkursą. Iš pa
tiektų kūrinių, buvo išrink
tas skulptorės Ievos Pocie
nės darbas, ”Eglė žalčių ka
ralienė”. šia tema padary
tas skulptūros projektas 
yra labai gražus, modernios 
formos, bet sukurtas lietu
viškoje dvasioje ir su lietu
višku savo charakteriu. Šis 
paminklas — skulptūra bus 
pastatytas pačiame sostinės 
viduryje, esančiame Glebe 
parke. Pati dailininkė I. Po
cienė yra išgarsėjusi ne tik 
lietuvių tarpe, bet gerai čia 
žinoma ir australų visuome
nėje savo darbais, laimėda
ma nemažai ir pirmųjų pre
mijų, bei pasižymėjimų. 
Daugumas jos darbų yra 
abstraktinės formos. Ši lie
tuviška skulptūra bus išlie
ta iš bronzos ir turės apie 
3 metrus aukščio. Kainuos 
apie 30.000 dolerių.

NAUJAS KUNIGAS 
MELBOURNE

Mirus Melbourno klebo
nui prel. Pr. Vaseriui, Mel
bourno didžioji lietuvių ko
lonija liko tik su vienu ku
nigu, kurio pagrindinis dar
bas buvo katalikų savait
raščio "Tėviškės Aidų” re
dagavimas. Juo yra kun. dr.
P. Dauknys. Jaunimo Kon
greso metu, Australijoj vie
šint vysk. P. Baltakiui, jo 
intervencijos dėka, iš Mel
bourno arkivyskupo dr. F. 
Little, buvo lietuvių para
pijai išprašytas australams 
dirbantis, jų parapijos kle
bonas kun. Juozas Petraus
kas.

Gimęs 1922 metais Že
maitijoje, netoli Platelių 
ežero, jis 1937 metais iš 
Skuodo gimnazijos išvažia-

Lietuvių pareiškimas 
dėl Armėnijos

Lietuvių Informacijos 
Centrą New Yorke pasiekė 
iš Lietuvos pareiškimas, 
kuriame lietuviai išreiškia 
solidarumą su armėnais bei 
reikalauja, kad jiems būtų 
grąžinamos tėvų ir protė
vių žemės. Pateikiame pil
ną pareiškimo tekstą.

Pareiškimas TSRS Tarybų 
Prezidiumui

Nuorašas daug iškentė
jusiai armėnų tautai.

Tragiškomis armėnų tau
tai dienomis, mes grupė lie
tuvių reiškiame savo užuo
jautą ir solidarizuojamės su 
armėnų tauta, kuri kovojo 
už savo tėvynės teritorijos 
suvienijimą. Armenų-lietu- 
vių politiniai santykiai turi 
gilias šaknis praeityje. 1410 
m. Žalgirio mūšio metu ar
mėnai kovojo Lietuvos ka
riuomenės pusėje. Beveik 
vienu metu armėnų ir lietu
vių tautos pradėjo vilkti 
Rusijos imperijos joms pri
mestą jungą. Taip Armė
nija, taip ir Lietuva, 1918 
m. atstatė savo valstybin
gumą. Beveik tuo pačiu me
tu Armėnija ir Lietuva ta
po Tautų Sąjungos nariais. 
Viename periode Lietuvos 
likimas buvo ... palankes
nis, nors trečdalį Lietuvos 
buvo užgrobę lenkai, tačiau 
Lietuvai pavyko 22 metus 
išsaugoti savo nepriklauso
mybę tuo metu, kai Rusija 
ir Turkija tarpusavyje pasi
dalino visą Armėniją. 1940 
m. likimas vėl suvedė mūsų 
tautas. Stalinas naikino taip 
armėnų, taip ir lietuvių tau
tas — mūsų etnografines 
teritorijas didele dalimi iš
dalino Armėnijos ir Lietu
vos kaimynams. Turint vi
sa tai mintyje, mes lietuviai 
labai gerai suprantame ar
mėnų tautos skausmą ir liū
desį, ir kartu su armėnų 
tauta reikalaujame, kad 

vo studijoms į Italiją, kur 
baigė gimnaziją ir filosofi
jos mokslus, taip pat stu
dijuodamas ir konservato
rijoj Romoj. 1949 metais 
atvyko į Australiją ir čia 
baigė australų kunigų se
minariją, vėliau dirbdamas 
australų parapijose. Šiuo 
metu jis jau gyvena lietu
vių parapijoje Melbourne ir 
pravedė pirmąsias rekolek
cijas Sydnėjuje. Kun. J. 
Petrauską pamenu ir aš ge
rai, kai kartu su dabar ži
nomuoju Chicagos lietuvių 
fotografu Z. Degučiu ir ki
tais vietiniais Neapolio lie
tuviais, jie buvo mūsų lie
tuvių krepšinio komandos 
didžiausi rėmėjai, po kiek
vienų rungtynių gražiai 
mus pavaišindami ir prižiū
rėdami. Geriausios sėkmės 
naujam Melbourno klebonui 
ir dideliam jaunimo drau
gui kun. J. Petrauskui.

TSRS Aukščiausia Taryba 
griežtai prisilaikytų savo
sios Konstitucijos nuostatų 
ir Armėnijai grąžintų jos 
tėvų ir protėvių žemes. Taip 
pat mes reikalaujame, kad 
TSRS vyriausybė gerbtų jos 
pačios ratifikuotus tarptau
tinius faktus liečiančius 
žmogaus teises ir nedelsiant 
išlaisvintų už savo nuomo
nės pareiškimą neteisėtai 
suimtą aktyvų Armėnijos 
patriotą Paruirą Airikyani- 
ną ir kitus du žmogaus tei
sių gynėjus.

Pasirašo: kun. A. Šeške
vičius, Mečislovas Jurevi
čius. Bronė Valaitytė, Liu
das Simutis, Janina Juškai
tė, Juozas Kazalupskas, 
kun. Vytautas Prajara, Al
fonsas Bumbulis, Robertas 
Grigas, Povilas Pečeliūnas, 
Algimantas Vaišnoras. (IŠ 
viso 26 parašai. Kiti para
šai neįskaitomi). (LIC)

NURSES
RNs Or LPNs
Full S part time positions 
available on all shifts.
Please apply-

FRIENDLY 
HOME

303 RHODES AVĖ.
WOONSOCKET, Rl. 02895

(15l7r

TRUCK DRIVERS
HIGHEST TEAM RATES IN

NATION
Rate level to 23 c. a mile loaded or 
unloaded. Our teams average 20.000 
miles or more per month.

C. D. S. LINES, INC.
A long haul, coast to coast, truck- 
ing company based in Canonsburg, 
Pa. Needs team drivers, including 
husbands & wives and single drivers 
for teams.

..LATE MODEL EQUIPMENT

. -WEEKLY SETTLEMENT 

..FUEL ECONOMY

. . 1NCENTIVE BONUSES 

..MILEAGE BONUSES 

. .SAFETY BONUSES

..PAID MEDICAL BENEFITS FOR 
YOUR & YOUR FAMILY

. . VACATION PAY
CALL DAVĖ OR RICH, 

1-(800)-441-3507
MENT1ON THIS AD OR 
$25,00 BONUS IF HIRED.

(15-16)

SECURITY
OFFICERS

GLEASON SECURITY COMPANY js 
now looking for dependable and reli- 
able people for various positions 
such as:

ROVERS 
SECURITY OFFICERS 
ROAD SUPERV1SORS

Mušt have a car, phone and clean 
police record. Call for an appoint- 
ment 203-877-6114. (16-20)

WANTED 
EXPER1ENCED

QC INSPECTORS
Paid holidays and vacation. Hospi- 
talization and life insurance available. 
Apply 8 a. m. — 5 p. m. weekdays 
or call:

(617) 858-3853
For interview.

DELTA TECHNOLOGIES
INC.

1130 EAST ST. 
TEVVKSBURY, MASS. 01876

(16-19)

OPPORTUNITY FOR REG1STERED 
DIET1TIAN ADA PREFERRED for 65 
bed general acute care Hospital 
(JCAH Accredited). Seeking an in
dividual to provide therapeutic nutri- 
tion counseling with an emphasis in 
Wellness aclivities, both public and 
Hospital based. Salary commensurate 
with experience & ability. LiberaI 
personnel policies. Apply call or send 
resume to: Director of Personnel

GILES MEMOR1AL HOSPITAL 
235 South Buchanan St. 
Pearisburgh, VA 24134 

703-921-6036
(12-18)
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Penkerių metų mirties sukaktis Prašo laisvės ištremtam vyskupui
A.A.

ALGIRDAS S. LEONAS

A. A. Algirdas Leonas (1904. 12. 21 — 1983. 4. 28).

Penkerių metų mirties 
sukakčiai atžymėti, prisi
minkime a. a. Algirdo pra
eito gyvenimo kelių.

Algirdas-buvo gimęs. 1904 
m. gruodžio 21 dienų, Mar- 
gelano mieste, Turkestane, 
kur jo tėvas, prof. Petras 
Leonas, tuo laiku buvo tei
sėju ir Apygardos teismo 
nariu. 1906 metais jis grįžo 
su tėvais Į Lietuva, j Kau
na, kur vėliau mokėsi pa- 
ruošiamuosiose gimnazijos 
klasėse. Pirmojo karo me
tu Leonų šeima pasitraukė 
j Vilnių ir vėliau į Maskvų, 
kur Algirdas užbaigė tris 
gimnazijos klases.

1918 metais grįžo į Kau
nu, kur 1923 m. pabaigė 
"Aušros" gimnazijų. 1928 
m. baigė Kaune Lietuvos 
Universitete Teisių fakul
tetų ir nuo 1928 ligi 1944 
metų advokatavo Kaune. 
1942 m. buvo išrinktas Ad
vokatų Tarybos nariu ir 
jos bibliotekos vedėju. Taip 
pat buvo Pieno Centro ju
riskonsultas.

1944 m., sovietams Lie- 
tuvų okupuojant, jis pasi
traukė su šeima į Vokieti
jų. Karui pasibaigus Vokie
tijoje buvo Raudonojo Kry
žiaus vyriausios revizijoj 
komisijos nariu ir teisiniu 
patarėju prie UNRRA įstai
gų, aktyviai dalyvaudamas 
lietuvių stovyklų gyvenime.

1947 m. atvyko į JAV ir 
a p s i g yveno Baltimorėje, 
Maryland, kur pradžioj dir
bo pramonėje ir real-estate 
firmose. Nuo 1963 ligi 1978 
metų dirbo Washingtone,
D. C. Išėjęs į pensijų, nuo 
1979 metų gyveno su šeima 
New Hampshire.

Nuo jaunų dienų Algir

das pasižymėjo giliu tauti
niu susipratimu ir drųsa. 
Nuo 1920 metų jis buvo 
šauliu ir, būdamas vos 16- 
kos.metų amžiaus, jis da
lyvavo šaulių eilėse Lietu
vos nepriklausomybės ko
vose prieš lenkus. 1923 m. 
dalyvavo Klaipėdos sukili
me, Bajoro grupėje. 1943 
m. talkino VLIKui, platin
damas pogrindžio spaudų.

