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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

... kas išsakys tą dešimtmečių priespaudos metų skriaudą ir skausmą, ... kai šventon Tėvynės žemėn sugrįžt 
begali jau tik karstuose? ... Algimanto Barzdžiaus nuotr.

Kokį paminklą statysime JŲ atminimui?

Tebūnie tai pažadas, kad JŲ dalia niekam kitam 
daugiau jau nebepasikartos

Nelaukta proga...
Ar eilinis nusivylimas?

Vytautas Meškauskas

Liepos pabaigoj Izraelio ka 
riai Pietų Libane pagrobė tos 
srities 'Dievo partijos' vado
vą šeiką Abdul Karim Obeid. 
Partija pareikalavo jį grąžin
ti, grasindama nužudyti jau 
prieš gerus metus pagrobtą 
JAV pik. lt. W. R. Higgins. 
Praėjus terminui buvo išdalin- 
tas filmas, vaizduojantis to 
pulkininko pakorimą. Kartu 
buvo grasinama nužudyti dar 
vieną įkaitą - amerikietį C- 
cippio. Respublikonų vadas 
senate Dole ta proga pareiškė 
nepasitenkinimą Izraelio el
gesiu. Jis turėjęs žinoti, kad 
pagrobimas išauks reakciją 
prieš įkaitus amerikiečius ir 
turėjęs prieš tai pasitarti su 
Washingtonu. Neigiamą pa
žiūrą į žmonių grobimus, vis 
tiek kuriais sumetimais, pa
reiškė ir pats prezidentas 
Bushas. Kartu jis įsakė Vi
duržemio JAV karo laivynui 
telktis prie Libano krantų, ki
tiems laivams plaukti Persi
jos įlankos link. Prezidentas 
Bush taip pat griebėsi visų 

galimų diplomatinių priemo
nių, asmeniškai skambino 
įvairių valstybių galvom ir 
net prašė sovietų užs. reik, 
mini. Ševemadzės tarpinin
kauti.

Izraelis teisinasi, kad pagro - 
bimu jis praturtinęs savo su
imtų teroristų ir jiems artimų 
žmonių kolekciją, kurią jis 
mielai iškeistų į tris anksčiau 
pagrobtus Izraelio karius ir 
visus vakariečių įkaitus.

Sakoma, kad Izraelis jau se
niau derėjosi dėl galimo pasi
keitimo įkaitais, o be to tam 
dabar gali būti palankus ir 
naujas Irano valdytojas prezi
dentas Rafsanjani, kuris turė
tų norėti geresnių santykių su 
civilizuotu pasauliu. Tiesa, 
formaliai Iranas aiškinosi nie
ko bendro su tuo neturįs, ta
čiau faktas, kad jis pinigais, 
ginklais ir instruktoriais rėmė 
Libane veikiančią tą 'Dievo 
partiją'. Toji dirba pasiskirs
čiusi į labai smulkius dali
nius, kartais tik atskiromis 
šeimomis, kurios savo inicia-

Vilties žiežirbai negęstant, 
praslinko ilgi, skausmu ir te
roru žymėti 48-ri priespau
dos metai. Pamažu kelius Tė 
vynėn rado plačiam pasauly 
išblaškyti Lietuvos dukros ir 
sūnūs. O 1989-jų metų lie
pos 28-ją dieną suskambo ge 

tyva pagrobė įkaitus, ir even
tualiai gali nepaklausyti Tehe
rano įsakymo įkaitus atiduo
ti. Rafsąjani pareiškė per pa
mokslą:

"Jei Dievas sutiks, Libane 
galima pasiekti sprendimą. 
Kiekvienu atveju, aš noriu pa 
sakyti - aš tai skiriu Baltie
siems Rūmams - jog... įkai
tų paleidimas yra galimas. 
Jo negalima pasiekti prievar
tos keliu, arogantiška kon
frontacija. Ateikite protin
gai, tai tada mes padėsim iš
spręsti problemas tenai, kad 
tos srities žmonės galėtų gy
venti taikoje ir ramybėje".

(Nukelta į 2 psl.) - •
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dulo varpai grįžtantiems iš 
Igarkos, amžino įšalo žemės, 
tiktai paskutiniam poilsiui po 
Tėviškės dangum...

Kėdainių areodromą užplū
do belaukiančiųjų minia, pro 
cesijoje linguojant juodais 
kaspinais perrištoms vėlia
voms, rankose virpant gėlių 
žiedams, nerimastingai plaz
dant žvakelių jūrai, gedulin
gos muzikos aidams sekant 
iš paskos. Erdvėje pasirodęs 
baltas taškas artėja taip grei
tai, savo didėjimu tarytum 
skausmo šešėliu dengdamas 
visą dangų ... Galingų kari
nio transporto lėktuvo moto
rų triukšmas nepajėgia nuslo
pinti skausmingos laukimo 
tylos...

Lėktuvas aerodrome. Mir
tina tyla širdy. Viena po ki
tos išnešamos baltų lentų dė
žės, kuriose cinkuotos skar
dos karstai ... daugiau kaip 
šimtas jų ... tremtinių ... Dė
žes uždengia trispalvės, pri
glusta gėlės. Suskamba mal

da, pakyla ranka šventinimui 
... Sulinksta keliai ir širdis 
suklumpa ... Kas išsakys jos 
skausmą, kas išsakys Tautos 
visą skausmą prie nekaltai nu
žudytųjų karstų ?! ... Kas at
svers ilgesio, nežinios ir var
go metus Jiems ir mums?! ... 
Kas atsakys į klausimą ko
dėl, kodėl?! ...

Nebylios guli Tautos geno
cido aukos, nebylūs stovi gy - 
vieji liudininkai...

Žodžiai, sielvarto šnabžde
sys ir giesmė. Lietuvos ber
želiais ir ąžuolų vainikais pa
puošti automobiliai iš lėto ju
da pirmyn, veždami brangią 
naštą, pirmuosius oficialiai 
sugrąžintus tremtinių palai
kus, išsiskirstydami pakely 
paskutinėn kelionėn į tėvų 
kapus.

Ir ten sutiks juos ta pati gai
li ir širdyje nesibaigianti rau
da. Ne nuo svorio palinks 
karstus nešą pečiai. Palinks

(Nukelta į 8 psl.)
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SOVfllTinĖ POLITIU^^ ■ Iš kitos pusės

E Lietuva pakeliui j kapitalizmų, tačiau vis dar stovi vietoje. 
- Parlamentinės varžybos Lenkijoje. - Contrų likvidacija.

Nors N.Y. TIMES kores
pondentas Maskvoje Bill 
Keller rugpiūčio 6 d. prane
šė, kad Baltijos respublikos 
yra pakeliui į kapitalistinį so
cializmą, tačiau naujai paskir
ta tarybinės Lietuvos minis
tro pirmininko pavaduotoja 
ekonominės reformos įgyven
dinimui Kazmiera Prunskie
nė liepos 27 d. TIESOJE štai 
ką rašė:

"Problemos svarstymą 
komplikuoja tai, kad vis dar 
nėra aiškumo, kaip Lietuvos 
ūkio šakos ir įmonės išeis iš 
sąjunginio pavaldumo, koks 
bus tolesnis centrinių Sąjun
gos organų vaidmuo ir įtaka 
Respublikos ūkiui, pagaliau 
kokie formuosis ryšiais su ki 
tomis respublikomis ir užsie
nio šalimis."

Kaip matome, praktiškai 
dar nieko nežinoma. Todėl 
Prunskienė gali tik svajoti, 
kad iš principo Lietuvos įmo -

nės galės daryti viską, kas 
nedraudžiama įsta
tymu. Ir toliau:

"Modeliuodami būsimą 
Lietuvos ūkio valdymo struk
tūrą, remiamės prielaida, kad 
jos vientisumo neardys sąjun
ginių žinybų valdos. Kaip 
valdyti (funkcijų prasme) ir 
su kokių organų pagalba, 
spręsime patys, o ne 'stiprus 
centras'. Valstybinio valdy
mo aparatas taps valstybinės 
politikos įgyvendinimo stra
teginio planavimo ir ekono
minio reguliavimo štabu, dir
bančiu Lietuvos žmonių la
bui, pagal jų įgaliojimus ir 
įstatymus. Pavyzdžiui, įsta
tymuose nerasime atsakymo, 
ar plėsti Sniečkaus ūkį ir gy
venvietę. Sprendimą tokiu 
klausimu turi priimti Lietu
vos žmonės per jiems atsto
vaujamus valdžios organus. 
Verta prisiminti, jog visuo
menei valdymas reikalingas

Nelaukta proga..
(Atkelta iš 1 psl.)

Toks pareiškimas buvo ma 
loniai priimtas Washingtone, 
bet kol kas nieko napadaryta 
praktiškai.

JAV nuotaikos buvo tokios 
kad tauta pritartų savo prezi
dento kariškiems žygiams. 
Bet prieš ką nukreipti karius? 
Prieš Iraną, kuris ginasi nie
ko bendro su pagrobimais ne 
turįs? Siriją, kuri yra okupa
vusi Libaną ir turėtų būti at
sakinga už jos gyventojų 
veiksmus? Patį Libaną? Pas
kutinysis gyvena visiškame 
chaose, ten visą laiką eina 
kautynės tarp atskirų milici
jų. Pietų Beirutas, kuriame 
paskirai laikomi įkaitai, yra 
jau griuvėsiai.

Yra dar vienas momentas. 
Pik. lt. Higgins nebuvo ten 
JAV pasiųstas, bet pasirinko 
tarnybą Jungtinių Tautų dali
niuose savanoriškai, supras
damas visą su tuo susijusią 
riziką. Cicippio buvo, kaip 
kiti JAV piliečiai, įspėtas ne
likti Beirute. Jis tačiau savo 
laisva valia ten pasiliko ir net 
sakoma, perėjo į Islamo tikė
jimą. Ar dėl to JAV turi 
griebtis karo rizikos ir milži
niškų išlaidų? Juk kiekviena 
karo akcija neapsieis be nau
jų aukų savo karių ir niekuo 
nedėtų civilinių gyventojų 
tarpe. Mūsų atveju karo ak
cija būtų lygi didmiesčio cen 
tro subombardavimui dėl to, 
kad ten įvyksta užpuolimai.

Tačiau amerikiečių masės 
nenori to suprasti ir iš prezi
dento reikalauja akcijos. Da

bar jau kalbama apie derybas 
su grobikais ar jų globėjais 
kaip Rafsanjani, nors - kai 
tai bandė Reaganas, - koks 
buvo kilęs triukšmas!

Iš tikro terorizmas yra nau
jas karo vedimo būdas. Tie
sa, jis buvo žinomas ir seniau 
tik vėliau, civilizacijai plin
tant, jis buvo pamirštas. Jį at
gaivino televizija. Su juo ko
voti galėtų mažas saugumo 
dalinys su didelėm teisėm, ta
čiau JAV turi įstatymą drau
džianti nužudyti valstybės 
galvas Ir iš viso, Kongresas 
yra prieš specialius įgalioji
mus saugumui bijodamas, 
kad jis nebūtų panaudotas ir 
kovai prieš administracijos 
vidaus politinius priešus.

Tokiu būdu įkaitų proble
mos sprendimo galima laukti 
tik jei Irakui ir Sirijai norėtų
si tą problemą likviduoti. 
Bet svarbiausia, reikia kaip 
nors likviduoti chaosą Liba
ne, kad ten nebūtų vietos te
roristams slėptis, ir eiti prie 
palestiniečių problemos 
sprendimo. Izraelis, jausda
masis stipresnis, nenori dary
ti jokių nuolaidų ankstyves- 
niems Palestinos gyvento
jams -jam tenka ir kaltės da
lis už chaosą Libane. Jį su
kėlė 1982 m. Izraelio invazi
ja į Libaną, kuria buvo siekia 
ma įsteigti nepriklausoma ma - 
ronitų valstybe, priklausančią 
nuo Izraelio paramos. Tarp
tautinė politika tačiau nėra 
teismas teisybei nustatyti, ką 
mes gerai žinome, bet tik ieš
kojimas būdų išgyventi susi
dariusioje padėtyje.

tiek, kiek jis padeda jai orga
nizuotis .

Maskvai tylinti reikia tur
būt patiems imtis iniciatyvos, 
ieškant ribos, kurios negali
ma peržengti. ***

Panašiai elgiasi ir lenkai. 
Ten 'apvalaus stalo' susitari
me buvo nustatyta, kad prezi
dentu bus komunistas - Jaru- 
zelskis, kuris išrinktas atsisa
kė nuo visų savo turėtų pozi
cijų partijoje.

Dėl ministro pirmininko ne - 
buvo aiškiai susitarta. Mat, 
pagal susitarimą komunistam 
buvo garantuota dauguma sei 
me, kuris tvirtina ministrą pir
mininką. Tokiu būdu paskir
tas min. pirm. buv. vidaus 
reik, ministras Czeslaw Kisz- 
czak gavo seimo pasitikėji
mą, tačiau per balsavimą už 
jo patvirtinimą paaiškėjo, 
kad pačioje kompartijoje yra 
opozicija prieš jį. O be to, 
kad atrodytų demokratiškiau, 
buvo į seimą įsileistos dvi ne 
va skirtingos, bet komunistų 
klausančios partijos - smul
kių ūkininkų ir demokratų. 
Komunizmui braškant tos 
dvi partijos jau nenori aklai 
klausyti komunistų ir SOLI
DARUMAS ragina jas susi
dėti su juo, reikalaujant kito 
ministro pirmininko. Jaru- 
zelskis įspėjo, kad Lenkija 
turi skaitytis su kaimynais. 
Suprask, Maskva pageidauja 
komunisto min. pirmininko, 
tačiau iš viešų Gorbačiovo 
pareiškimų to nematyti ir 
SOLIDARUMAS nori išban
dyti, kur eina toji riba, kurios 
peržengti Maskva neleistų.

Kaip žinia, Lenkijoje panai
kinta kainų kontrolė. Pakilu
sios kainos negalėjo pakelti 
vyriausybės populiarumo. 
Todėl SOLIDARUMUI ne
apsimoka palaikyti nekenčia
mą vyriausybę, nors jis - So
lidarumas - stengiasi sulaiky
ti mases nuo neramumų.

• ••
Rugpiūčio 7 d. Tela mieste 

Hondūre susirinkę 5 Centro 
Amerikos valstybių preziden 
tai sutarė, kad iki gruodžio 8 
d. turėtų būti likviduotos con 
trų stovyklos Hondūre. JAV 
norėjo jas laikyti neišformuo -

"Lietuvos TSR užsienio reikalų ministerija" - iki šiol to
kios institucijos pavadinimą buvo neįmanoma rašyti be ka
bučių. Kokia gali būti totaliai pavergto krašto užsienio poli
tika, jei jis neturi net savo vidaus politikos? Prasidėjusi 
pertvarka, atrodo, sujudino ir joje dirbančius biurokratus. 
Neseniai skaičiau, kad ministerija paruošė kažkokią sutartį 
su Lenkija, kuri neliečia visos Sovietijos. O dabar matau, 
kad ministerija turi net savo spaudos skyrių, kuris nepatie
kia užsieniui, kaip normaliai turėtų, informacijų apie Lietu
vą bet nusirašo iš emigrantų spaudos, mat}t, ir toliau lai
kydamas mus 'užsieniu'.

Liepos 8 d. TIESOJE tos 'ministerijos' spaudos skyriaus 
vedėjas Vytautas Kazakevičius debiutavo prieš platesnę vi
suomenę, paminėdamas mano Dirvoje ir Br. Kviklio Drauge 
straipsnius apie Lietuvos aukso likimą rašytus jau prieš 
pusę metų. Jie abu buvo atsiliepimas į savo valiutos ilgesį 
krašte. Aš specialiai sustojau prie paskutinio finansų mi- 
nisterio J. Vaišnoros atsiminimų, pasirodžiusių 20 metų po 
jo mirties PERGALĖS žurnale, kur buvo neįtikėtinų paklai
dų.

Kad Lietuvoje pučia jau kiek kitoks vėjas, parodo Kaza
kevičiaus pastaba:

"Jei kas, spėjęs susikurti naujas schemas apie Lie
tuvos praeitį, norės duoti autoriui pasmerkiantį at
kirti tegul jį adresuos emigrantų spaudai, o ne jos 
informaciją perteikiančiam žurnalistui."

Atrodo, kad Kazakevičiui dar nepasibaigė stalinizmo lai
kai: parašo žmogus - ir bijo! Senoviškai Kazakevičius prista
to ir mūsų savaitraštį:

'"Dirva', Klevelande leidžiamas savaitraštis, yra tau
tininkų krypties. Nepriklauosmos Lietuvos metais 
Jis rėmė A. Smetonos ir jo tautininkų partijos val
džią (tada, kai krikščionys demokratai, liaudinin
kai, socialdemokratai ir kiti išeivijoje ją aštriai kri
tikavo). Laikraštį ir dabar redaguoja buvusios tau
tininkų partijos vien valdys t ė s palikimo ša
lininkai ..."

Negirdėjau, kad Gedgaudas ar buvę redaktoriai būtų ka
da svajoję patys vieni valdyti Lietuvą. Kiek aš žinau, 
jie tik rūpinosi galimai tikriau atvaizduoti Jos padėtį. Ma
nau, kad ir Vytautas Kazakevičius galėtų pagaliau pradėti 
tarnauti ne 'tiesai' kabutėse, bet tikrai tiesai, nors ir ma
žąja raide prasidedančiai. Brežneviniais laikais jis dažnai vie 
šėdavo JAV, žvalgydamasis kultūrininkų sluoksniuose. Ko
dėl jam dabar neatiduoti duoklės viešumui ir parašyti prisi
minimus, kokius tada turėjo uždavinius ir kaip juos pildė.

(vm)

tas iki vasario mėn. numatytų 
laisvų rinkimų Nikaragvoje, 
kaip priemonę spaudimo lai
kytis pažadų leisti laisvus rin
kimus. Susirinkę prezidentai 
tačiau nutarė šauktis JT pagal 
bos contrų demobilizaciją 
sekti. Tam reikėsią 2,000 JT 
taikos palaikymo' karių. Ni- 
kargva iš savo pusės paža
dėjo sulaikyti karių mobiliza
ciją priešrinkiniame laikotar
pyje, duoti didesnę spaudos 
laisvę opozicijai ir apriboti 
policijos galią. Contrai galės 
grįžti į Nikaragvą, kur nebus 
persekiojami. Jų daugumas 
tačiau svajoja apsigyventi 
Miami, Floridoje.

PRINTING 
CUTTER OPERATOR 

2nd shift
Mušt have experience 

in programmable cutter, and 
experience in cutting jobs 

for quality commercial work. 
10% night differential paid 

for 2nd shift.
Competitive wage and 

excellent benefits offered.
Please respond to:

IMPERJAL LITHO-GRAPHIC
P.O. Box 1600 

Phoenix, Arizona 85001 
EOE

(26-32)

VVANTED MACHINISTS
A FIRST CLASS MACHINIST & 

JOURNEYMAN LATHE MACHINIST
Be able to sėt up work from blue prints and olose 
tolerance. VVe manufacture prototype & small 
production runs. Competitive salary & benefits 
available.

Apply to Linda 508 - 429 - 4328
HOLUS INDUSTRIES

1485 VVashington St.
Holliston, Ma. 01746 - 6227

(26-29)

LEAD PERSON: tool & die maker, class 
A, precision metai stamping company looking for 
a motivated self starter with experience In 
solving tool problems, to build and maintain high 
speed progressive dies. Applicant mušt have a 
minimum of 5 yrs. Journeyman experience, be 
vvilling to assume responsibility and work well 
with people. Design capability a plūs, excellent 
vvages and benefits. (401) 331-0781
(26-32)

WANTED EXPERIENCED 
TIG & MIG WELDERS

& 
ALUMINUM WELDERS 

For Ist & 2nd Shift 
Steady work for qualified help salary 
commensurate with experiencę. Ben
efits after 90 days.

MAJESTIC METAL FABRICATING 
138 N. Groesbeck St.