Atvykęs 1947 m. į Balti- 
morę ir sulaukęs didesnio 
atvykusių lietuvių tremti
nių skaičiaus, Algirdas da
vė stiprų impulsų visai Bal- 
timorės lietuvių tremtinių 
veiklai. Tuoj pat su kitais 
a t v y k u šiai s organizavo 
Tremtinių Draugijų, virtu
sių vėliau Liet, bendruome
ne, ilgus metus ėjo jos pir
mininko pareigas, organi
zavo Lituanistinę mokyklų, 
rengė lietuvių - komunistų 
parengimų ir paskaitų pike- 
tavimus, vadovavo visai 
baltimoriečių tremtinių kul
tūrinei veiklai, stengdama
sis pritraukti prie darbo 
daugiau jaunimo. Tuo pat 
laiku, matydamas, kad jau
nimas neturi skaitymui ati
tinkamų lietuviškų knygų, 
griebėsi plunksnos ir para
šė labai gražių patriotinę 
apysakų -'Giedrė”, kuri, de
ja, tik po jo mirties tapo 
išleista. Po ilgų intensyvaus 
darbo metų, kada jau visas 
tremtinių veiklos ratas 
sklandžiai sukėsi, jis, ati
tinkamai savo santūraus 
būdo, pasitraukė, užleisda
mas pareigas ir galimybes 
pasireikšti kitiems, jaunes
niems.

Būdamas neeilinių gabu
mų, Algirdas, advokatau
damas Lietuvoj, Kaune,

JAV Katalikų episkopato 
generalinis sekretorius pre
latas Daniel Hoye laišku 
kreipėsi į TSRS religinių, 
reikalų tarybos pirminin
kų Konstantinų Kharchevų, 
prašydamas, kad kun. Al
fonsas Svarinskas ir kun. 
Sigitas Tamkevičius "tuoj 
pat” būtų paleisti iš lage
rio. Kovo 28 d. laiškas pa
geidauja, kad ir vysku
po Julijono Steponavičiaus 
tremtis būtų atšaukta ir, 
kad sovietų valdžia pripa
žintų jo teisę grįžti prie 
savo bažnytinių pareigų.

Laiškas iškelia kunigų 
kalinių bei tremiamo vys
kupo bylas religinių teisių 
suvaržymo Sovietų Sųjun
goje bendrame kontekste. 
Prel. Hoye Kharchevui iš
reiškia susirūpinimų dėl 
"tebesitęsian č i o Lietuvos 
katalikų persekiojimo”.

Toliau, jis sako, kad JAV 
vyskupai pozityviai vertina 
pažangų ginkluotės kontro
lės, Vakarų-Rytų santykių 
bei Sovietų Sųjungos vidi
nės reformos srityse. Visa 
tai teikia vilčių, kad santy
kiai tarp supergalybių taps 
taikingesni ir daugiau pa
stovūs. Tačiau, anot prel. 
Hoye, "mes negalime pri
imti mūsų katalikų brolių 
bei seserų persekiojimo So
vietų Sųjungoje, ypač Lie
tuvoje, Latvijoje bei Uk
rainoje”. Toks persekioji
mas pažeidžia esmines žmo
gaus teises, išvardytas įvai
riose tarptautinėse sutar
tyse, kurias Sovietų Sųjun- 
ga yra prisiekusi vykdyti. 
Be to, pasak prel. Hoye, so
vietų valdžios atsisakymas 
įvesti reikšmingas refor
mas savo nusistatymuose 
dėl tikinčiųjų teisių gali pa
žaboti tolesnę pažangų su
pergalybių santykiuose.

(1928-1944), buvo vienas iš 
žymiųjų savo kartos advo
katų ir, greta ne mažo skai
čiaus atsakingų politinių 
bei kriminalinių bylų, turė
jo taipogi glaudų ryšį su 
mūsų tautos branduoliu — 
su Lietuvos ūkininkija, ku
rios sunkų gyvenimų ir var
gus gerai pažino ir ne vie
nų, vargan patekusį, išgel
bėjo.

Nežiūrint savo aukštos 
erudicijos ir patyrimo, Al
girdas buvo nepaprastai 
kuklus ir santūrus, pasižy
mėjo giliu tolerancijos jaus
mu, taktu ir nuoširdumu. 
Per visų savo gyvenimų jis 
buvo nepalaužiamų princi
pų žmogus ir ištikimas de
mokratijos ir humaniškumo 
principų pasekėjas.

žmogus miršta, bet jo 
idėjos ir darbai nemiršta, 
bet pasilieka brangiu įna
šu ateinančioms kartoms.

Tebūna šviesi atmintis 
didelio patrioto, tauraus ir 
garbingo Lietuvos sūnaus.

(k)

Prel. Hoye tvirtina, kad 
kunigų Svarinsko bei Tam- 
kevičiaus ir vyskupo Stepo
navičiaus išlaisvinimas bū
tų ženklas sovietų valdžios 
įsipareigojimo gerbti tarp
tautines sutartis, apsaugo
ti žmogaus teises, pravesti 
tikrų vidinę reformų ir pa
gerinti supergalybių santy
kius.

Laiško nuorašas pasiųs
tas Sovietų Sųjungos amba
sadoriui Washingtone Yuri 
Dubininui. Tai yra antras 
prel. Hoye laiškas šiais me
tais sovietams, išreiškiantis 
susirūpinimų dėl lietuvių 
padėties. Vasario 25 d. laiš
ke amb. Dubininui, prel. 
Hoye pareiškė "gilų susirū
pinimų” dėl sovietų valdžios 
reakcijos į įvykius susiju
sius su Lietuvos nepriklau
somybės šventės paminėji
mu, ypatingai dėl Nijolės 
Sadūnaitės terorizavimo.

(LIC)

IŠKELIA VYSKUPO 
STEPONAVIČIAUS IR 
KALINAMŲ KUNIGŲ 
BYLAS MASKVOJE

JAV, senatorius CarI 
Levin (dem. iš Michigan 
valstijos) pasimatyme su 
Sovietų Sųjungos užsienio 
reikalų ministru Eduard 
Shevardnadze ir komparti
jos centro komiteto sekre
torium Anatoly Dobrynin 
iškėlė vyskupo Julijono Ste
ponavičiaus ištrėmimų bei 
kunigų Sigito Tamkevičiaus 
ir Alfonso Svarinsko įkali
nimų kaip pavyzdžius reli
ginės laisvės stokos.

Senatorius Levin Mask
voj lankėsi kovo 7-12 d. d. 
kartu su JAV senatorių 
(William Cohen, Alan Cran- 
ston, Sam Nunn, Alan 
Simpson) bet mokslininkų 
d e 1 e g acija. Amerikiečių 
grupė susitiko ne tik su 
Shevardnadze ir Dobryni- 
nu, bet taipogi ir su pačiu 
gene raliniu sekretorium 
Mikhail Gorbačiovu bei su 
įvairiais disidentais, jų tar
pe Andrei Sakharovu.

Pasak vieno senatoriaus 
Levino asistento, senato
rius susitikime su Shevard
nadze ir Dobryninu buvo fž- 
sai, kuris pradėjo pokalbį 
apie religinės laisvės klausi
mų Sovietų Sųjungoje. Le
vin išreiškė susirūpinimų 
dėl sovietų įstatymų, pagal 
kuriuos religinė veikla var
žoma. Jis ne tik davė per
sekiojamų lietuvių dvasiš
kių pavyzdžius, bet taip pat 
paminėjo Ukrainos katalikų 
bei neregistruotų baptistų 
padėtis.

Senatoriui Levin šį rei
kalų iškėlus, kiti JAV de
legacijos nariai įsijungė į 
pokalbį. Anot Levin asis
tento, JAV delegacija reli
ginės laisvės klausimų de
taliai aptarė ir nemažai lai
ko jam buvo paskirta. Tuo 
tarpu, nors Shevarnadze ir 
Dobrynin neprieštaravo se

natoriaus pasisakymams ir 
pareiškė, kad jie suprato 
keliamus rūpesčius, tačiau 
išklausę JAV delegacijos 
narių nuomonių, jie nesi
leido į ilgesnes diskusijas 
ta tema.

Vėliau, tai pačiai delega
cijai susitikus su Gorbačio
vu, senatorius Levin vėl iš
kėlė religinės laisvės klau
sima, bet šį sykį apsiribojo 
bendrais bruožais.

Senatoriui Levin besiruo
šiant vykti į Maskvų, infor
macijų apie vyskupų Stepo
navičių bei kunigus Sva
rinskų bei Tamkevičių pa
teikė Lietuvių Informaci
jos Centro skyrius Wa- 
shingtone. (LIC)

KRITIKUOJA VASARIO
16-TOS REPRESIJAS 

LIETUVOJE
JAV Katalikų episkopato 

generalinis sekretorius pre
latas Daniel Hoye parašė 
laiškų Sovietų Sų jungos 
ambasadoriui Washingtone 
Yuri Dubininui, kuriame jis 
pareišklė "gilų susirūpini
mų" dėl sovietų valdžios re
akcijos į įvykius susijusius 
su Lietuvos nepriklausomy
bės šventės paminėjimu.

Vasario 25 d. laiške prel. 
Hoye cituoja patikimus šal- 
tinius, kurie teigia, kad val
džios agentai sužlugdė tai
kingas procesijas Kaune bei 
Vilniuje ir sulaikė žmones 
ryšium su nepriklausomy
bės šventės paminėjimu. 
Prel. Hoye išreiškia ypatin
gų susirūpinimų dėl Nijolės 
Sadūnaitės tebesitęsiančio 
varginimo.

Toliau, laiškas primena 
amb. Dubininui, kad So
vietų Sųjunga yra įsiparei
gojus vykdyti Helsinkio 
Aktų bei kitas tarptautines 
sutartis. Turint tai omeny 
ir atsižvelgiant į generali
nio sekretoriaus Gorbačio
vo atvirumo politikų, prel. 
Hoye reiškia viltį, kad atei
tyje nebepasikartos toks 
sovietų valdžios elgesys su 
žmonėm, norinčiais pasinau
doti savo pagrindinėm civi
linėm, politinėm bei religi
nėm teisėmis.

Laiškas baigiamas man
dagiu prašymu sovietų am
basadoriui reaguoti į kelia
mus rūpesčius. JAV Katali
kų episkopatas tik dabar, 
maždaug mėnesį po laiško 
pasiuntimo, leido viešai pa
skelbti jo turinį, nes laukė 
sovietų atsakymo. Pasak 
episkopato tarnautojo, jokio 
atsakymo negavo. (LIC)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

OPPORTUN1TY FOR 
PROFESSIONAL HEL'P 
FAMILY PHYSICIAN 

2 BI-LINGUAL DOCTORS 
also 

PSYCHOLOGIST PHD PREFERRED 
for Washington Statė. Board eligible 
or certified. Excellent salary & ben
efits.

Apply call or write to:
206-428-4075 

SEAMAR CHC 
1400 La Vennture 

Mt. Verncm, Washington 98273 
(11-16)
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Mirties pranešimai Vfadas Vijeikis

Mūsų laikraščių paskuti
nius puslapius užima mir
ties pranešimai. Prisipažin
siu, niekad jų neskaityda
vau. Bet dabar, kada prade
du jausti giltinės dalgio aš
menis, žvilgteriu ir i tą bai
sų puslapj. Tuose praneši
muose labai uoliai išminėta 
velionio vardas, kada jis gi
mė ir kada išėjo į dausas. 
Mano manymu tie skelbimai 
turi būti uždrausti. Kodėl? 
Jie labai niokoja gyvųjų 
moralę. Pavyzdžiui, perskai
tau, kad koks individas ati
davė Dievui dūšią jau ge
roko amžiaus sulaukęs. Pa
narpliojęs pirštus, suskai
čiuoji ir atrandi, kad tau 
dar nemažai metų liko 
švaistytis šioje ašarų pa
kalnėje. Bet, sakysime, 
randi, kad gimei lygiai tais 
pačiais metais. Aš perdaug 

Dabar yra lengviau negu į 
bet kada registruotis 

legalizavimuisi
Užsiregistruoti legalizavimuisi dabar yra lengviau, negu 

kada nors. Dabar, kada užpildysite savo pareiškimą ir sumokė

site mokestį iki gegužės 4 d., Jūs turėsite dar du mėnesius savo 

įrodomosios dokumentacijos ir sveikatos pažymėjimo pristaty

mui.

Mes norime, kad kiekvienas kvalifikuotas imigrantas pa

sinaudotų šia galimybe gauti legalaus gyventojo privilegijas. Tuo 

galima daug laimėti ir nieko nebus prarasta, nes Jūsų duota 

teisinga informacija negali būti panaudota prie Jus ar Jūsų šei

mą, net jei Jūs ir nesikvalifikuotumėte.

Jeigu Jūs iki šiol atidėjote savo pareiškimą dėl dokumentų

stokos, pasinaudokite šia nauja galimybe. 

Užpildykite savo pareiškimą ir užmokėkite 

mokestį iki gegužės 4 d. ir Jūs turėsite 

laiko iki liepos 5 d. surinkti ir pristatyti 

visus reikalingus dokumentus.

Immigration and Naturalization Service

Nelikite užnugaryje. Užpildykite pareiškimą dabar.

Aplankykite INS legalizacijos įstaigą ar bet kurią bažnyčią, ar bendruomenės grupes, 
autorizuotas jums padėti.

dėl to netriukšmauju. Bet 
silpnos širdies pilietis, pa
skaitęs tokį pranešimą ir 
sudėjęs du ir du, gali gauti 
širdies ataka, štai tau dar 
vienas skelbimas. Džiaugs
mas čia tik laikraščių leidė
jams.

žinoma, čia reikia būti 
bent kiek atlaidiems. Gal to 
asmens pavardė tik ši vie
ninteli karta i laikrašti pa
kliuvo. Gal jis buvo baisiai 
doras, kad niekas neiškasė 
jo nuodėmių, kurias galima 
būtų laikraštyje paskelbti. 
O gal jis buvo toks nusi
dėjėlis, kad jo nuodėmių 
negalima padoriame laik
raštyje spausdinti. Iš kokio 
galo nežiūrėsi. Mirties pra
nešimai nėra mūsų stipry
bė. Nei jie skatina i dide
lius žygius, nei priduoda 
galybės šioms ar ateinan-

čioms kartoms. Man užkliū
va taip pat pareiškimai: 
”apleido mus”. O tas nabaš- 
ninkėlis visai nenorėjo ap
leisti. Gal jis dar mielai il
gą metų virtinę būtų suki- 
nėjesis tarp mūsų. Arba: 
’iškeliavo amžinybėn”. Ko
kia drąsa tų rašytojų. Nie
kad nebuvę toje amžinybė
je, štaltai postringauja: iš
keliavo amžinybėn. Va, kai 
gausi laišką iš tos amžiny
bės. tada gali tiksliai pasa
kyti, kur jis nukeliavo. Ar
ba vėl: "tegul jam bus leng
va. ši žemė”. O kaip jeigu 
tave užpiltų šešių pėdų že
mėmis ? Ar būtų lengva ? 
Linkėti nieko nekainuoja. 
O tu pats pabandyk.

Lietuvoje bažnyčiose gie
dodavome: ”Nuo staigios 
ir netikėtos mirties gelbėk

mus Viešpatie”. Graži gies
mė, bet dabar labai neprak
tiška. Dabar kuo staigiau 
persikraustei i aną pasauli, 
tuo geriau visiems. Ypatin
gai tuo džiaugiasi giminės. 
Dar vis paliks kąs nors iš 
turto, kurio daktarai su sa
vo aparatais nesumažino iki 
nulio.

Kai kurie šios žemės gy
ventojai yra daug vertin
gesni mirę negu gyvi. Ap
draudos tokio maštabo, kad 
paveldėtojai naktis nemie
ga belaukdami, kada tas 
žmogelis ims daryti gera, 
ko nepadarė būdamas gy
vas.

Ir prikalbėjęs visą tai, 
aš norėčiau atsiprašyti vi
sų, kuriuos papykdžiau. Ir 
gal išlieti vieną kitą ašarą, 
kaip tas evangelistas tele
vizijoje. Nusikaltau ir nu
sidėjau. Mano sielos patam
siuose slypi mintis: O vis 
dėlto būtų gerai, kad apie 
mano iškeliavimą būtų pra
nešta su storais juodais ap
vadais. Po daugelio metų 
kažkuris istorikas sugalvos 
parašyti tezę. "Mirusieji lie
tuviai”. Ir štai ir aš būsiu 
paminėtas. Tas rašytojas 
gaus doktoratą, nes profe
soriai niekaip negalės iš
narplioti, kas iš tų lie
tuvių miręs, o kas gy
vas. O visame pasaulyje yra 
taisyklė: "nelįsk, kur tau 
nereikia". Tie profesoriai 
labai gerai žino šią taisyk
lę ir nelenda kur nereikia. 
Taigi, koks pasididžiavi
mas. Ir aš būsiu prisidėjęs 
prie mokslinių titulų.

Ar man tas padės gulėti 
svetingoje žemėje, kuri turi 

! būti lengva? Taip kaip visi 
! šiais mirtingais atvejais 

linki? Tą aš sužinosiu ir 
i jeigu galėsiu, jums prane- 
I šių.

Ir girdžiu kai kurių ma
no tautiečių pasipiktinimo 
garsus. Ar galima taip kal
bėti apie mirusius? Kaip 
jis drįsta?

Gerbiamieji, anaiptol, ne- 
■ turiu jokių blogų minčių 
: apie tuos į amžinybę iške

liavusius. Nepaprastai geri 
žmonės. Kiek tu apie juos 
kalbėtum, neatsilieps. Ne 
tie, gyvieji, kurie ima tave 
taip drapalioti, kad nežinai 
į kurį pasaulio kraštą išsi
danginti.

NEW YORK
ATVELYKIO ŠVENTĖ 

NEW YORKE

Š. m. balandžio 10 dieną 
Kultūros židinyje, Brookly- 
ne, N. Y. Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos New 
Yorko klubas surengė tra
dicinį Atvelykio stalą su 
klubo moterų puikiai išmar
gintais margučiais, tradici
niais Velykų valgiais ir 
ypač labai įvairiais jų pačių 
gamintais p y r a g aičiais. 
žmonių dalyvavo apie 180 iš 
artimų ir net labai tolimų 
apylinkių. Buvo malonu su
tikti ten retai matomus, 

bet gerai pažįstamus vei
dus. Jų tarpe visuomet iš 
toli atvyksta ilgų metų Wa- 
terburio klubo pirm, akty
vi veikėja Danutė Venclaus- 
kaitė ir daug kitų.

šventę atidarė New Yor
ko klubo pirmininkė dr. Ma
rija Žukauskienė ir pakvie
tė sukalbėti maldą Tėv. C. 
Bučmį, OFM. šioje tradici
nėje šventėje dalyvavo ir 
Lietuvos generalinis kon
sulas Anicetas Simutis su 
ponia, o taip pat astuoni as
menys iš Lietuvos atvyku
sių svečių. Tradicinė Atve
lykio šventė kasmet lietu- 
vių yra laukiama ir gausiai 
lankoma.

Meninę programą atliko 
solistė Rasa Bobel.vtė-Brit- 
tain ir muzikas V. Ralys. 
Ir po taip linksmai atliktos 
solistės programos publika 
pradėjo artėti prie Atvely
kio stalo ragauti tradicinių 
taip skoningai paruoštų val
gių, kuriais taip viliojan
čiai papuoštas stalas, šven
te pasidžiaugus, užkandus 
teko išgirst viens kitą klau
siant, kad labai gražiai ir 
skaniai visi darbai atlikti, 
bet kas tą ilgai trankantį 
darbą atliko?

Bet štai pasdaptis — tai 
Lietuvių Moterų Federaci
jos New Yorko Klubas va
dovaujamas dr. M. Žukaus
kienės, kurio vaMybą suda
ro: M. Žukauskienė pirm.,
M. Klivečkienė, M. Ulėnie- 
nė, S. Skobeikienė ir Šli- 
žienė. Jų pastangomis pla
nuojami ir atliekami visi 
Klubo darbai, o didesnių 
darbų atlikimui, kaip ir šiai 
šventei nepaprastai daug 
dirba visos klubo narės.

(eč)

JEWELRY
MOLD MAKERS

Napier one of the leading manufac
turer of costume Jewelry is in search 
of an experienced mold maker in 
the white metai cast area. We offer 
competitive salary and a full range 
of company benefits.

For confidential interview
Call or apply to:

THE NAPIER CO.
3 Brayton Avė. 

Providence, R. I. 02903 
401-273-4830

(I1-17)

RNs
Come and join the warm 
and friendly people at Al* 
bemarle Hospital in Eliz* 
abeth City, NC. The loca- 
tion is the best around. 
An hour's drive from the 
surf and sand of the Out* 
er Banks. Excellent sal* 
ary and benefits. Critical 
Care differential. New 
graduates welcome. 
Send resume to:

Wilson Gaillard 
Persohnel Director 
Albemarle Hospital 

PO Box 1587 
Elizabeth City, NC 27909 

or call collect 
(919) 331-4605

WANTED EXPER1ENCED
TOOL & DIE MAKERS

OR
TOOL REPAIRMEN

Exp. in pfogressive, drowing and 
high speed blanking dies. Ezcellent 
fringe benefits. Eastside Co. Call or 
apply:GUARANTEE SPECIALTIES 

9401 Carr Avė. 
Cleveland, Ohio 44108 

216-451-9744
(14-16)

CRITICAL CARE R. N.
3-11 & 11-7 Mon.-Fr.

Regular part time & full time po- 
sitions available for RN’s who want 
to work Mon. thru Fri. wiih week 
ends off. Competitive salary & paid 
benefits package.
Apply call or write to- Milt Ezzard, 
Human Resources Dept.
MARIETTA MEMORIAL HOSPITAL

401 Maithevrs St.
Marietta, Ohio 45750 

614-374-1632
<16-18)
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CHICAGOS LIETUVIAI

PAGERBTAS DR.
JUOZAS MEŠKAUSKAS
Pagerbimą suruošė spec. 

komitetas 1988 m. balan
džio 9 d. Jaunimo centro sa-_ 
lėje. Dr. Juozo Meškausko 
pagerbimui buvo panaudo
ta jo parašyto stambaus 
mokslinio veikalo — Lietu
vos medicinos istorija — 
pasirodymo proga ir popie
žiaus apdovanojimas šv. Sil
vestro ordinu.

Pobūvį atidarė ir susirin
kusius pasveikino kun. V. 
Bagdonavičius, o programai 
vesti pakvietė dr. Vaclovą 
šaulį. Dr. Petras Kisielius 
kalbėjo apie dr. Juozo Meš
kausko gyvenimą, išsimoks
linimą ir visuomeninę veik
lą. '

Dr. J. Meškauskas gimė 
1906 m. liepos 21 d. Vajė- 
šių km., Anykščių valse., 
Utenos apskr. Taigi, buvo 
parapijiečiai su rašytoju 
Antanui Vienuoliu-Žukaus- 
ku. J. Meškauskas 1927 m. 
baigė Ukmergės gimnaziją, 
o 1933 m. VD universitetą 
Kaune. Medicinos daktarą 
gavo 1937 m. ir buvo pa
siųstas į Vieną ir Berlyną 
pagilinti studijų. Dirbo 
VDU medicinos fakulteto 
vidaus ligų klinikos asisten
tu, docentu ir e. o. profeso
rium. Buvo vidaus ligų kli
nikų vedėjas ir medicinos 
fakulteto dekanas. Artėjant 
frontui ir grįžtant raudo
najam terorui, 1944 m. pa
sitraukė į Vokietiją, dirbo 
ligoninėse, o įsteigus DP 
stovyklas, 1945-49 m. bu
vo Augsburgo ligoninėje 
vidaus ligų skyriaus vedė
jas. Į Ameriką atvyko, kaip 
dauguma lietuvių, 1949 m. 
ir išlaikęs reikiamus egza
minus, vertėsi privačia gy
dytojo praktika Chicagoje 
iki pasitraukė į poilsį.