Mount Clemens, MI 48043 
(28-37)

Matas realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

RITA MATAS
Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas 
I
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Rugpiūčio 21-ji ir mes Juozas Žygas

Pasiniošimas Dirvos
75 metų sukakčiai

Ateinančiais metais gruo
džio mėn. Dirva švęs savo 
egzistavimo deimantinę su
kaktį. Tai reikšminga ir kuo 
prasmingiau minėtiną lietu
viškojo laikraščio sukaktis. 
Tiek metų išsilaikyti, nepa
vargti, net tobulėti laikraš
tis gali tik sumanių redak
torių, bendradarbių ir skai
tytojų dėka.

Lietuviškosios spaudos 
reikšmę visi gerai supran
tame. Be savos spaudos ne
būtų įmanomas nei kultūri
nis, nei visuomeninis, nei 
politinis darbas. Tad DIR
VA rikiuojasi į didįjį lietu
vių tautos išlikimo, kovos 
frontą, jungdama išeivijos 
lietuvius ne tik visokerio
pai veiklai bet ir Lietuvos 
laisvės kovai, kuri šiandie
ną prasiveržė ir pačioje 
tautoje didele drąsa, ener
gija ii* viltimi.

Šių faktų akivaizdoje tad 
ir pradedame ruoštis didžia
jam darbui — Dirvos dei
mantinei sukakčiai paminė
ti, o drauge iš naujo pri
kelti išeivijos lietuvių entu
ziazmą savajai spaudai ir 
sutelkti paramą, kad Dir
va, kaip vilties, paskatos 
šviesus žiburys išliktų dar 
daug dešimtmečių lietuvių 
gyvenime ir Lietuvos lais
vės kelyje.

Dirvos ateitimi rūpinasi 
„Vilties” draugija, šiuo me
tu vadovaujama inž. Vaclo
vo Mažeikos ir Tautinė są
junga, vadovaujama taip 
pat neišsenkamos energi
jos pirmininko dr. Leono- 
Kriaučeliūno. šių dviejų or
ganizacijų vadovybių š. m. 
vasario mėn. 23 d. posėdyje, 
Chicagoje buvo sutarta pra
dėti ruoštis Dirvos sukak
čiai paminėti, sudarant spe
cialų minėjimui ruošti ko
mitetą Chicagoje. Tam tiks
lui buvo pakviesta komite
tui vadovauti energinga mo
teris, visuomenininke Ire
na Kriaučeliūnienė, palie
kant jai teisę susidaryti ir 
patį komitetą.

Irena Kriaučeliūnienė ne
delsė ir tuojau sudarė Dir
vos Deimantiniam jubilie
jui rengti komitetą.

Tad susipažinkime šia 
proga ir su komiteto sudė
timi : Irena Kriaučeliūnienė 
—■ pirmininkė; Kęstutis 
Biskis — vicepirmininkas; 
Oskaras Kremeris — sekre
torius; Onutė Daškevičienė 
— iždininkė. Talkininkai — 
komiteto nariai: Birutė Ab- 
romaitienė, net iš Kanados 
įsijungė darban, Petras Bu
chas, Jurgis Janušaitis, Vi
da Jonušienė, Bronė Kreme- 
rienė, Verutė Lenkevičienė, 
Matilda Marcinkienė, Eve- 
lyna Oželienė, Ritonė Ru- 
daitienė, Mečys Valiukėnas 
ir Juozas žygas.

Komiteto sudėtis gera. Jo 
nariai — aktyvūs visuome- 
ninkai, spaudos žmones. 
Pirmininkė Irena Kriauče
liūnienė deda daug vilčių į 
komiteto narius, kurie turė
tų nešti pačią didžiausią 
darbų naštą, telkiant Dirvai 
lėšas vajaus metu ar orga
nizuojant renginius.

Pirmasis šio komiteto po- 
gėdis įvyko pirmininkės Ire
nos Kriaučeliūnienės rezi
dencijoje, liepos mėn. 19 d. 
Posėdyje jau aptarta labai 
svarbių ir reikšmingų dar
bų, ruošiant vykdyti vajus, 
ruošiant renginius ir t.t.

Numatoma išleisti Dirvos 
sukakčiai paminėti specialų 
leidinį ir jį suredaguoti pa
kviestas žurnalistas Juozas 
Žygas.

Numatoma, kur nėra ALT 
S-gos skyrių, lietuvių telki
niuose surasti veiklius įga
liotinius, kurie steigtų pa- 
gelbinius komitetus ir savo
se kolonijose pravestų va
jus ir suruoštų paminėji
mus.

Bus vykdoma plataus 
mąsto piniginis dovanų pa
skirstymas, tam bus išsiun
tinėta laimėjimų bilietai ir 
bus prašoma visų lietuvių 
paremti dovanų paskirsty
mą.

Vajaus ątidarymo vaka
rienė su lengva humoristine 
programa įvyks jau š. m. 
gruodžio 9 d., Lietuviu tau
tiniuose namuose, Chicago
je.

Dirvos deimantinės su
kakties iškilmingas užbaigi-

Ką ta data reiškia, atrodo, 
jau nė nereikia aiškinti. Jau 
buvo daug tuo reikalu rašyta, 
šitoje ir antroje pusėje geleži
nės uždangos. Daug ginčų 
buvo vedama - egzistuoja 
Molotovo-Ribbentropo proto - 
kolai, ar ne?! Kai jau buvo 
nebeįmanoma visa tai paneig 
ti, tai bent neigė slaptųjų susi 
tarimų egzistavimą. Buvo sa 
koma - jeigu jų nerandame, 
tai reiškia jų nė nebuvo.

Apie tą 'pasimetimą' taip 
rašoma."Jeigu pasimetė ...(..) 
Tačiau sužinojome, kad visų 
1939 m. TSRS-Vokietijos 
Reicho susitarimų slaptieji 
protokolai yra nusimetę ir 
gerbiami Maskvos archyvų 
darbuotojai niekaip jų nebe- 
suranda. Netvarka vyriausy
bės archyvuose! Matyt derė
tų patikrinti, kokie reikalai su 
kitais dokumentais. Pavyz
džiui, gali būti, kad ir 1940. 
VI. 14 d. TSRS ultimatumas 
Lietuvai, ir analogiški ultima
tumai kitoms Pabaltijo res- 

mo minėjimas įvyks jau se
kančių metų lapkričio mėn. 
pabaigoje, irgi Chicagoje.

Greičiausia viename iš 
gražiausių restoranų ar sa
lių. Renginiams vadovaus 
Evalyna Oželienė.

Čia suminėjome tik pa
čius svarbiausius atliktus 
darbus, o jų, be abejo, bū
sią dar daug ir daug.

Kaip matome, centrinis 
komitetas geros sudėties, 
veiklūs nariai, bet tai ir lie
ka „centrinis”, o juk Dirva 
keliauja po įvairiausias ir 
tolimiausias lietuvių koloni
jas. Tad Dirvos reikalai, jos 
ateitis turi rūpėti ne tik 
centriniam komitetui, bet 
ir Tautinės sąjungos sky
riams, būsimiems įgalioti
niams ir pagelbiniams ko
mitetams.

Tad visų bendra, nuošir
di talka tik galės užtikrint 
sėkmę Dirvos ateičiai ir šios 
reikšmingos sukakties mi
nėjimą.

Pirmininkė pirmajame 
posėdyje pareiškė; ”Už 
kiekvienus ”Dirvos” metus 
pasiryžkime sutelkti bent 
po vieną tūksatntį dolerių. 
Nebus didelė suma visam 
komitetui u ž s i s pyrusiai, 
ambicingai dirbant. Įsaky
kime sau, jog galime kiek
vienas sutelkti po 5 tūks
tančius ir padarysime! Aš 
pasirinkau geriausius ir pa- 
reigingiausius žmones, taigi 
pradėsime ratus sukti jau 
dabar savomis jėgomis, idė
jomis, siūlymais ir konkre
čiais jų įgyvendinimais ...”

Kaip matyti, Dirvos dei
mantinio jubiliejaus rengti 
komiteto darbai pradėti. 
Tad ir linkėtina, kad visi 
užsimojimai būtų su visos 
lietuvių visuomenės pagal
ba sėkmingai įgyvendinti.

Jurgis Janušaitis 

publikoms yra kur nors nu
kišti. (..) Bet ką darytų mū
sų istorijos mokslo šulai, jei
gu, tarkim, per netvarką yra 
pražioplinti Lietuvos įstoji
mo į TSRS popieriai? Kaip 
jie be jų įrodytų, kad Lietuva 
iš tikro laisvanoriškai, savo 
širdimi, kūnu ir krauju susi
liejo su TSRS?" (SĄJŪDŽIO 
ŽINIOS, 1988 Nr. 44)

J. Urbšys savo atsimini
muose rašo, kad Stalinas ir 
Molotovas tokio sandėrio bu
vimo neslėpė. Priešingai, 
Lietuvos delegacijai atvykus 
1939 m. spalio 3 d. į Kremlių 
tartis dėl Vilniaus grąžinimo 
Lietuvai, jis pokalbį nuo to ir 
pradėjo, kad atskleidė savo 
slaptą sandėrį su Hitleriu. O 
Molotovas aplinkiniai kalbė
jo apie "naujus kelius". Taip 
išėjo aikštėn tie "nauji keliai, 
kuriuos turėjo galvoje Molo
tovas, kai per derybas Krem
liuje dėl Vilniaus ir primeta
mų Lietuvai karinių bazių sa
kė: "Bet kuri imperialistinė 
valstybė užimtų Lietuvą ir 
viskas. Mes to nedarome. 
Nebūtume bolševikai, jeigu 
neieškotume naujų kelių ..." 
(Mažoji Lietuva, 1988 Nr. 
9).

Tie "nauji keliai" labai grei
tai paaiškėjo, kai prasidėjo 
masiniai areštai, vežimai ir 
tautos naikinimas. Dabar vėl 
ieško "naujų kelių", kaip visa 
tai pateisinti. Dabar nebėra 
ginčijamas kaltės faktas, tik 
nežinomi nusikaltėliai. Arba 
pasmerkti buvusius susitari
mus, bet nepanaikinti iš to 
išplaukusių išdavų.