Dr. J. Meškauskas yra 
parašęs daug medicinos 
klausimais studijų, paskelb
tų Medicinos žurnale. Buvo 
ir tebėra veiklus ateitinin
kas, įsteigė ateitininkų me
dikų korporaciją GAJA ir 
jai pirmininkavo. Eilę metų 
buvo ateitininkų ir katali
kiškų organizacijų vadovy
bėje. Yra tolerantiškas kitų 
nuomonėms, bet principin
gas savo nusistatymuose. 
Netrumpą ir našų savo gy
venimą apvainikavo moks
liniu veikalu — Lietuvos 
medicinos istorija. — Tai 
neatlaidaus darbo, geležinės 
valios ir talento vaisius, pa
žymėjo prelegentas dr. Pet
ras Kisielius. Nepamiršo 
įterpti ir nemalonų faktą, 
kai už nelegalią veiklą 
moksleiviuos ateitininkuo
se, buvo pusmečiui nubaus
tas ir ištremtas į Varnių 
stovyklą, iš kurios per 40 
dienų grįžo į darbą univer
sitete. Pats dr. J. Meškaus
kas to fpkto nemini LE 
XVIII tom- rašant jo bio
grafiją ir veiklą.

Antanas Juodvalkis

Po šios paskaitos vysku
pas P. Baltakis sukalbėjo 
invokaciją, o programos ve
dėjas dr. V. šaulys pakvie
tė pakelti taures ir sugie
doti ilgiausių metų.

Po vakarienė, dr. Da
nielius Degėsys supažindi
no su didžiuoju dr. J. Meš
kausko veikalu "Lietuvos 
medicinos istorija". Veika
las parašytas su moksliniu 
rimtumu ir apžvelgiama 
medicinos raida nuo seno
vės laikų, Vilniaus universi
teto įkūrimo, carinės Rusi
jos okupaciją ir jo uždary
mą, Lietuvos universiteto 
įsteigimą ir medicinos pa
dėtį Lietuvoje.

Dr. Degėsio veikalo ap
tarimas paliko įspūdį, kad 
tai daugelio metų ir dide
lių pastangų vaisius, paro
dus autoriaus pasišventi
mą ir sugebėjimą.

Knygos autorių ir šv. Sil
vestro ordino kavalierių dr. 
Juozą Meškauską žodžiu 
sveikino Lietuvių gydytojų 
sąjungos pirm. dr. Arvy
das Vanagūnas, ALTo pirm. 
Grožvydas Lazauskas (ALT 
ir VLIKo tarybos vardu), 
PLB valdybos vardu — vi- 
cepirm. Birutė Jasaitienė, 
Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos pirm. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas ir Ateitinin
kų federacijos vardu Juo
zas Polikaitis. Visa eilė 
sveikinimų buvo gauta raš
tu, kuriuos perskaitė pro
gramos vedėjas. Komiteto 
vardu Matilda Marcinkienė 
ir dr. Vaclovas šaulys įtei
kė albumą su visų dalyvių 
parašais.

Pabaigoje padėkos žodį 
tarė dr. Juozas Meškaus
kas. Jis ne tik dėkojo ren
gėjams ir visiems daly
viams už jam suruoštą šį 
pobūvį, bet stabtelėjo ir 
veikalo paruošimo. Asmuo, 
laikas, sąlygos yra lemiami 
faktoriai bet kokiam dar
bui. Reikėjo objektyvaus 
veikalo, nušviečiančio ne
priklausomos Lietuvos me
to medicinos mokslą ir dė
tas pastangas viso krašto 
gyventojus apsaugoti nuo 
epidemijų ir suteikti medi
cininį patarnavimą. Dabar
tinė okupacinė valdžia daž
nai iškraipo buvusią padėtį 
ir savaip interpretuoja at
siektus laimėjimus. Dėkojo 
Pasaulio lietuvių gydytojų 
sąjungos valdybai už šio 
veikalo išleidimą, o mūsų 
vyskupams — P. Baltakiui 
ir V. Brizgiu i už jų reko
mendacijas, apdovanojant 
šv. Silvestro ordinu.

Užsklandai

Pagerbimas-pokylis pra
ėjo pakilioje nuotaikoje, da
lyvavo daugiau poros šim
tų draugų ir gerbėjų.

Šiais metais pasirodė trys 
stambūs moksliniai veikalai

(Nukelta į 12 psl.)

Dalis Kr. Donelaičio mokyklos mokytojų su svečiu A. Šmitų, Vasario 16 gimnazijos direk
torium. Iš kairės: A. Kučienė, D. Polikaitis, B. Jasaitienė, N. Gierštikienė, A. Šmitas, dir. J. Šir- 
ka, A. Brazaitienė, A. Dumbrys ir J. Polikaitis. V. Kučo nuotr.

LIETUVIŠKO ŽODŽIO 
ŠVENTĖ MOKYKLOJE

Šeštadienį, kovo 26 d. Kr. 
Donelaičio lit. mokykloje 
įvyko Lietuviško žodžio 
šventė. Programai vadova
vo 8 kl. mokinė Rasa Put- 
riūtė. šventė pradėta JAV 
ir Lietuvos himnais. Mo
kyklų direktorius J. širka 
konkurso vardu pagyrė mo
kinius už įdėtą darbą ruo
šiantis konkursui. Linkėjo, 
kad visi mokiniai ir toliau 
liktų ištikimi lietuvybei. 
Pagyrė 5 kl. mokinius už 
gražiai konkursui paruoštus 
LIETUVOS VAIZDŲ AL
BUMUS. Direktorius padė
kojo mokyt. A. Kučienei už 
įdėtą darbą ruošiant kon
kursą ir šios šventės susta
tymą.

Sekė premijų įteikimas, 
kuriam vadovavo mokyklų 
inspektorė Regina Kučienė. 
Ji paminėjo, kad laikraštė
lio konkursas vyksta jau 
14- j į kartą. Jie vyksta pa
mokų metu mokykloje ir ja
me dalyvauja 4, 5, 6 skyrių 
ir 5, 6, 7 ir 8 kl. mokiniai. 
Yra trys kategorijos: raši
nių eilėraščių ir piešinių. 
Mokyt. A. Kučienė suvedė 
statistiką ir paaiškėjo, kad 
yra daugiau merginų laimė
tojų kaip vyrukų — 22:7. 
Rašinių grupėje buvo 10 
laimėtojų: eilėraščių — 13 

Kr. Donelaičio mokyklos lietuviško žodžio šventėje kovo 26 
d. mokyt. J. Polikaitis įteikia premiją L. Gaižutytei. Dešinėje 
mokyklos dir. J. Sirka. V. Kučo nuotr.

ir piešinių grupėje — 5 lai
mėtojai. Visiems buvo įteik
tos piniginės premijos ir 
lietuviška knyga. A. Kučie
nė padėkojo mecenatams: 
dr. ir p. Sidriams, Ir. Kra- 
pauskienei, Br. Pabarčienei, 
n e s k elbiančiam pavardės 
aukotojui ir tėveliams, ku
rie per mokinius aukojo lie
tuvybės išlaikymui. Premi-

Tomas Vasiliauskas, skaito 
savo I-ją vietą laimėjusį rašinį.

jas įteikė direktorius J. šir
ka ir mokyt. J. Polikaitis.

Mokiniai skaitė konkur
so rašinius bei eilėraščius. 
Pirmoji savo kūrybą per
skaitė V. Mikelevičiūtė, 7 
kl. mokinė. Jos eilėraštis 
vadinosi "pamiršau". Labai 
gražiai perskaitė savo raši
nį Rimas Putrius, 6 sk. mo
kinys. Tai įdomus, pamo
kantis rašinys. Nesistebiu, 
kad laimėjo I-ją vietą. Gir
dėjome gražių eilėraščių ir 
rašinių apie Lietuvą: Tomo 
Vasiliausko, Linos šlenytės,
L. Gaižutytės ir kt. Kadangi 
artėjo Velykos, girdėjome 
rašinių apie Velykę, kiške
lius ir t.t. Labai įdomiai su
galvojo Venta Norvilaitė, 6 
kl., margučių kilmę. Ji nu
pasakojo, kad kiaušiniai 
margučių vardu buvo pava
dinti net nuo karaliaus Min
daugo laikų. Buvo sukurti 
nauji padavimai, naujos po
emos. Atrodo, kad šiais me
tais mokiniai labai domėjo
si istorija.

Mokiniai ir svečiai padai
navo daineles, kurioms 
akordeonu pritarė dainų 
mokytojas Darius Polikai
tis.

Sekė Lietuvos vaizdų al
bumų konkursas. Šiai pro
gramos daliai . vadovavo 
mokyt. Alicija Brazaitienė. 
Ji pagyrė 5 kl. mokinius už 
įdėtą darbą, ruošiant albu
mus. Padėkojo tėveliams ir 
seneliams, kurie mokiniams 
patarė ir padėjo. Premijas 
įteikė dir. J. širka ir mokyt. 
H. Dainienė. I-ją vietą lai
mėjo J. Valkiūnas ir L. Au- 
giūtė; II-ją — A. Kvantai- 
tė, V. Bogutaitė ir V. Nor
vilaitė; III-ją vietą — D. 
Kizlauskaitė ir L. Gaižuty- 
tė. Paminėti: L. Paulius ir
P. Marchertas. Mokyt. Bra
zaitienė kvietė visus ap
žiūrėti albumų parodėlę.

Tėvų komiteto pirm. A. 
Dumbrys pasveikino su ar
tėjančiomis ..šventėmis ir 
palinkėjo gražių atostogų. 
Programa buvo užbaigta 
mokyklos daina "Su moks
lu į rytojų”.

Elena Tuskenytė
Kr. Donelaičio mokyklos, 

8 kl. mokinė
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CHICAGOS LIETUVIAI
(Atkelta iš 11 psl.)

— dr. Juozo Meškausko 
"Lietuvos medicinos isto
rija”, Broniaus Povilaičio 
"Lietuvos žemės ūkis 1918- 
1940” (sutiktuvės ruošia
mos IV. 22 d. Jaunimo cen
tre) ir Vytenio Statkaus 
"Lietuvos ginkluotos pajė
gos”. Tai labai svarūs įna
šai į mūsų mokslinę litera
tūrą. Lietuvos okupantai 
iki šiol mėgo iškraipyti is
toriją arba, geriausiu atve
ju, nutylėti jiems nepriim
tinus faktus, šie veikalai 
parodo Lietuvos nepriklau
somo gyvenimo atsiekimus.

SOCIALINIAIS 
KLAUSIMAIS 

KONFERENCIJA

Konferencija vyks 1988 
m. balandžio 23 ir 24 d. d. 
Balzeko kultūros muzieju
je, 6500 So. Pulaski Ad., 
Chicago, III.