Apie tų sutarčių egzistavi
mą ir jų nusikalstamą pobūdį 
nebetenka nė kalbėti. Mes 
tik turime pastoviai pasauliui 
apie tai priminti. Jeigu ma
žai ar netiksliai yra kalbama, 
iš dalies tai yra mūsų pačių 
kaltė. Nebūkime nebylių mi
nia! Į įvairius įvykius turime 
greitai ir aktyviai reaguoti. 
Nebijokime savo rinktiems 
politiniams atstovams kelti 
reikalavimus. Reikia žinoti, 
kad jeigu ratai negirgžda, tai 
jų niekas ir netepa, - tad rei
kia 'girgždėti'. Kaip kas suge 

Vliko valdybos narys Vilius Bražėnas TV studijoje, Savan- 
nah, Calif., su The Real World programos vedėju PhiUip Roach, 
pasiruošę programos įrašymui.

ba ir išmano. Vieni dalyvau
dami demonstracijose, kiti 
rašinėdami ar skambindami 
redakcijoms bei rinktiems po
litikieriams. Į viešąją opiniją 
kreipiama daug dėmesio.

Rugpiūčio 23-čią dieną, 
minint gėdingojo susitarimo 
penkiasdešimties metų sukak
tį, Lietuvoje vyks masiniai 
mitingai. Reikia manyti, 
apie juos rašys didžioji pasau
lio spauda. Tad ir mes akty
viai dalyvaukime. JAV Lie
tuvių bendruomenė spaudoje 
buvo įdėjusi laiškų rašymo 
pavyzdžius, telieka tik pasi
rašyti. Dar geriau, kai toks 
tekstas ranka perrašomas. Į 
masiniai pagamintus laiškų 
tekstus mažiau kreipiama 
dėmesio.

Taip pat LB šia proga yra 
išleidusi lankstinuką NAZI- 
SOVIET PACT, August 23, 
1939. Lankstinukas gana 
vykusiai parengtas. Pirma
me puslapyje Stalinas sveiki
nasi su Ribbentropu po sutar
ties pasirašymo. Antrame 
psl. Rytų Europos žemėlapis, 
su aiškiai pažymėtomis teri
torijomis, kurios to susitari
mo pasėkoje pateko į raudo
nojo teroro nasrus. Trumpas 
istorijos ir politinės raidos 
tekstas, su dviem spalvotom 
nuotraukom iš Vilniaus de
monstracijų.

Reikia atkreipti skaitančių
jų dėmesį - tas lankstinukas 
neišleistas tam, kad būtų įdė 
tas į stalčių. Ne! Juos reikia 
išsiuntinėti savo senatoriams, 
kongresmenams, redakcijom 
TV ir radijo komentatoriams. 
Perdaug dažnai tokie lanks
tinukai atsiranda mūsų stal
čiuose ar net sąšlavų dėžėse. 
Ne tam jie yra leidžiami! Ne 
susabotuokime mūsų pačių 
pastangų!

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

MECHANIC / DIESEL 
GUARANTEED WEEKLY WAGE 

Experiencc in cummins cngine rcpair. 
Air conditioning cxpcricnce a plūs. 

Churchill Transport 
Detroit, Mich.

(313) 896-1500, cxt. 822
(26-33)
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■ laiškai Dirvai
Pastabos dėl vienos recenzijos

1989.VII.20 DIRVOS nr. 
27, psl. 9, buvo atspausdinta
E. Turausko knygos "Lietu
vos nepriklausomybės neten
kant" Kazio Janutos recenzi
ja. Jos autorius rašo, kad E. 
T."knygos vertė silpninama 
prasimanymu apie Vincą Krė
vę" ir prideda, kad E. Turaus - 
kas "Imasi spausdinti tokį 
prasimanymą, Krėvę Lietu
vos įstaigų užsienyje griovė
ju skelbdamas". Kiek toliau 
recenzijoje K.J. savo mintis 
baigia taip; "Kaip S. B., skai
tęs E.T. atsiminimus ir kny
gos pagyrimą parašęs, nepas 
tebėjo ir be komentarų pralei 
do tokį Krėvės apšmeižimą".

Ryšium su Kazio Janutos 
tvirtinimu, kad E.T. šmeižiąs 
V. Krėvę - tenka apgailestau
ti, kad taip rašydamas K.J. 
klaidina DIRVOS skaitytojus 
nenurodydamas V. Krėvės 
vaidmens jam tapus ministe- 
rio pirmininko pavaduotoju 
ir užsienių reikalų ministeriu 
1940. VII. 17 d. (Vyr. Žinios 
Nr. 710, pi. 412). Prof. V. 
Krėvė Mickevičius, grįžęs iš 
Maskvos po pasimatymo su 
Molotovu, buvo atsistatydi
nęs, bet jo atsistatydinimas 
nebuvo priimtas ir jis išbuvo 
ministerio pirmininko pava
duotojo poste ligi 1940.8.25 
d., kada pasirašė LTSR kon
stituciją kartu su Paleckiu 
(Vyr. Žinios Nr. 730, 
1940.9.9).

Prof. V. Krėvės Mickevi
čiaus parašas figūruoja Vyr. 
Žinių 1940.7.22 d. Nr. 719 
po "Deklaracijos apie valsty
bės santvarką" ir po "Lietu
vos įstojimo į Sovietų Soc. 
Resp. Sąjungos sąstatą dekla 
racijos", kartu su J. Paleckio 
parašu.

Vien prof. V. Krėvės para
šu 1940.8.15 d. Vyr. Žinių 
Nr. 725, psl. 629, yra sąrašas 
asmenų, kuriems nutarta 
atimti Lietuvos pilietybę, už
drausti grįžti Lietuvon ir kon
fiskuoti jų turtus. Išvardyti 
asmenys buvo šie: K. Škirpa,
B.K. Balutis, P. Žadeikis, V. 
Gylys, S. Lozoraitis, S. Gird
vainis, K. Graužinis ir J. Šau 
lys.

Lietuvos Pasiuntinybių už
darymo klausimu norėčiau 
patikslinti tiek: Berlyne, K. 
Škirpa perdavė Pasiuntiny
bės raktus Vokietijos U.R. 
Ministerijos Protokolo Šefui 
1940.VIII. 14 d. Ministeris 
P. Klimas telefonu man pa
skambino iš Vichy, kad turė
siu perduoti Pasiuntinybės 
raktus Paryžiaus Prefektūrai. 
1940.VIII.24 d., gavęs iš jos 
telefonu pranešimą. Tą die
ną paskambino iš Prefektūros 
ir pranešė, kad raktus nuneš
čiau Police Judiciaire Direk
toriui 1940.VIII.24 d. popiet 
6 valandą. Tai padariau kar
tu su Latvijos kolega. Gavo

me raktų perdavimo pakvita
vimą ir tuojau sužinojome, 
kad tos dienos naktį 24 vai. 
raktai bus perduoti Sovietų 
ambasadai... Ministeris Kli
mas tai sužinojęs buvo nuste
bę, nes nemanė, kad prancū
zai taip padarys...

Raktų perdavimo data pa
aiškėjo man tik Prancūzijos 
ministeriui D. Dulong grįžus 
Prancūzijon iš Lietuvos. Štai 
ištrauka iš jo straipsnio 'Com 
ment la Lithuanie devient 
une Republiųue Sovietiųue 
Socialiste" (La Revue de 
Deux Mondes, Avril 1955, p. 
521). Savo straipsnyje G. 
Dulong rašo, kad Lietuvos 
Užsienių Reikalų Ministras 
prof. V. Krėvė Mickevičius 
1940.VIII.20 raštu jam pra
nešė, jog dėl 1940.8.3 d. 
sprendimo LTSR diplomati
niai santykiai su Prancūzija 
liovėsi egzistuoti ir kad Pran
cūzijos Pasiuntinybė turi lik
viduoti savo reikalus ligi 
1940.VIII.25 d. Ministeris 
Dulong savo straipsnyje pa
žymi, kad terminas buvo pra
ilgintas ir jis apleido Lietuvą 
1940 m. rugsėjo 5 dieną. Be 
to, G. Dulong savo straipsny
je pridūrė, kad analoginius 
raštus iš prof. V. Krėvės Mic
kevičiaus gavo ir kiti sveti
mų valstybių atstovai Lietu
voje, išskyrus Vokietijos at
stovą.

Tikiuos, kad DIRVOS skai
tytojams patyrus aukščiau iš
vardytus dalykus apie prof. 
V. Krėvės Mickevičiaus vaid 
menį-jo parašą po dokumen
tais, kuriais buvo Lietuvos ne
priklausomybė naikinama, - 
bus aišku, kad Kazio Janutos 
tvirtinimas, jog E.T. apšmei
žė prof. V. Krėvę Mickevi
čių, yra toks prasimanymas, 
kuris negali būti pateisina
mas.

Šiaip, K. Janutos recenzija 
teikia tokį įspūdį, kad recen
zentas rašydamas ieškojo ne 
istorinių faktų E.T. atsimini
muose, bet blusinėjimo, kaip 
velionį autorių suniekinti, bei 
dar savo recenzijoje teigti, ko
kie tie diplomatai buvo nai
vūs ... Manau, jog istorija pa 
tvirtins ateityje, kad Lietuvos 
diplomatai nebuvo naivūs, o 
buvo asmenys, kurie atliko 
pareigas taip, kaip reikėjo 
esamose aplinkybėse. Nepa
mirškime, kad de jure Lietu
vos valstybė tebeegzistuoja ir 
inkorporacijos į Sov. Sąjun
gą nepripažįsta Didžiosios 
Vakarų valstybės. Tai svar
bus dalykas.

Pabaigai tenka pridurti, 
kad K. Januta klysta rašyda
mas, kad Alain Foster Dulles 
buvo JAV valstybės sekreto
rius. Valstybės Sekretoriumi 
buvo John Foster Dulles, bet 
ne Allain.

S. A. Bačkis

KLAIDINGAS
PAGARSAS APIE 

LENINĄ

DIRVOS Nr.28 (1989 m. 
liepos 27 d.) vedamojo skilty
se Vliko "Eltos informacijos" 
tarnyba paskelbė keistą ir ne
teisingą pagarsą apie Leniną, 
būtent: klaidingai teigiama, 
kad Leninas pasirašęs su Lie
tuvos respublika 1920 m. lie
pos 12 d. taikos sutartį.