Kalbės trys svečiai pro
fesoriai: dr. Vytautas Čer
nius, iš Philadelphijos, dr. 
Aldona Malcėnaitė iš Wa- 
shing'tono, D. C., dr. Romu
aldas Kriaučiūnas, iš Lans- 
ing. Mich. ir vietiniai: Dan
guolė Valentinaitė, JAV LB 
Soc. reik, tarybos pirm., dr. 
Antanas G. Razma, plaučių 
ligos, dr. Vidas Nemickas, 
širdies ligos, dr. Arvydas 
Vanagūnas, vidaus ligos, 
Jonas Platakis.

Konferencijos išvadas pa
darys dr. Petras Kisielius 
ir dr. Antanas Razma.

Konferencijoj bus kalba
ma apie vyresnio amžiaus 
žmonių sveikatingumą, so
cialinę gerovę, slaugymo 
namus, gerontologiją (se
nėjimo pasekmes), depresi
ją ir t.t. Visi klausimai bus 
nušviesti moksliniu metodu 
ir pritaikyti šių dienų pa
gyvenusių žmonių porei
kiams.

Lietuviai gerai tvarkosi 
socialinėje kasdieninėje ap
linkoje ir yra pavyzdžiu ro
doma kitoms etninėms gru
pėms, bet norima perkelti ir 
į akademinę plotmę, kad ir 
mokslainėse lietuviai būtų 
žinomi, kaip pavyzdinga 
grupė.

Šiuo metu etninėms gru
pėms rodomas didesnis res- 
pektas, bet karta spaudžia
ma jungtis su kitais. Rasi
nė gyventojų kaita Ameri
kos miestuose, naikina nu
sistovėjusias tradicijas ir 
etninių grupių saviškai su
kurtą aplinką, versdami vis
ką palikus, dangintis į lau
kuose kuriamus naujoky
nus — priemiesčius, šimt

mečiais kurti kultūros cen
trai — universitetai, mu
ziejai, bibliotekos, palieka
mi atslenkantiems, bet dar 
prie kultūringo gyvenimo 
nepriaugusiems spalvotie
siems, o patys kuriasi pli
kuose kukurūzų laukuose, 
kad po keliolikos metų, jei 
ne patys, tai jų vaikai turės 
trauktis dar toliau ar grįž
ti atgal ir atstatyti nugy
ventus rajonus.

Vyresniųjų žmonių svei
katingumo ir socialiniais 
klausimais svarstymus, bus 
galima išgirsti šioje konfe
rencijoje. Visos paskaitos 
bus skaitomos lietuviškai, 
todėl vyr. amžiaus lietu
viams bus suprantamos.

Finansiniai šią konferen
ciją remia JAV LB Krašto 
valdyba ir soc. reikalų tary
ba, o techniškus darbus at
lieka sudaryta komisija: 
D. Valantinaitė (pirm.), R. 
Musonytė, A. Tuskenis, T. 
Drutytė-šoliūnienė, Elena 
Sirutienė, B. Podienė ir Ir. 
Stašaitienė.

Pagyvenę ar besidomin
tieji vyresnio amžiaus žmo
nių gyvenimu (prie kurio 
visi neišvengiamai artėja
me), kviečiami šioje konfe
rencijoje dalyvauti. Įėji
mas nemokamas.

Soc. reikalų Chicagos 
skyriaus išlaikomi namai, 
kuriuose yra raštinė, Sek
lyčia — valgykla — biblio
teka, darosi per ankšti, nes 
nepajėgia sutalpinti visų 
renginių. Dėl lėšų stokos, 
nėra pakankamai tarnauto
jų ir nepajėgia visų porei
kių patenkinti. Marųuette 
Parko aplinkoje vykstanti 
gyventojų kaita nepriside
da prie lietuviams teikiamų 
patarnavimų plėtimo ir ge
rinimo. Kol gyvename, rem
kime socialinio patarnavi
mo pastangas ir naudoki
mės teikiama paslauga.

VAKARONĖ SU 
GINTE DAMUŠYTE

Chicagos ateitininkai 
sendraugiai š. m. balandžio 
8 d. Jaunimo centre suruo
šė vakaronę, kurioje Gintė 
Damušytė papasakojo savo 
įspūdžius iš taikos kelio
nės po Sovietiją. Tema bu
vo skelbiama patraukliu pa
vadinimu — žvilgsnis į po
litinius piligrimus be ruža- 
vų akinių — ir sutraukė 
gausią auditoriją.

G. Damušytė dirba LIC 
New Yorke, yra talentinga 
ir patraukli kalbėtoja. Sa
vo kelionės įspūdžius su 
amerikiečių 30 asmenų ek
skursija, apkeliavusią dau

FOOT PRESS OPERATORS
FOURSLIDE SĖT UP PERSON

FULL OR PART TIME. EXPERIENCED PREFERRED, BŪT W1L- 
LING TO TRAIN THE R1GHT PERSON. FULLY PAID INSURANCE. 
STEADY WORK, AND PENS1ON PLAN.

APPLY IN PERSON AT

GEMCO MANUFACTURING CO.
AIRCRAFT ROAD

SOUTHINGTON, CT. 06489
(15-24)

DIRVA

gelį Sovietijos miestų, pa
įvairino spalvotomis skaid
rėmis. Visą kelionę buvo 
pompuojama apie Sovietijos 
taikingus norus sugyventi 
su visu pasauliu, tik ta 
Amerikas trokštanti karo 
ir žmonijos sunaikinimo. 
Jų grupėje niekas nemokė
jo rusų kalbos ir tenkinos 
gidų informacija. Susitiki
mai su žmonėmis buvo iš 
anksto organizuoti ir pade
monstruota tikėjimo laisvė.

Priminė ir kardinolų ke
liones ir lankymosi Vilniuje 
ir po to paskelbtus savo ne
kritiškus įspūdžius. Propa
gandinėje srityje niekas 
negali prilygti komunisti
niams kraštams.

Po pranešimo buvo gau
su paklausimų iš įvairių 
aktualių gyvenimo sričių ir 
dabartinės "glasnost" po
litikos. Vakaronei vadovavo 
(turbūt) pirm. Arūnas Liu- 
levičius.

KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJAUS 

KOMITETO POSĖDIS

Posėdis įvyko š. m. ba
landžio 9 d. Jaunimo cent
re, dalyvaujant vyskupui 
P. Baltakiui ir centrinio ko
miteto pirm. dr. Rimui Sid- 
riui. Posėdžiui vadovavo 
vyd. komiteto pirm. Jonas 
Kavaliūnas.

Posėdžio metu peržvelg
ta jubiliejaus minėjimų ei
ga visame pasaulyje, susto
ta prie dar neįvykdytų dar
bų — leidinių. Kaž kodėl ju
biliejinis medalis, ypač pus
antro inčo dydžio, neturė
jo pasisekimo ir jo dar yra 
apie pora tūkstančių. Buvo 
pasiūlyta atpiginti ir ban
dyti jį parduoti. Vysk. P. 
Baltakis pageidavo 3” me
dalius perleisti jam, nes yra 
gera dovana svetimiesiems.

Pasiaiškinta ir dėl mūsų 
paruoštų pašto ženklų pa
keitimo. Pasirodo, Vatika
nas turi savo menininkus ir 
sutartis su unijomis ir ne
įmanoma savo viską pra
vesti. šiuo atveju nukentė
jo pašto ženklų kūrėjas 
dail. V. Virkau, nes buvo 
panaudotas jo projektas, o 
parašas įdėtas Vatikano 
dailininko-ės. Nesusiprati
mų buvo ir anksčiau, šiuo 
klausimu dar tebesikalba
ma.

Leidinių klausimas tebė
ra aktualus. Prof. V. Var- 
džio ruošiamas mokslinis 
leidinys — Krikščionybė 
Lietuvoje, lietuvių kalba 
yra parašyta ir surinkta, tik 
neperžiūrėta korektūros, o 
angliškai rašoma ar verčia
ma. šių dviejų leidinių iš
laidos yra didelės, bet kny
gos bus leidžiamos ir įriša
mos į kitus viršelius.

Dr. S. Sužiedėlis yra pa
rašęs angliškai knygą — 
The Sword and the Cross, 
— kuria pavyko sudominti 
Our Sunday Visitor leidyk
lą ir ji pasižadėjo išleisti 
savo lėšomis.

Juozas Baužys ruošia ju
biliejaus apžvalginį leidinį,
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Trys tūkstantininkai dr. F. Kaunas, St. Baras ir dr. J. Va
laitis įnešę LF penktajam milijonui. J. Tamulaičio nuotr.

bet dar neturi iš kai kurių 
kraštų pakankamai žinių.

Iždininkas Bronius Poli- 
kaitis pateikė smulkią pa
jamų-išlaidų apyskaitą. Pa
jamų iki šiol turėta 361,000 
dol., o išleista 328,000 dol. 
Kasoje turi 33,000 dol. Ko
mitetas būtų apsidžiaugęs 
fina nsiniais duomenimis, 
bet čia iždininkas atšaldė, 
nes yra dar 15,000 dol. sko
lų, knygų — Krikščionybės 
Lietuvoje — išleidimui dar 
reikės 35,000 dol. ir ruo
šiamam jubiliejaus apžval
giniam leidiniui bent 10,000 
dol. Tokiu būdu dar trūktų 
bent 25,000 dol., kuriuos 
reiks komitetui surinkti. 
Kai kurios pateiktos sąs
kaitos yra paprašyta suma
žinti ar visai atsiimti, nes 
nėra pinigų.

Posėdyje aptarti nuveik
tieji darbai ir apžvelgti 
ateities planai ir rūpesčiai. 
Suprantama, daugia u s i a 
darbo ir rūpesčių turi pirm. 
J. Kavaliūnas, ižd. Br. Po- 
1 įkaitis ir sekretorė A. Li- 
kanderienė.

Visi pripažino, kad jubi
liejus buvo gerai ir gražiai 
paminėtas ir krikščioniškas 
pasaulis skyrė Lietuvai tin
kamą dėmesį.

TREČIASIS VERTINGAS 
KONSPEKTAS 
MOKYKLOMS

JAV LB švietimo tary
bos tautinio auklėjimo sky
rius leidžia seriją konspek
tų — sąsiuvinių, kuriuose 
spausdinamos ištraukos iš 
knygų bei pogrindžio leidi
nių apie mūsų tautos tra
gediją ir išgyventas nelai
mes. Lituanistinėms mo
kykloms jau išsiuntinėti 
pirmieji du sąsiuviniai. 
Džiaugiamės, kad mokyklos 
šiuos leidinius skaito, na
grinėja. Jau susilaukėme 
gražių įvertinimų.

Pirmajame sąsiuvinyje 
randamos ištraukos iš Dau
manto "Partizanų” knygos. 
Antrajame — Elenos Juciū- 
tės knygos "Pėdos mirties 
zonoje”. Dabar išėjo trečia
sis sąsiuvinis — "AUŠRA". 
Šiame sąsiuvinyje parinktos 
ištraukos iš "Aušros” po
grindžio leidinio. Pogrindžio 
"Aušra” informuoja apie 
kultūrinį ir politinį lietuvių 
genocidą, bandydama teik

ti nurodymus, kuriais turė
tų vadovautis lietuviai Lie
tuvoje, kad sėkmingiau ga
lėtų priešintis okupanto sie
kiams.

Skaitydamas šį sąsiuvinį, 
jaunimas sužinos, kaip pa
vergtoje Lietuvoje ginamos 
lietuvių kalbos teisės, kovo
jama prieš rusinimą, koks 
svarbus religijos vaidmuo 
lietuvių tautai ir kita.

"Aušros” sąsiuvinio pa
vyzdžiai išsiuntinėti mo
kyklų vedėjams. Raginame 
mokyklų mokytojus bei or
ganizacijų vadovus įsigyti 
"Aušrą”: nagrinėkite, dis
kutuokite ir kelkite jaunimo 
tautinę sąmonę. Leidiniai 
gaunami švietimo tarybos 
knygyne.

Kaip minėta pirmajame 
"Partizanų” s ą s i u vinyje, 
šių trijų leidinių kai kurias 
ištraukas padėjo atrinkti 
Vydūno Jaunimo Fondo vi
suomeninių vasaros darbų 
kursantai, švietimo taryba 
nuoširdžiai dėkoja Vydūno 
Fondui už suteiktą medžia
gą ir Lietuvių Fondui už 
leidinių išleidimą.

R. Kučienė

• Tautos Fondo Atstovy
be Michigane, per Dirvos 
bendradarbį Antaną Gri
nių, Dirvai paremti atsiun
tė 20 dol. Ačiū.

• Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro valdyba, 
per sekr. Antaną Norų, Dir
vai paremti atsiuntė 25 dol. 
Ačiū.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

OWNER OPERATORS — Flal bed 
equipment needed to run West to 
Chicago or run the system. Com- 
petitive rate. No hidden cosl or 
deduction. Competative percent 
paid. Insurance program available. 
For information call: In Ohio, 1- 
800-548-5442, Out of Statė: 1- 
800-553-5442. (16-25)

KOMET FIXER
Immediate opening for: 

3rd SHIFT KOMET F1XER. 
Competitive wages, good working 
conditions.

Apply Call or write to:
SINGER HOSIERY M1LLS

710 Jacoba St.
Thomaaville, N. C. 27360 

919-475-2161 
EOE

_________________________ (15-21.)

KOMET KNITTER
Immediate opening for 

2nd & 3rd SHIFT KOMET 
KNITTERS 

Piece work. Good working conditions.
Apply Call or write to:

SINGER HOSIERY M1LLS
710 Jacoba St.

Thomaaville, N. C. 27360 
919-475-2161 

EOE
(15-21)
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DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius

KULTŪRINĖ POPIETĖ

pradėjo, svečius 
atsilankusius pa- 
ir ją pravedė at- 
pirmininkė Eure-

Taųtos Fondo Atstovybės 
Michigano valstijoje 1988 
m. balandžio 10 d. suruošta 
kultūrinė popietė praėjo di
deliu pasisekimu. Dalyvavo 
pilna parapijos salė svečių. 
Popietę 
pristatė, 
sveikino 
stovybės 
nija Bulotienė. Turiningų 
ir gerai paruoštų apie Tau
tos Fondą ir VLIKą paskai
tą skaitė atvykęs iš Chica
gos Vladas šoliūnas, kurią 
užbaigęs, susilaukė nuo sve
čių ilgų aplodismentų. Jam 
buvo įteikta dovanų knyga 
Rytų Lietuva anglų kalba.

Tautos Fondo atstovy
bės iždininkas Vladas Staš- 
kus supažindino su atsto
vybės surinktais ir Tautos 
Fondui pasiųstais finansais. 
Atstovybė 10 metų laiko
tarpyje surinko ir Tautos 
Fondui pasiuntė 118,017 
dol. Per atstovybę 71,350 ir 
kitais keliais 46,667. Po iž
dininko pranešimo atstovy
bės vicepirmininkas Myko
las Abarius stambesniomis 
aukomis aukojusiems įteikė 
diplomus. Aukojo 1000 dol. 
ir daugiau Gediminas Ba
landa ir Antanina Zakar- 
kienė, 300 dol. ir daugiau 
Ramutis ir Valentina Bulo
tai, adv. Kęstutis ir dr. Ste
fanija Miškiniai, Saulius 
Šimoliūnas ir Vladas Slikas.

Meninėje dalyje žiburio 
lituanistinės mokyklos mo
kinys Aleksas Mitrius pia- 
nimu atliko keletą kūrinių..

Marius Sayus paskaitė 
savo kūrybos eilėraštį ”Be 
Tėvynės”. Atstovybės se
kretorius Vincas Tamošiū
nas Aleksui Mitriui įteikė 
gautą iš Lietuvos tautinę 
juosta. Visiems programos 
atlikėjams buvo prisegta 
po baltą gėlę.

Po pertraukos ir klebo
nui kun. Alfonsui Babonui 
palaiminus valgius buvo . 

Stambesniems Tautos Fondo aukotojams įteikti diplomai. Iš kairės Antanina Ząkarkipnė, 
Saulius šimoliūnas, Valentina Bulotienė, iždininkas Vladas Staškus ir vicepirmininkas Mykolas 
Abarius. r Sragausko nuotr.

Bfggl į

pradėtos, prie O. šadeikie- 
nės papuoštų stalų, vaišės. 
Jų metu Vincas Tamošiū
nas, Lidija Mingėlienė ir 
Tina talkininkaujant jau
nimui A. Bulotui ir L. Mit- 
riūtei išdalino daug vertin
gų dovanų.

Iš varžytinių leidžiamą 
paveikslą už 57 dol. nupir
ko Eugenija Bulotienė.

Muz. Stasiui Sližiui va
dovaujant ivisi sugiedojo 
”Aras” ir "Lietuva brangi”.

Tautos Fondo atstovybės 
pirmininkė Eugenija Bulo
tienė padėkojo parapijos 
klebonui kun. Alfonsui Ba
bonui už leistas pasinaudo
ti popietei patalpas, Vladui 
Šoliūnui už išsamią ir tu
riningą paskaitą, Aleksui 
Mitriui ir Mariui Sayui už 
atlikta menine programą, 
Mykolui Abariui už pažy
mėjimų aukojusiems įtei
kimą ir minėjimo progra
mos viršelio iliustraciją, 
Onutei šadeikienei už pa
puošimą stalų, Jonui Bart
kui už parūpinimą gėrimų

Vincas Tamošiūnas įteikė dovaną jaunam pianistui Aleksui 
Mitriui. K. Sragausko nuotr.

Detroito "Žiburio” lit. mokyklos vaikų šokėjų grupė.

ir visiems kitiems prie šios 
popietės pravedimo prisidė- 
jusiems.

• Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro valdyba 
praneša, kad visuotinis-me- 
tinis organizacijų atstovų 
susirinkimas šaukiamas š. 
m. gegužės 1 dienų, 12:30 
vai. šv. Antano parapijos 
patalpose, o ne balandžio 
17 dienų.

Jy i f t /S t '
-..

K. Ražausko nuotr.

Detroito "Žiburio” lit. mokyklos jaunių šokėjų grupė.
K. Ražausko nuotr.

DETROITO 'ŽIBURYS’
Sparčiai skubame artė

dami prie didžiosios Lietu
vių tautinių šokių šventės. 
Šventė liepos mėn. 3 d. Ha
miltone, Kanadoje, šventei 
dėmesys didelis visų kartų 
lietuvių gretose, žiūrovai 
visais keliais* skubės pa
siekti Hamiltoną laiku, tau
tinių šokių šokėjai — svar
biausieji šventės dalyviai 
jau dabar apimti nerimo: 
kad tik gerai paruošus re
pertuarą, kad išmokus šo
kius, kad darniai būtų su
pinti spalvingieji šokių vai
nikai.

šventei ruošiasi nuo pa
čių jauniausiųjų —• mokyk
linio amžiaus vaikų iki gar
bingųjų veteranų, kurie 
daug, daug metelių nesisky
rė su gražiuoju tautiniu 
šokiu, o šventėse pasirody
davo šauniai.

Sugrįžkime kiek atgal, 
aplankykime Detroitą, pa
buvokime su Detroito li
tuanistinės mokyklos moki
niais, kurie šalia lituanisti
kos pamokų, sparčiai ruo
šiasi ir tautinių šokių šven
tei. Tai jaunatviškas De
troito "ŽIBURYS”, kuris 
taip pat sušvis pačioje 
šventėje.

žiburys, globojamas Lie
tuvių Bendruomenės, įsteig
tas gana seniai, 1949 m. 
žiburio vardu tautinių šo
kių grupė buvo pavadinta 
praėjus net dvidešimt ke
turiems metams, t. y. 1973 
m.

Savaime aišku, kad per 

ilgą laikotarpį daug kas kei
tėsi. Keitėsi ir šokėjai. Nuo 
mažųjų iki vyresniųjų. Bai
gę mokyklą išeidavo ar tai 
į kitas šokių grupes kitur 
įsijungdavo.

Tačiau tautinių šokių 
grupė ii’ "audrų” blaškoma 
neisiro ir išsilaikė iki šių 
dienų.

Šiuo metu Detroito žibu
rys turi net 50 šokėjų, ku
rie dalyvaus Tautinių šokių 
šventėje. Jie sudaro vieną 
jaunių ir dvi vaikų grupes. 
Tautinių šokių mokytoja 
šiuo metu yra Viktorija 
Viskantienė.

Detroito tautinių šokių 
šokėjai yra dalyvavę kelio
se Tautinių šokių šventėse 
ir kaip minėta, dalyvaus ir 
Aštuntoje.

žiburys Detroito visuo
menei sušvinta įvairiomis 
progomis — atlieka meni
nes programas Kalėdų eglu
tėse, Vasario 16-tosios mi
nėjimuose, mokslo metų už- 
baigtuvėse.

Tad ir linkime Detroito 
žiburiui gero vėjo Hamil
tono link.

Jurgis Janušaitis

Vyto Ogilvio tapybos
parodos atidarymas įvyks 
gegužės 10 d. nuo 6 vai. vak. 
iki 9 vai. vak. Paroda tęsis 
iki gegužės 31 d. Lankimo- 
si valandos nuo 10 v. r. iki 
6 v. v. Vieta: 390 E Maple 
Rd. (15 m.) Charles G. 
Firby Fine Art Gallery, 
Birmingham, Mich.
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FILATELIJA
Antanas Bernotas

do 80 pfenigių pašto ženk
lą rašytojui ir dramaturgui 
Gerhard Hauptmanui pa
gerbti. Pašto ženklo pieši
nyje parodyti žiūrovai, einą 
į teatrą žiūrėti ”Die We-

SELL-OUT SALE

JAV nuo š. m. balandžio 
3 d. pakėlė pašto tarifus ir 
išleido naujus pašto ženk
lus. ženklai išleisti lapais, 
juostomis ir knygutėse. 
Pašto ženklai be vertės nu
rodymo, bet pardavinėjami 
po 25 centus.

abu kontinentai ir laivai, 
plaukią per Atlantą. Artu
moje — keli naujakuriai 
derasi su indėnais. Pana
šaus piešinio pašto ženklus 
išleido ir Švedija bei Suo
mija.

We have to reduce our huge
SALAMANDER SHOE

inventory. 
You save now

ČEKOSLOVAKIJA prieš 
kiek laiko išleido 3 kronų 
pašto ženklą, kuriame pa
rodyta gražioji Slovakijos 
sostinė Bratislava.

Šių pašto ženklų piešiny
je parodytas Žemės rutu
lys, kaip j j mato satelitai 
iš aukštybių. Tie pašto žen
klai tinka tik JAV viduje. 
Jų negalima vartoti j užsie
nius, netgi nė i Kanadą. Pa
kelti ne tik pirmos klasės 
tarifai, bet ir kitų klasių, 
žinoma, galima suvartoti ir 
iki šiol turėtus pašto ženk
lus, tik reikia pridėti po 3 
centus.