Ėmus uiti Stalino kultą iš 
gyvenimo, pavergtojoje Lie
tuvoje viskas pasisuko tariant 
veidu į Leniną. Ryškus tokio 
posūkio pavyzdys yra ir Vli
ko "Eltos" garsinamasis Lie
tuvos Nepriklausomybės Są
jungos Vilniuje sušauktojo 
masinio susirinkimo nutari
mas, kuris, net aštuonius kar
tus pašlovindamas 'šventąjį' 
Lenino vardą, klastoja istori
nę tikrovę.

Kaip matyti, net ir Vliko in
stitucijos neišvengė simpati
nių poreiškių Lenino šlovei. 
Pirmasis ’leninop' kryptelėjo 
pats Vliko pirmininkas dr. K. 
Bobelis. Jis jau 1985 m. spa
lio 24 d. savo laiške Jungti
nių Amerikos Valstybių pre
zidentui, jo susitikimo su 
Gorbačiovu išvakarėse, rašė 
beprasmybes, klaidingai teig
damas, kad Lietuva 1920 m. 
liepos 12 d. taikos sutartį pa
sirašiusi su Sovietų Sąjunga 
(?), kad taikos sutarties pir
masis straipsnis esąs "para
šytas paties Lenino ranka" 
(žiūr. 1985 m. lapkričio mėn. 
"Eltos Informacijų" Nr. 11).

Iš tikrųjų Lietuva šią taikos 
sutartį pasirašė ne su Sovietų 
Sąjunga, kuri formaliai susi
formavo tik 1923 m. liepos 6 
d., bet su Rusijos socialistine 
federacine sovietų respublika. 
Antra, beprasmiška įtikinėti 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentą - patį Leniną 
savo ranka rašius sutartis.

Kaip byloja Lietuvos tai
kos sutarties su Rusija teks
tas, paskelbtas einančio res
publikos prezidento pareigas 
Steigiamojo seimo pirminin
ko A. Stulginskio ir min. pir
mininko dr. K. Griniaus 
(žiūr. 1920 m. lapkričio 30 d. 
"Vyriausybės žinių" Nr. 53), 
minimą 1920 m. liepos 12 d. 
taikos sutartį pasirašė iš rusų 

Positions fiuailable
Hannibal Regionai Healthcare System 

A125-bed acute care hospital servingNortheast Missouri has tfie 
following staff openings due to expansion of services:

REGISTERED NURSE: Positions are currently available on the 
Surgical Care Unit for the night shitf; and in our Intensive Care 
Unit on both the evening and night shifts, also
EMERGENCY ROOM NURSES: on both evening and night 
shifts.
REGISTERED PHYSICAL THERAPIST
Hannibal (home of Mark Twain) is just minutes from Missouri's 

newest recreational lake and boasts an excellent school system, accredited 
4-year private college withexpanding programs and expanding industry 
and tourism.
We offer excelllent salary and benefit programs and a challenging and 
exciting work environment.
Isn't it time for you to find out why you shoul be a part of our team?

For consideration send resume to:
Human Resources Department

Hannibal Regionai Healthcare System
109 Virginia Street Hannibal, Missouri 63401

Equal Opportunity Employer

pusės Adolfas Joffe, Julijo
nas Marchlevskis ir Leonidas 
Abolenskis, o iš Lietuvos pu
sės - Tomas Naruševičius, 
Petras Klimas, Simonas Ro- 
zenbaumas, Juozas Vailokai
tis ir Vytautas Račkauskas. 
Lietuvos Steigiamajam sei
mui ir RSFSR kompetetingai 
institucijai ją ratifikavus, 
1920 m. spalio 14 d. Maskvo
je ratifikacijos dokumentais 
pasikeitė iš Lietuvos pusės J. 
Baltrušaitis ir iš Rusijos - L. 
Karachanas. Taip ir neaišku, 
kaipgi čia galėjo pasišmėklo- 
ti Leninas.

Beprasmybės, savo istori
jos nepažinimas ir joje klai
džiojimas smukdo Lietuvos 
vadavimo institucijų lygį ir 
mažina jų svorį - ypač sveti
mųjų akyse.

Bronius Nemickas

AR LIETUVOS LAIVAS 
SKĘSTA?

Nesenai JAV LB Krašto 
Valdybos pirm. dr. Antanas 
Razma taip kreipėsi į išeivi
ją: "S.O.S. Reikalinga skubi 
pagalba Lietuvai!"

SOS yra tarptautinis signa
las, kuriuo skęstantis laivas 
šaukiasi pagalbos. Ar Lietu
vos laivas jau skęsta? O ne! 
Jis tik herojiškai veržiasi iš 
sovietinio uosto išplaukti į 
laisvuosius vandenis. Viena 
iš jo pastangų yra ir ta akcija, 
kurią dr. A. Razma mini savo 
kreipinio įžangoje: "JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kraš - 
to Valdyba ragina visus išei
vijos lietuvius jungtis prie 
Lietuvos žmonių pastangų, 
reikalaujant panaikinti Molo
tovo-Ribbentropo pakto pa
sekmes. Lietuvoje tikimasi 
surinkti 2 milijonus parašų. 
Prisidėkime ir mes rinkdami 
parašus savo ir amerikiečių 
tarpe. Išeivijoje surinkti pa
rašai bus įteikti Jungtinėms 
Tautoms."

Jeigu dr. A. Razma nežino 
tokio slapto kanalo, kuriuo 
mūsų parašai patektų į JT įs
taigos bylas, tai vargu ar su 
jais ir pro duris bus įsileista. 
Jeigu kada nors įvyktų toks 
didelis stebuklas, kad Pabal
tijo klausimas būtų svarsto
mas ir balsuojamas JT Gene
raliniame susirinkime, kur 

visi’nariai turi po lygų balsą 
ir kur Afrikos ir vandenynų 
salų valstybėlės turi daugu
ma ir balsuoja su sovietais, 
tai sprendimas būtų aiškus 
"niet". Reikia apsiprasti su 
realia tiesa, kad Lietuvos li
kimo niekada nespręs Jungti
nės Tautos.

Lietuvai reikia pagalbos ir 
labai skubios, bet ne šitokios 
bergždžios, vedančios į akli- 
gatvį. Nuo Naujųjų Metų 
90% Lietuvos ekonomijos 
pereis į Respublikos savival
dą. Kraštui trūksta laisvosios 
ekonomijos dėsnių, funkcijų 
ir kelių pažinimo. Čia išeivi
ja turi veikti ir greitai. Rei
kia suorganizuoti nepriklau
somą, bet visų remiamą spe
cialistų Ekonominę tarybą. 
Lietuva per ateinančius me
tus turi įrodyti, kad ekonomi
nis savarankiškumas duoda 
gerus vaisius ir teikia gerų 
perspektyvų.

Jeigu Lietuvos ekonominės 
pastangos nuves į didesnę 
biurokratiją, nesustabdys spe 
kuliacijos ir vagysčių, nepa
suks socialinio teisingumo ir 
moralinio atgimimo keliu, tai 
galime užmiršti svajones 
apie Nepriklausomybę.

Gal būt netrukus pačiame 
Kremliuje susilauksime 
Stalino-Hitlerio suokalbių 
pasmerkimo. Bet tas dar ne
reikš Pabaltijo 1939 metų 
statuso grąžinimo. Lietuvos 
atstovams reikės stiprios išei 
vijos paramos per pasaulio 
spaudą, televiziją, per žymių 
žmonių pareiškimus, liudiji
mus, dokumentaciją nuolat ir 
ilgai įrodinėti, kad Lietuva 
buvo per prievartą ir klastą į 
Sovietų Sąjungą įjungta. Čia 
tikro darbo, be iliuzijų, vi
siems vadams per akis.

Čia dar dera prisiminti 
reikšmių skirtumą taip mūsų 
parašų ir Lietuvos gyventojų 
parašų, kad ir po tokia pačia 
peticija. Išeivijos xeroxsuoti 
lapai su parašais greičiausiai 
liks tik gerų norų liudinin
kais. Lietuvos gausūs para
šai bus lyg plebiscitas už di
desnę valstybinę laisvę admi 
nistracijos, ekonomijos ir sau 
gurno srityse. Reikia linkėti 
ir tikėtis, kad Lietuvoje para
šų rinkimas bus labai sėkmin 
gas‘ V. Martinas

DRIVERS -OTR

Flat beds & vans. Up to 240/mi. 
Flat bed drivers receive 10 per mi. 
additional for tarping. We offer 
loading and unloading, tolis, 
vacation, health and life insurance, 
various bonuses including cash 
bonuses up to $1000.

Call 
1-800-252-2779

Barry Ine. Since 1947
29 Woodswether Rd.

Kansas City, Kansas 6618
(27-30)

MILLWRIGHT 
(machine repairman) 

to handle various jobs involved with 
the repair of heavy forging equip- 
ment. Provious experience and tools 
beneficial. Send resume to: MILL- 
WRIGHT, 1159 Sd. Pennsylvania, 
Lansing, MI 48912. (29-31)
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Dr. Marija Gimbutienė ir
jos

Archeologė dr. Marija Gim
butienė, pati save pavadinusi 
archeomitologe, jau 25-keris 
metus gyvena Topangoje (To 
panga Canyon), Ca., ir kaip 
archeologijos profesorė dirba 
UCLA (Kalifornijos universi
tetas Los Angeles mieste). 
Ar mes nors truputį, veik iš 
tolo pažįstame prof. dr. M. 
Alseikaitę-Gimbutienę? 
Taip, viena kita žinelė, vie
nas kitas žirnis apie ją atrieda 
į mūsų spaudą, bet platėles- 
nių apybraižų apie jos gyve
nimą ir darbus neturime. Tur 
būt dėl to, kad neturime ar
cheologų, kurie apie dr. Mari
jos mokslinę veiklą dalykiš
kai ir žinoviškai pakalbėtų. 
Deja, šen bei ten susitelkia 
tokia mūsų kultūrinio gyveni
mo prieblanda, tegalinti tik 
atodūsį sukelti!..