2. JAV kovo 29 d. išleido 
44 centų oro pašto ženklus, 
kuriais paminima 350 me
tų sukaktis, kai Į Naująjį 
Pasaulį, pradedant nuo 1638 
m., atvyko ir pradėjo čia 
kurtis švedai ir suomiai. Jie 
pradėjo kurtis dabartinių 
Delawarę, Marylando ir ki
tų valstijų plotuose.

Pašto ženklo piešiniui pa
naudota sena graviūra iš 
1702 m., kurioje parodyti

Bratislava, voki škai 
Pressburg, yra ant kairio
jo Dunojaus upės kranto, 
o kitoj pusėj jau Austrija. 
Tai labai senas miestas mi
nimas jau apie 907 metus. 
Yra išlikusi iš XIII amžiaus 
rotušė ir katedra, o ant 
aukšto upės kranto stovi 
karališkoji pilis, kurioje 
būdavo karūnuojami seno
vės Austro-Vengrijos kara
liai. Bratislava taip pat 
svarbus upių uostas ir ge
ležinkelių mazgas. Yra uni
versitetas ir kitos mokslo 
įstaigos. Nuo 1939 m. Bra
tislava buvo Slovakijos sos
tinė, o pokario metais vėl 
susijungė su Čekoslovakija. 
Bratislavoje gyvena virš 
283 tūkstančių gyventojų.

VAK. VOKIETIJA išlei-

•Gerhard Hauptmann 
(1862-1946), vokiečių rašy
tojas ir dramaturgas, gimė 
Silezijoje. Mokėsi Breslau 
ir Jenoje. Rašė natūralisti
nio pobūdžio dramas ir vai
dinimus. Gyveno Berlyne. 
Lankėsi Šveicarijoje ir Ro
moje. Vėlesniais laikais jo 
daugeliui dramų temos bu
vo imtos iš antikinio pasau
lio. 1912 m. gavo Nobelio 
literatūros premiją, vėliau 
—• vokiečių valstybinę pre
miją. — Daugelis jo dramų 
yra išverstos ir i lietuvių 
kalbą, pradedant jau 1913 
m., kaip tai: Geležinkelio 
sargas Tylius, Pasgendusis 
varpas, Susitaikinimo šven
tė, Hanelė, Audėjai ir kitos.

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.

Free Eye Examination 
with Purchase o f Eye Glasses

S Eyes examined by Dr. S. W. Bannerman

J. F. OPTICAL
6428 St. Clair Avė.

361-7933

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga

Deliu E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

50% on winter shoes (boots) 
and

25% on °ther shoes 
during the next two weeks.

The name SALAMANDER is known 
for quality throughout the world.

SALAMANDER SHOE STORE
4164 Lorain Avė. Cleveland, Oh. 44113 

Phone: 281-7003
Business Hours:

Monday, Wedn., Thursday 9-4 
Friday 8-6; Saturday 8-5 

Closed on Tuesdajr

JEI .11 MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALIMI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkomo 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės diubus.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakeivood, Ohio

MfiU /uperior Žavino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėliu 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /civing/
Pagrindinis skyrius 

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

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

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

Ohio
MEM86R

uždą ryta. FSLIC
" ’ Feda«al Savinas ALoan InsurancaCoro
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• Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyriaus 
organizacijų atstovų meti
nis susirinkimas įvyks sek
madienį, gegužės 1 d. tuoj 
po 10:30 vai. Mišių, šv. Jur
gio lietuvių parapijos sa
lėje.

Darbotvarkėje: veikios 
pranešimai, naujos valdy
bos ir kontrolės komisijos 
rinkimai ir ateities veikla.

ALT skyriuje dalyvau
jančios organizacijos pra
šomos prisiųsti savo atsto
vus (iki trijų). Nario mo
kestis bus renkamas prieš 
susirinkimą.

• LB Clevelando apylin
kės valdyba, kuriai pirmi
ninkauja V. čyvas, dėkoda
ma už spausdinamas infor
macijas apie bendruomeni
nę veiklą, Dirvai paremti 
atsiuntė 50 dol. Ačiū.

• Žalgirio šaulių kuopos 
šaudymo pratimai įvyks šia 
tvarka: birželio 26 d. 1 vai. 
p. p., liepos 17 d. 1 vai. p. 
p., rugpiūčio 28 d. 1 vai. 
p. p., rugsėjo 11 d. 1 vai. 
p. p.

Blogam orui esant šaudy-

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDAS 

š. m. balandžio 30 d., šeštadieni, 
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE 

rengia

VAKARĄ-BALIŲ 

tikslu paremti Lietuvių Skautiją 
mininčią 70 metų sukaktį.

Programą atliks: 
Sol. Roma Mastienė. 

Akompanuoja muz. Danute Liaubiene
Bilietai 20 dol. asmeniui. 35 dol. porai. Užsi

sakyti galima pas Marytę Puškorienę telefonu 
486-8613.

Puiki vakarienė, šokiai ir staigmenos. Gros 
geras orkestras. Pradžia 6 vai. 30 min.

Visus maloniai kviečia Clevelando skautija.

/MATAS Realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

kui tel.: 533-9131,

• Parduodamas 200 akrų 
ūkis. Gražus mūrinis na
mas, 4 miegamieji, įreng
tas rūsys, nauja daržinė ir 
svirnas viršuje, 1/2 akro 
jauno sodelio, didelis tven
kinys užveistas žuvimis, 3 
mylios nuo 90 greitkelio ir 
38 mylios nuo Dievo Moti
nos parapijos bažnyčios Cle
velande. ūkis prie kelio 
4000 pėdų pločio. Parduoda 
savininkas (lietuvis). Tel. 
(216) 466-6129.

• 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- kitom
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

mas įvyks sekanti sekma
dienį. Norintieji šaudymo 
praktika atlikti kitu laiku 
skambinti Albinui Karso-

Prie šv. Jurgio parapijoje surengto tradicinio Velykų stalo.

VELYKŲ STALAS

Senais laikais lietuviai iš
kilmingai švęsdavo Vely
kas — Kristaus prisikėli
mo šventę. Buvo sakoma, 
kad Velykų rytą net ir sau
lė šoka iš džiaugsmo. At
gimstančioj gamtoj pražys
ta pavasaris. Po ilgos ga
vėnios, šeimininkės sukaup
davo jėgas dvasiniam ir fi
ziniam atsigavimui. Didelis 
dėmesys buvo teikiamas 
Velykų stalo paruošimui, 
šiandiena, ilgiems pasni- 
kams išnykus, kasdieną 
vartojamas velykinis mais
tas, todėl Velykų stalo pa
ruošimas išeivijoje tapo da
lis veiklos parapijoms ar 

organizacijom pa
remti.

Balandžio 10 d. Šv. Jur
gio parapijos komitetas pa
ruošė turtingą įvairių pa
tiekalų ir kepsnių tradicinį 
Velykų stalą. 24 pėdų ilgio 
ir 6 pėdų pločio stalas su 
šonuose pristatytais staliu
kais. o ant jų su skoningai 
išdėliotais . įvairiais kum
piais, kalakutais, paršiukų 
patiekalais, įvairiomis miš
rainėmis, daržovėms, mar
gučiais ir kitais priedais. 
Pačiame stalo centre iškel
tas raguolis, o aplink jį 
įvairūs saldumynų keps
niai : Velykinės „bobutės”, 
kaip sniegas baltas avinė
lis, beržo šakos, dideli pa
garsėję Napoleonai, įvairūs 
tortai, tradiciniai varškiniai 
tortai, pyragaičiai, nami
niai saldainiai, lietuviškais 
motyvais meniškai išskuti- 
nėti Laimos Jucaitienės 
margučiai ir kitos įvaireny
bės žadino apetitus.

Tuojau po pamaldų visi 
skubėjo į salę pamatyti di
dingą stalą.

Parapijos klebonui Juo

zui Bacevičiui nesant Cle
velande, jį pavadavo ameri
kietis kunigas John J. 
Wright, kuris pašventino 
stalą ir sukalbėjo maldą. Po 
maldos, parapijos tarybos 
vicepirm. Zenonas Obelenis 
visus kvietė stiprintis svei
ku ir įvairiu maistu.

Kavutės metu parapijie
tės Silvija Macevičienė, Le- 
parskaitė, Julija Minkūnai- 
tė ir Kristina Kasulaitytė 
platino loterijos bilietus. 
Zenonas Obelenis pravedė 
raguolio, avinėlio ir torto 
laimėjimus. Raguolį lai
mėjo dr. Danguolė Tamu- 
lionytė, Laimos Jucaitienės 
gražų, didelį ir skanų tor
tą laimėjo Stepas Butrimas 
ir U. Gaižutienės keptą 
avinėlį laimėjo viešnia iš 
Toronto Janina Pilipavičie
nė.

Pasibaigus loterijai sve
čiai, kurių buvo virš 200, 
pradėjo skirstytis namo.

Nelengvas uždavinys pa
ruošti didelius parengimus, 
nes retėjant talkininkams 

H Taupa
Litfcuanian Credit Llnum 

Lietuvių L^redito kooperatyvas 

767 Lašt 18Stfi Street

Cfevetand, Oftio 44119

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai
Mokame Aukštesnius Nuošimčius Vi:
Taupymo Sąskaitas, Certifikatus, IRA, Čekių Sąskaita, ir t.t.

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

V. Bacevičiaus nuotr.

tik kelioms tenka aukotis ir 
sunkiai dirbti. Jaunos jė
gos į bendrą darbą nesi- 
j ungia.

Dėka šv. Jurgio parapi
jos parapijiečių gerų norų, 
vieningumo ir gerų tarpu
savio ryšių nemaža darbų 
sėkmingai atliekama.

J. Budrienė

BLACKSMITH
Experienced. Skilled in making 
tools and light to medium weight 
slot die forgings by hand and 
on power hammers. Small shop. 
Steady job, days, Cleveland.

(216) 881-3355

Are you looking for a 
rewarding job in a long 
term care facility?
Then come to Willow Park 
Convalescent Home. Posi- 
tion open RN, LPN and 
Nursing assitant all shifts. 
Excellent benefits package. 
Apply between 9:00 a. m. 
— 4:00 p. m. 18810 Har- 
ward Avė. Phone: 752-3600.

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

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
iMiiiiifHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHHimuiMiittiiiiHiiiiuiHuimniiiiiiiiiiiiiiiiiiff



DIRVA
TAUTINIŲ NAMŲ 

SUSIRINKIMAS

Lietuvių Tautinių Namų 
dvidešimt pirmasis metinis 
narių susirinkimas įvyks 
1988 m. balandžio 30 d. 
(šeštadienį), 4 vai. p. p. 
nuosavuose namuose, 6422 
So. Kedzie Avė., Chicagoje.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Atidarymas — pirmi

ninkė Irena Kriauče- 
liūnienė,

2. Mirusiųjų pagerbimas 
— pirmininkė Irena 
Kriaučeliūnienė,

3. Prezidi ūmo sudary
mas,

4. Praeitų metų susirin
kimo protokolo skaity
mas (Stasys Briedis),

5. Tarybos pirmin i n k o
Jono Jurkūno žodis,

6. Valdybos pranešimai,
7. Diskusijos dėl prane

šimų,
8. Direktorių rinkimai,
9. Einamieji reikalai.
Balsavimo teisę turi tik

L.T.N. nariai. Susirinkime 
dalyvauti kviečiami ir sve
čiai.

Direktorių taryba yra su
dariusi nominacijų komisi
jų: Petras Buchas (telef. 
423-7871), Stasys Virpša 
(tel. 776-7409), Juozas že-

Naujoji Los Angeles skaučių tuntininkė Rimvydą Baipšienė, 
Kaziuko mugėje kalbasi su skautijos rėmėjais p.p. Petokais.

I. Petokienės nuotr.

Tautinio šokio judesy, 
Tėvyne, mums gyva esi!

RUOŠKIMĖS VISI DALYVAUTI 
VIII LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖJE, kuri įvyks š. m.

LIEPOS 2-3 d. d. KANADOJE, HAMILTON, ONT.
INFORMACINĖS ŽINIOS:
LIET. TAUTODAILĖS PARODA veiks nuo birželio 30 d. ligi 

liepos 11d. Royal Botanical Gardens patalpose, 680 Plains 
Rd.W. Oficialus parodos atidarymas ir koncertas birželio 
30 d., 7.30 v.v., įėjimas nemokamas.

PENKTADIENIO JAUNIMO ŠOKIAI liepos 1 d. Mohawk kole
gijos salėje, Fennell W. ir W5-th gatvių kampas; pradžia 
8.00 v.v., įėjimas — $3.

ŠEŠTADIENIO SUSIPAŽINIMO VAKARAS įvyksta Convention 
Centre, 115 King St. W., Chedoke ir Wentworth salėse; 
pradžia 7:30 v.v., įėjimas visiems — po $10; bilietai bus 
pardavinėjami ir prie įėjimo.

SEKMADIENIO PAMALDOS katalikams tame pačiame Con
vention Centre 11 v. r.; liet, evangelikams — Latvian Luthe- 
ran Church, 18 Victoria Avė. S., 10 v.r.

ORGANIZUOTA EISENA po pamaldų į miesto Gore parką, prie 
Laisvės paminklo.

ŠOKIŲ ŠVENTĖ sekmadienį, 3.00 v.p.p., Copps koliziejuje, 
101 York Blvd.; bilietų kainos: $12, $15 ir $18, kuriuos bus 
galima įsigyti pas platintojus ir prie įėjimo. Bilietus pla
tina Čikagoje Vaznelių “Gifts International” krautuvė, 2501 
W. 71 St., tel. (312) 471-1424, Klivlando liet, kooperatyve 
“Taupa” Vyt. Staškus, tel. (216) 481-6677 ir Toronte Alf. 
Juozapavičius, tel. (416) 239-0995.

UŽBAIGTUVIŲ BALIUS 7.30 v.v. įvyksta vėl to paties Con
vention Centre abiejose salėse: Chedoke — suaugusiems, 
kaina $30, ir Wentworth salėje — jaunimui, kaina $20, sta
lai po 10 žmonių. Čia bilietus reikia įsigyti jau iš anksto 
pas B. Macį, 370 Goodram Dr., Burlington, Ont. L7L 2K1, 
tel. (416)632-4558.

SUVENYRUS tvarko K. Deksnys, 1257 Royal Dr., Burlington, 
Ont. L7P 2G2, tel. (416) 332-6006.

NAKVYNIŲ INFORMACIJĄ teikia V. Verbickienė ir L. Kon- 
tenienė, 348 Duncombe Crt., Burlington, Ont. L7L 4M4, 
tel. (416) 637-5090.

IŠ ANKSTO BILIETUS į visus renginius galima įsigyti, pri- 
siunčiant pinigus: “Talka” TŠŠ Bilietai, 830 Main St. E., 
Hamilton, Ont. L8M 1L6. Nupirkti bilietai čia lauks jūsų. 
Paštu bilietai niekam nebus siunčiami. Pažymėtos jų 
kainos yra kanadiškais doleriais. Čekius rašyti “Lithuanian 
Folk Dance Festival”. Dėl bilietų informacijas teikia J. 
Krištolaitis, tel. (416) 689-5733. Šventės Inf.

maitis (tel. 436-2231). Tu
rintieji kokių nors pasiū
lymų, prašomi kreiptis Į 
virš minėtus asmenis.

P. S. Susirinkimui pasi
baigus (6:30 v. v.), visi su
sirinkimo dalyviai kviečia
mi šeimyniškai vakarienei.

Vakarienei registruotis 
ne vėliau iki trečiadienio, 
balandžio 27 d. tel 598-4662 
V. Jonušas, ar tel. 434-7270 
— E. Valiukėnienė.

• Eufrozina Mikužiūtė, 
š. m. balandžio 17 d. mirė 
Chicagoje, sudaukusi 89 m. 
amžiaus.

Velionė gimė Chicagoje 
ir nuo pat jaunystės daly
vavo visuomeninėje veiklo
je. Buvo SLA iždo globėja 
ir ALT garbės narė. Daly
vavo 1940 m. lietuvių dele
gacijoje pas prezidentų 
Rooseveltą, kada buvo gau
tas iš jo pažadas nepripa
žinti Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjunga.

• LB Floridos Apygardos 
valdyba šaukia apygardos 
apylinkių suvažiavimą, š. 
m. balandžio mėn. 29 ir 30 
dienomis lietuvių klubo pa
talpose St. Petersburge. 
Pirmą dieną bus apylinkių 
pranešimai, klausimai bei 
pasisakymai dėl tolimesnės 
apygardos veiklos ir naujos 
apygardos valdybos rinki
mai. Po pietų pertraukos 
darbotvarkėje yra numaty
ta Gintės Damušytės pa
skaita. Ji dirba Lietuvių 
Informacijos Centre. Pa
skaitininke kalbės apie pa
skutinius įvykius Lietuvo
je. taip pat ji painformuos 
suvažiavimą ir kitais klau
simais, kuriuos reikia kiek
vienam lietuviui žinoti ir 
pagal juos veikti.

Suvažiavimo antrą dieną, 
4 vai. p. p. suvažiavimo da
lyviai ir svečiai pabendraus 
klubo salėje ruošiamame 
pokylyje, kurio metu bus 
vakarienė su programa ir 
šokiais. Programą atliks 
apygardos apylinkės.

Bilieto kaina į pokylį vie
nam asmeniui $12.00. Tuo 
reikalu prašome kreiptis į 
Gražiną Jezukaitienę tele
fonu 347-7107 arba lietuvių 
klube sekmadieniais.

• E mil ir Julia Sinkiai, 
Santa Monica, Ca., atnau
jindami Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

• Galina Leonienė, Brad- 
ford, N. H., Dirvai paremti 
atsiuntė auką 50 dol. Ačiū.

• Inž. V. Čekanauskas, 
Lietuvos gen. konsulas Los 
Angeles, Ca., Dirvai parem
ti atsiuntė 20 dol. Ačiū.

• Petras Dirda, Chicago
je, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
20 dol. Ačiū.

• Dr. Romas ir Dana Sa
kalai, Vero Beach, Fl., at
naujindami Dirvos prenu
meratą pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
DVIDEŠIMTOJO — SUKAKTUVINIO SEIMO,

1988 M. GEGUŽĖS 21-22 D. D.
TREASURE ISLAND INN, 2025 SO. ATLANTIC AVĖ.,

DAYTONA BEACH SHORES, FLA.
DARBOTVARKĖ

šeštadienis, gegužės mėn. 21 d.
9:00-10:00 Registracija.

10:00-12:00 Seimo atidarymas ir iškilmingas posėdis.
1. Vytauto Abraičio, seimo rengimą komiteto pirmininko 

žodis.
2. Dr. L. Kriaučeliūno, S-gos pirmininko žodis. Garbės pre

zidiumo sukvietimas.
3. Himnai.
4. Invokaciją.
5. Mirusiųjų pagerbimas — P. Buchas S-gos valdybos vi

cepirmininkas.
6. Sveikinimai.
7. Paskaita: ”Ko pavergta Lietuva laukia iš išeivijos” — Dr, 

Vytautas Skuodis.
12:00-1:30 Pietų pertrauka.

1:30-3:30 Darbo posėdis I ,
1. Seimo prezidiumo sudarymas.
2. Darbotvarkės priėmimas.
3. Seimo komisijų sudarymas:

a. Registracijos ir mandatų.
b. Nominacijų.
c. Nutarimų.
d. Įstatų papildymo.

4. Paskaita: "Tautinės S-gos įnašas į Lietuvos laisvinimo 
bylą” — Dr. Algirdas Budreckis.

5. Sąjungos valdybos pranešimai:
a. Pirmininko — Dr. Leono Kriaučeliūno.
b. Vicepirmininkės jaunimo reikalams — Vidos Jonu

šienės;
c. Iždininkės — Onos Daškevičienės.

6. Kontrolės komisijos pranešimas — Juozas Zvynys;
7. Diskusijos dėl pranešimų.

3:30-4:00 Pertrauka.
4:00-6:00 Vilties Draugijos narių suvažiavimas.
7:00 — Pokylis Treasure Island Inn pokylių salėje:

Lietuvos gen. konsulo Vytauto Čekanausko pagerbimas, 
supažindina — Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis.

Meninė dalis:
Dailusis žodis — Birutė Pūkelevičiūtė,
Solistė — Janina Čekanauskienė.
Akompanuoja — muz. Antanas Skridulis. 
Vakarienė.
Pokylio programos vedėja — Sigita Ramanauskienė. 
Šokiai.

Sekmadienis, gegužės mėn. 22 d.
9:30-12:00 Darbo posėdis II

1. Pranešimai:
a. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio — inž. Eugenijus Bartkus.
b. Amerikos Lietuvių Tarybos — Petras Buchas.
c. Lietuvos Nepriklausomybės Fondo — Emilija Čekienė.
d. "Naujosios Vilties” žurnalo — redaktorius Vytautas 

Abraitis.
e. Lietuvių Tautinės Kultūros Fondas — inž. Jonas 

Jurkūnas.
Diskusijos.
2. Skyrių atstovų pranešimai.

Diskusijos dėl šių pranešimų.
3. Mandatų komisijos pranešimas.
4. Nominacijų komisijos pranešimas.
5. Rinkimai:

a. Sąjungos pirmininko,
b. Valdybos narių,
c. Kontrolės komisijos narių,
a. Tarybos narių.

12:00-1:30 Pietų pertrauka.
2:00 vai. p. p. Iškilmingos Šv. Mišios Our Lady of Lourdeš 

bažnyčioje. Šventas Mišias celebruoja J. E. Vyskupas Anta
nas Deksnys.

3:30-5:30 Simpoziumas.
Tema: "Lietuvos laisvės byla Sovietų S-gos naujų įvykių 

slinktyje”.
Dalyvauja: Dr. Kazys Bobelis, Vytautas Volertas, Antanas 

Mažeika. Moderuoja — inž. Jonas Jurkūnas.
5:30-6:00 Pertrauka.
6:00-7:00 Darbo posėdis III

1. Nutarimų komisijos pranešimas ir priėmimas.
2. Klausimai ir sumanymai
3. Seimo uždarymas.

SEIMO DALYVIAMS INFORMACIJA
Susipažinimas. Gegužės 20 d., penktadienį, 7:00 vai. vakaro, 

seimo išvakarėje, viešbučio Hospitality Room, susipažinimo va
karas.

Poseiminė gegužinė. Gegužės 23 d., pirmadienį, nuo 11 vai. 
ryto, p. p. Stellos ir Vytauto Abraičių sodyboje, 35 Courtney 
Place, Palm Coast, tel. (904) 445-2589. Pabendravimas, šeimi
niais įspūdžiais pasidalinimas.

Seimo dalyviams viešbutis: Treasure Island Inn, 2025 South 
Atlantic Avenue, Daytona Beach Shores, Fla. 32018, telef. (904) 
255-8371.
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