Tuo tarpu JAV ir Europos 
mokslininkai, žurnalistai ir 
įvairių sąjūdžių žmonės prof.
M. Gimbutienei ir jos dar
bam skiria ypačiai daug dė
mesio, vertinimų, pagarbos, 
rašo apie jos darbų sukeltas 
kontroversijas. Prieš porą 
metų Europos ir JAV archeo
logai dr. M. Gimbutienei, 
kaip pasaulinio garso archeo
logei, dedikavo atskirą veika
lą, išleistą Washingtone, D. C 
("Dirvos" skaitytojus anuo
met platėliau apie tai painfor
mavo A.G.). Čia reikia tik 
tiek pridurti: ir paminėtame 
veikale, ir spaudoje pasiro
dančiuose rašiniuose pabrė
žiama, kad prof. M. Gimbu
tienė yra lietuvė, savo studi
jas pradėjusi Vilniaus univer
sitete, o PHD laipsnį gavusi 
senajame vokiečių Tuebinge- 
no universitete.

Pati dr. Marija savo kasdie
nybę Kalifornijoj taip apibū
dino: "Čia aš priklausau tik 
universitetui (UCLA), kuria
me dirbu, ir Los Angeles lie- 

, tuvių bendruomenei". 
? Prof. dr. M. Gimbutienė » >•

archeologijos mokslo pasau- 
* lyje pripažinimo ir pergalių 

susilaukė savo studijom apie 
indoeuropiečius, jų žygius ir 
jų kultūrą, buvo pripažinta 
(cituoju) "kaip viena iš vado
vaujančių pasaulio archeolo
gų". 1949 m. atvykusi į Ame
riką, dr. Marija parašė ir iš- 
leisdino šiuos stambius veika
lus anglų kalba" "Rytų Euro
pos proistorė", Harvardo uni
versiteto leidinys, "Bronzos 
amžius" ir "Baltai", periodi
koj išspausdino du šimtus 
mokslinių straipsnių; "Bal
tus", išverstus į lietuvių kal
bą, 1985 m. Vilniuje išleido 

y knygų leidykla "Mokslas".

darbai
Be to, kaip UCLA profesorė, 
ji vadovavo keliem kasinėji
mam Graikijoje, Š. Italijoje, 
Jugoslavijoje ir Vengrijoje. 
Tų kasinėjimų metu dr. Mari
ja pietryčių Europoje rado žy
miai senesnės kultūros pėdsa
kų, gyvavusių 8-6 tūkstant- 
metų prieš Kristų, kuriais nie
kas iki tol rimtėliau nesido
mėjo.

Prof. M. Gimbutienė pra
dėjo tos senosios Europos - 
priešindoeropietinės - kultū
ros radinius rinkti, surinko jų 
šimtus, atidavė muziejam, o 
tada apsisprendė: "Nusibodo 
man indoeuropiečių kovos 
kirviai, ietys, kalavijai, kar
dai ir karai, karai, karai".

Tada ji, dešimtį metų rinku - 
si medžiagą, atsisėdo ir para
šė naują veikalą tokiu vardu; 
"Senosios Europos deivės ir 
dievai" (The Goddesses and 
Gods of Old Europe). Matyt 
netikėdama, kad knyga turės 
pasisekimą, 1974 m. ją išlei
do britų leidykla Thames and 
Hudson beveik patylom.

Tačiau kaip tik tas dr. M. 
Gimbutienės darbas ir sukėlė 
kontroversijų bangą: jos kole
gos archeologai, net artimi 
draugai,jos teoriją apie seno
sios Europos Deivę pasitiko 
su abejonėm, kritika ir nepasi - 
tikėjimu, o moterų sąjūdžiai, 
ginantys moterų teises, ir me 
nininkai - tiesiog su entuziaz 
mu. 1982 m. buvo išleista 
antroji to veikalo laida.

Kas gi iš tikro ta kontrover 
sijų bangavimą sukėlė? Dr. 
M. Gimbutienė savo Deivės 
teorijoje aiškina, kad prieš- 
indoeuropietinės Europos kul
tūroje dominavo Deivė, mote
riškasis pradas. Moterys ta
da rūpinosi šventovių apei
gom, dvasiniu žmogaus gyve
nimu, žmogaus sandora ir 
mistine Būtimi, su gamta ir 
kitais žmonėmis. Vyrai ver
tęsi fiziniais darbais - jie me
džiojo, plaukė į marias, žve
jojo. Senovės Europoje nie
kas nekalė ginklų, nebuvo ka
rų, viešpatavo taika ir gero
vė. Gal ir aiškinti nereikia - 
prof. M. Gimbutienės Deivė 
buvo žymiai geresnė, kilnes
nė ir gailestingesnė už indo
europiečių pabalnotu žirgu 
atjojusį karo dievą Marsą.

Savo teoriją kurdama, dr. 
M. Gimbutienė užsidengė pa
traukliu (žinoma, ne visiem 
patraukliu) skydu: girdi, ar
cheologas, darydamas savo 
tyrimų išvadas, negalįs rem
tis tik medžiaga - atrastu ak
mens kirvuku, puodo šukėm 
ar architektūrinės kolonos at
lauža - jam reikia turėti nors

Santvaras

lašą romantizmo, reikia išgirs 
ti savo vidinį balsą, pasiremti 
intuicija. Kadangi archeolo
gai savo moksle remiasi tik 
medžiaga, tai pastaroji dr. 
Marijos mintis turbūt jų tarpe 
ir sukėlė sąmyšį.

Šiemet Los Angeles spau
da apie minimą prof. M. Gim 
butienės veikalą paskelbė du 
įdomius straipsnius. "Los 
Angeles Weekly" sausio 27 - 
vasario2 d. numeryje išspaus
dino Helen Knode rašinį 
"Deivės atradėja" (The God
dess Finder). Pradžioj autorė 
teigia, kad Amerikos Rytai - 
New Yorkas - atstovauja ma
terialistinį žmogaus gyveni
mo požiūrį, labai pakrypusį į 
kairę. Tuo tarpu JAV Vaka
rai - Los Angeles - atstovau
ja dvasinį žmogaus buvimo 
pradą. Žymiųjų angelėnų, at 
sigrįžusių į žmogaus dvasia, 
tarpe esanti ir dr. M. Gimbu
tienė, kuri, pati nepriklausy
dama jokiam feminisčių sąjū 
džiui, tapo jų veikimo ir sie
kių įkvėpėja.

Tame pačiam "L.A. Week- 
ly", kaip regis, menų žmonės 
įsigilinę į dr. Marijos studiją, 
tarė tokias mintis: "Visi mote
rų dvasiniai sąjūdžiai kreipia
si į Mariją, kaip į savo vado
vę. Ji įvedė mus į įvaizdžius, 
kurie sustiprina ir padeda 
mum save pačius pervertinti 
ir atskleisti. Ji vėl mus sujun
gė su Dieviškąja mintimi ir 
parodė, kad Deivė yra seniau
sia meno tradicija, pirmasis 
meno subjektas".

Kitoje savo straipsnio vieto 
je Helen Knode aiškina: 
"Naudodamasi lingvistika, 
mitologija ir archeologija, ji 
(prof. Gimbutienė) atkūrė 
aukšto lygmens praktinį ir 
dvasinį senosios Europos gy
venimo paveikslą, susitelkusį 
aplink Didžiąją Deivę, kuri 
išreiškė Būtį, Mirtį ir Atgimi 
mą miriaduose gyvybės for
mų ir simbolinių įvaizdžių". * 

Tuo tarpu dauguma archeo
logų iki šiol galvoja, kad toji •. 
Deivė, turinti pabrėžtus ir pa
ryškintus moters kūno orga
nus, tereiškia tik moters sek
sualumą, yra jos vaisingumo 
simbolis. Mūsų dr. Marijai 
gausūs kiekiai Deivės statu
lėlių sukėlė kitokias - savai
mingas - mintis apie seno
sios Europos žmonių gyveni
mą, tikėjimą ir jų dvasinę kul
tūrą. Helen Knode cituoja to 
kią rašytojos ir moterų veikė
jos Rane Eisler (ji, pasiremda 
ma dr. Marijos darbu, parašė 
veikalą "The Chalice and the 
Blade") nuomonę apie prof. 
Gimbutienės studiją: "Gim-

Prof. dr. Marija Gimbutienė

butienė padarė unikalų įnašą, 
kurio dėka nūdien mes patys 
galime pažvelgti į save ir len 
gviau suprasti, kokia sujauk
ta buvo istorija maždaug ci
vilizacijos pradžioje, kai pra
sidėjo karai, dominavimai ir 
vergija, kuriuos atnešė indo
europiečių ordos".

Kaip regim, kontroversija 
nevisada yra blogas daiktas, 
ne vienu atveju ji padeda at
rasti tiesą. Atvirai šnekant, 
kas šiandien drįstų viešai iš
tarti, kad gana taikos, kad pul
kim į Trečiąjį pasaulio karą? 
Niekur nerastumėm moters, 
ypačiai motinos, ku
ri savo sūnų siųstų į karo ap
kasų šaltį. Štai jau žinom, 
kad Sovietų Rusijos generolų 
užpultame Afganistane buvo 
sužeista ir žuvo keli šimtai 
jaunų Lietuvos vyrų. Už ką 
ir kokia tų aukų prasmė?!.. 
Taikos ilgesio nesunkiai gali
me rasti ir kituose mūsų že
mės kraštuose. Tai turbūt ir 
padeda suprasti, kodėl prof. 
Gimbutienės darbu žavisi mo 
terys ir menų žmonės. Jeigu 
taika ir tarpusavė žmonių san
dora gyvavo prieš 8-6 tūks
tančius metų, tai kodėl dabar 
žmonės negali atsisakyti gro
bimų ir karų, kodėl dabar tai
ka ir meilė negali nusileisti į 
žmogaus išmintį ir širdį?..

Tikrai gera naujiena, kad 
Amerikos Vakarai dar nepas- 
kendo vulgaraus riksmo jū
roj, kad nors vienas kitas bal
sas ten dar ilgisi Gėrio ir Gro 
žio. O to ilgesio nūdien labai 
reikia, nes jau baigiame pri
prasti prie tokio dvasinės kul
tūros nuosmukio, kokio tur
būt dar niekad mūsų pasauly

je nebuvo. Per daug į šalis 
nesidairydami (yra žymiai 
daugiau ir dar skaudesnių 
nuosmukio apraiškų), atsi- 
grįžkim tik į vadinamą estra
dos meną. Turbūt jau bus 
25-ti metai, kai dauguma es
trados dainininkų ir muzikan
tų, merginų ir vyrų, lyg būtų 
įstatymą pasirašę, remiasi vis 
į tą patį 'atradimą’: juo nesko
ningi au rengsies, juo labiau 
suveltom kudlom maivysies, 
rėksi ir bliausi - tuo būsi pa
trauklesnis, įdomesnis ir gra
žesnis! Ir ta jų muzika, gali
ma sakyti - uniforminė muzi 
ka, dažniausiai paremta tik 
trenksmingais ritmais ir su
bjaurotų balsų rėkavimu, yra 
klaiki dvasios ubagystė. Kal 
bant dr. Marijos stiliumi, tai 
štampai, štampai, baisūs sce
ninio meno štampai - vis tie 
patys merginų ir vyrų jude
siai, vis ta pati dirbtinė sekso 
aistrų demonstracija! Apla
mai aš čia nekalbu prieš džia
zo muziką, jos yra ir visai ne
blogos, o tik prieš pasityčioji 
mą iš muzikos meno, nūdien 
keliaujantį beveik per visą pa 
šaulį. Juk į to pobūdžio muzi 
kos festivalius suplūsta tūks
tantinės minios, vadinasi, tai 
yra skiriamos pramogos ma
sėm, jos rėkia ir drauge su ar
tistais' puola isterikon. O tai 
jau nėra dailios žmogaus sie
los apraiškos, veikiau tai yra 
ženklai, kad mūsų amžiaus 
žmogus patsai savy paklydo. 
Lietuviai tokį 'meną' turbūt 
taip su ironija aptartų: "Seku 
seku pasaką be galo, pasaky
siu vėl iš galo". O mano Mo
tulė, tikriausia, pridurtų: "Vai- 

(Nukelta į 6 psl.)
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Dr. Marija 
Gimbutienė...

(Atkelta iš 5 psl.) 
kai, vaikai, ne prieš gera to
kie dalykai dedasi". Dr. M. 
Gimbutienė, aišku, to tikslo 
neturėdama, vargu minimą 
kvailiojimą ir audrojimą pri- 
tildys, bet ji jau surado būrelį 
žmonių, kuriem rūpi kilnesni 
ir žmoniškesni mūsų buvimo 
idealai.

JAV Vakaruose dienraštis 
Los Angeles Times turbūt 
yra tas pat, kas Rytuose New 
York Times. Angelėnas, gal 
linkus daugiau pabrėžti žmo
gaus dvasinio gyvenimo 
reikšmę, š.m. birželio 11d. 
savo kultūriniame priede 
(Los Angeles Times Magazi
ne) išspausdino savo bendra
darbio Jacąues Leslie straips
nį "Deivės teorija" (The God 
dess Theory) su tokia paant
rašte: "Kontroversinė UCLA 
archeologė Marija Gimbutas 
teigia, kad pasaulis gyveno 
taikoje, kai Dievas buvo Mo
teris". Tai dviskiltinis ketu
rių puslapių rašinys, kurį puo ■ 
šia pusę puslapio užimanti 
prof. M. Gimbutienės foto 
nuotrauka.

Kaip ir Helen Knode, J. 
Leslie kalba apie tuos pačius 
dalykus, tik truputį išsamiau 
ir platėliau. Ir pati prof. M. 
Gimbutienė čia yra atviresnė 
ir kovingesnė. Pokalbyje su 
J. Leslie ji iš karto pareiškė: 
"Ginklai, ginklai, ginklai!.. 
Tiesiog neįtikėtina kiek tūks
tančių svarų sveria tie Bron
zos amžiaus durklai ir kardai. 
Tai buvo žiaurus periodas ir 
pradžia viso to, ką dabar turi
me - tik užsidėk TV ir be
veik kiekviename kanale ma
tysi karą, karą, karą".

Kitoj pokalbio vietoj dr. 
Marija taip tarė" "Gal turės 
prabėgti dar 10 ar tiek metų, 
kol Deivę pripažins archeolo 
gai". Tai optimistinė ir viltin
ga pažiūra. Bet prof. Gimbu
tienė, kiek mes ją pažįstame, 
visada buvo optimistė. Tai 
tegu taip ir būna, kaip ji sako 
ir tiki.

J. Leslie savo rašinyje pa
žvelgęs į abi puses - į tuos, 
kurie Deivės teoriją vertina 
kritiškai, ir į tuos, kurie vei
kale randa stipraus įkvėpimo 
savo darbam, - cituoja tokią 
žinomo mitologo Joseph 
Campbell'o nuomonę: "Gim
butienė yra viena iš nedidelio 
būrio planetos žmonių, kuri 
suprato senovės pasaulį, nes 
ji, kalbėdama apie jį, sugebė
jo panaudoti savo vaizduotę 
ne vien tik kaip mokslinin
kė". J. Campbell (deja, mi
ręs 1987 m.) parašė įvadą į 
naujausią prof. M. Gimbutie
nės veikalą "Deivės kalba" 
(The language of the God- 
dess), kurį š.m. spalio mėn. 
išleidžia žinoma knygų lei
dykla Harper and Row.

Prof. dr. Marija Alseikaitė-

Pensininko saulėlydis Lietuvoje
Rūta Klevą Vidžiuniene

Turirit tiek svečių iš Tė
vynės, dažnas norim suži
noti apie įvykius, nuotai
kas ir viltis ten naujai su
judusių tautiečių. Apie tai 
jau daug skaitome ir spau
doje. Man parūpo dar vie
nas klausimas, — kaip ei
nasi žmogui, pasiekusiam 
brandaus pensininko am
žiaus ? Užklausiau šia te
ma vieną čia besilankančią 
tautietę, kuri pakalbėjo 
apie tai mūsų Los Angeles 
radijo valandėlėje. Manau, 
šis pokalbis bus nevienam 
įdomus, kurių mūsų radijas 
nepasiekia.

— Mieloji viešnia, kaip 
einasi į pensiją išėjusiems 
maždaug mano amžiaus tau
tiečiams? Koks yra ten į 
pensiją išeinančio amžius, 
ir ar jis privalomas, ar ga
lima laisvai apsispręsti?

— Pensijinis amžius Lie
tuvoje yra nustatytas įsta
tymo — moterims 55 m., 
vyrams 60 m. žmonės, dir
bę ypač sunkius, sveikatai 
kenksmingus darbus bent 
10 metų kalno kasykloje, 
chemijos pramonėje ir pa
našiai, gali išeiti pensijon 
5 metais anksčiau. Norint 
gauti pensiją, neužtenka 
pasiekti pensijos amžių. Vi
sų pirma, pensiją gauna tik 
dirbantys žmonės, antra, jie 
turi išdirbti ne mažiau kaip 
20 metų, trečia, jeigu dirbi 
šiuo metus vienoje darbo 
vietoje, tuomet pensija bus 
didesnė. Jeigu jūs keisite 
darbą, pertrauka tarp iš
ėjimo iš vienos darbo vie
tos ir įsidarbinimo kitoje 
turi neviršyti trijų savai
čių, kitaip jūsų darbo sta
žas nutruks, pensija bus 
gerokai mažesnė. Anksčiau 
ši leidžiama pertrauka buvo 
didesnė — vienas mėnesis, 
tačiau prieš keletą metų ją 
sumažino, — šitaip buvo

Gimbutienė, išnešusi į pasau
linę mokslo areną ne tik savo 
bet ir Lietuvos vardą, 1989 
m. birželio mėn. išėjo į pensi
ją. UCLA senatas suteikė jai 
profesorės emeritės teises, o 
tai reiškia, kad dr. Marija ta
me universitete, kuriame ji 
tiek metų sėkmingai dirbo ir 
tiek nelengvų darbų įveikė, 
kada tik norėdama, galės ir 
toliau kasmet vieną kitą se
mestrą dirbti, galės į jaunų ar 
cheologų širdis žerti savo šie 
los šviesą.

Deja, šiuo metu mūsų gar
bingoji mokslininkė kovoja 
su atsinaujinusia sunkia liga. 
Linkėkim, maldaukim Vieš
patį, kad ji negalią įveiktų, 
nes jos darbų reikia ne tik 
pasauliui, bet ypač lietuvių 
tautai, dabar taip drąsiai ko
vojančiai už apsisprendimo 
teisę, už laisvą ir nepriklau
somą Lietuvos gyvenimą. 

bandoma kovoti su „perėjū
nais”, ”klajokliais”, dažnai 
keičiančiais darbo vietas, 
žmogus tapo labiau pririš
tas prie savo darbovietės, 
sumažėjo galimybė susi
rasti geresnį, labiau apmo
kamą darbą.

Ar gali žmogus laisvai 
pasirinkti, kada jam išeiti 
į pensiją? Tai priklauso 
nuo to, kur ir kokį darbą 
jis dirbo. Jei darbas buvo 
sunkus, menkai apmoka
mas ir nėra žmonių, norin
čių jį dirbti, tai pensininkas 
yra skatinamas toliau dirb
ti, viliojant jį visokiomis 
lengvatomis, — sutrumpi
nant darbo dieną, papildo
momis atostogomis, teise 
nedirbti naktį. Gamybos 
administracijai tai naudin
ga. Jei žmogus dirbo leng
vesnį, geriau apmokamą 
valstybinėje įstaigoje, mo
kykloje, ar panašiai, sulau
kęs pensijos amžiaus nere
tai tiesiog stumiamas į pen
siją, kadangi jo šiltą vietą 
trokšta užimti kiti. Susi
daro paroksas — dažnas 
negali dirbti toje pačioje 
vietoje, jei ir nori, ir jam 
leidžia sveikata, o tas, ku
ris dirbo sunkiai ir norėtų 
pailsėti, skatinamas toliau 
dirbti, nes sunku jam rasti 
pamainą..

— Kaip apskaičiuojama 
pensininkui priklausoma pi
nigų suma?

— Jeigu jūs priėjote pen
sininko amžių, bet dėl kokių 
nors priežasčių nebūsite iš
dirbęs 20 metų, jūsų pen
sija bus labai maža, todėl 
daugelis dirba toliau, kad 
turėtų reikalaujamą 20 me
tų nepertraukto darbo sta
žą. Kiekvienas dirbantis 
žmogus turi vadinamąją 
darbo knygelę, kurioje įra
šomos visos jo darbovietės, 
atidirbtas laikas, užimamos 
pareigos. Pagal jo įnašus 
socialinio aprūpinimo sky
rius sprendžia, kokio dydžio 
premiją jums apskaičiuoti. 
Į darbo stažą įskaitoma 
tarnyba armijoje, mokyma
sis aukštoje mokykloje, vai
kų gimdymas ir auginimas, 
— jeigu prieš tai dirbote ir 
turite darbo knygelę. Jeigu 
turėjote vaikų, bet nedirbu
si, tai pensijos negaus, vai
kų auginimas nelaikomas 
visuomenei naudingu dar
bu. Ji juk galėjo vaikus au
ginti atiduoti svetimiems į 
vaikų darželį.

Tarybinį pensininką visi 
sunkumai kaip tik užgrūva 
kaip tik išėjus į pensiją. 
Nepaslaptis, kad iš pensijos 
pragyvensi 1-2 savaites. 
Tarkime, kad gaunamas at
lyginimas buvo 100 rublių 
mėnesiui. Pensija pagal 
veikiantį įstatymą turi su
daryti 50% atlyginimo, tai
gi šio tariamo pensininko 
pensija bus 50 rublių. Jei 
jis išdirbo toje pačioje dar

bovietėje 20 metų, pensija 
padidinama 10%, taigi jis 
gauna 55 rublius. O jeigu 
jis išdirbo ten 25 metus, jo 
pensija vėl padidėja 10%, 
iki 60, 5 rublių. Kyla klau
simas, ar gali žmogus iš 
tokio atlyginimo pragy
venti? Niekam nėra paslap
tis, kad niekas negali nei 
išsimaitinti, nei apmokėti 
buto, elektros, vandens ir
t.t. Lietuviai, pagal iš se
novės susiklosčiusią tradi
ciją, apsirūpina sodais, dar
žais, šiltnamiais prie dides
nių miestų kolektyviniuose 
soduose. Todėl dažnai ma
tai turguje senesnes mote
ris pardavinėjant savo pa
čių išaugintas daržoves, gė
les, paukščius ir pieno bei 
mėsos produktus.

Reikia pasakyti, kad ne- 
palietėme pensininkų trem
tinių pergyvenimų sunku
mo. Apie jų vargus ir kan
čias reikia kalbėti atskirai. 
O sugrįžusiems niekas pen
sijų nedavė, nesvarbu, kad 
jų kaulais grindžiamos vi
sai nereikalingos statybos, 
ištisi miestai Sibire. Kiek
vienas sugrįžęs, rehabilituo- 
tas, ar ne, girdėjo tą patį 
atsakymą: matote, kancla- 
geryje buvote, jums pensi
ja už tą laiką nepriklauso. 
Po tokiais baisiais komu
nizmo statybų ratais pate
ko didžioji mūsų tautos in
teligentijos ir intelektualų 
dalis. Kaip pavyzdį galime 
nurodyti, kad Juozui Ke
li uočiui pensija buvo 15 
rublių, tautos švietėjui Poš
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BALTIC 
TOURS

ai

1989 M. KELIONĖS į LIETUVĄ
RUGSĖJIS

LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 914 rugsėjo 14-27 $2,209 iš Bostono ir Niujorko

$2,392 iš Čikagos
LIETUVA — 10 d.: 7 dienos Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje.
Kelionė Nr. 944 rugsėjo 14-23 $1,799 iš Bostono ir Niujorko

$1,982 iš Čikagos

SPALIS
LIETUVA IR AUSTRIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 2 Vienoje. 
Kelionė Nr. 105 spalio 5-19 $2,159 iš Bostono ir Niujorko

$2,342 iš Čikagos

LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,699 iš Bostono ir Niujorko

$1,882 iš Čikagos

GRUODIS
LIETUVA IR BELGIJA Naujų Metų kelionė, 14 dienų: 9 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 

2 Briuselyje
Kelionė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 11 $1,599 iš Bostono ir Niujorko

$1,782 iš Čikagos

a

s

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei!

Baltic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus. 

Nuperkamos tnašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusiems giminaičiams 
Lietuvoje.

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 

Newtown, MA 02164
Tel.: (617) 965-8080

IhiiiiitiMiimiiiiiiiiiiHiiiiimiuiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiHuiuiiuiiiiiuiiuiiiuiuiiiJuniiiiiiiiinMr
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kai, parašiusiam nuosta
bias knygas ir apkeliavu
siam 100 tautų — 15 rub
lių. Juos šelpė lietuviai as
meniškomis aukomis, kar
tais ir grupėmis.

Apie pasibaisėtiną senų 
žmonių būklę sako dar vie
na komunistinė gyvenimo 
pusė — senelių prieglau
dos, ką dabar priprasta va
dinti senų žmonių ir inva
lidų namais. Netekusį svei
katos ir reikalingą priežiū
ros žmogų giminės ar kai
mynai atveža į tokius na
mus. čia kaip kalėjimo ka
meroj tryse ar keturiese 
reikia gyventi. Dažnas 
miršta greit, kitas bando 
pabėgti, bet yra sugrąži
nami. Prie Kauno-Vilniaus 
plento gražiose Žiežmarių 
apylinkėse yra tokie na
mai. O gi už tai, kad turim 
Sąjūdį ir jaunąją kartą, tu
rim nusilenkti mūsų tė
vams — dabartiniems lie
tuviams pensininkams.

HOME STUDY /RES. TRAINING I 

’FINANCIAL AID AVAIL.
|»JOB PLACEMENT ASSISTĮ

1-800-327-7728
THE HART SCHOOL 
a Div. of A.C.T. Corp.

Nat1. hdqtre, 4699 N. Fed. Hwy.
Pompano Bch. FL

MACHINIST
Immediate opening for machinist with 
boring mill and lathe experience, fa- 
miliar with heavy forging equipment, 
to work in the machine repair busi- 
nesš. Mušt have own tools. Send 
resume to: MACHINIST, 1159 So. 

; Pennsylvania, Lansing, MI 48912.
t (29-31)

S

a
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ti sesės ir broliai rinkosi į 
Dulles aerodromą prie Wa- 
shingtono sutikti garbingų 
mūsų svečių iš Lietuvos - 
skautų vadovų. Su gėlėmis 
nekantriai laukėme - kaip 
juos atpažinsime?

Iš tolo pamatėme ateinan
čius su žaliais stovykliniais 
marškiniais, broliai su kupri
nėmis ant pečių. Tikrai mū
siškiai! Jaudinantis momen
tas, kai išeivijos Vyriausios 
Skautininkės pavaduotoja 
Meilė Mickienė sveikina Lie
tuvos VSP Moniką Girčytę, 
Brolijos VS Rimantą Ulevi
čių, jo pavaduotoją Laimį 
Daujotą ir Kauno atstovę Lu
kreciją Malkevičienę. Uni
formuotų washingtoniečių 
tarpe Dalė Lukienė - LSS 
Prit. sk. skyriaus vedėja, Vir
ginija Butienė - "Rambyno" 
Vt. vietininkė, Ona Adomai
tienė - Židiniečių vadovė, 
Audronė Pakštienė - LB pir
mininkė, Rima Šilėnaitė, vieš- 
nia iš Lietuvos Salomėja Te
korienė, broliai Čižiūnai, Pau 
liūs Mickus ir kiti. Klausimų 
begalės, norėtųsi ilgiau pa
bendrauti, bet reikia skirsty
tis.

Neilgai tenka svečiams po
ilsiauti. Po vakarienės Tadas 
Mickus veža svečius aprody
ti Washingtoną. Reikia nors 
prabėgom apžiūrėti Ameri
kos sostinę...

Trečiadienį anksti rytą pa
judėjome dviem mašinom į 
amerikiečių skautų 12-ją Jam 
boree prie Fredericksburg, 
Va. A.P. Hill (Amerikos ka
riuomenės bazė) talpino apie 
34,000 amerikiečių skautų ir 
svečių iš 35 valstybių. Tai 
tikrai palapinių miestai.

Belaukiant prie didžiulės 
informacinės paalapinės - di
džiausias susidomėjimas, iš 
kur mes esame. Kalboms 
nebuvo galo. Draugiškumas 
ir nuoširdumas buvo nepap
rastas. Keitėmės ženklais, 

P. Mickaus nuotr.Dalis vakaronės dalyvių su svečiais iš Lietuvos
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adresais, visi norėjo susiraši
nėti.

Reikėjo judėti toliau, nes iš 
tarptautinio skyriaus atsiuntė 
autobusiuką. Labai malonus 
gilvelistas pulk. Clark mus 
apvežtojo po milžiniška sto
vyklą, sustodamas prie įdo
mesnių pastovyklių. Prava
žiavome pirma Baden Powel 
lio Browsea Salos stovyklos 
modelį Amerikos Indėnų pa
lapinių miestelį, didžiules pa 
lapines, kuriose vyko įvairios 
parodos. Visi keliai ir take
liai pilni uniformuotų skautų. 
Privažiavome tarptautinio 
skyriaus palapines, kur buvo
me pasveikinti ir ženklais ap

Pakeliui į amerikiečių skautų 12-ją Jamboree. Klūpo: Lietuvos VSP 
Laimonas Daujotas ir VSP Monika Girčytė. Stovi iš kairės: Lietuvos Vyr. 
Skautininkas Rimantas Ulevičius, LSS VSP Meilė Mickienė. LSS Kauno 
atstovė Lukrecija Malkevičienė ir s. Audronė Pakštienė. P. Mickausnuotr.

dovanoti. Dalinome ir mes 
tautines vėliavėles, ženklus, 
lankstinukus apie Lietuvą ir 
lietuvius skautus.

Iš tarptautinio skyriaus te
lefonu susisiekėme su v.s. V. 
Jokūbaičiu, kuris dirbo pir
mosios pagelbos skyriuje. 
Tai nenuilstantis skautinin
kas, kuris yra cjalyvavęs tur
būt daugiau "Jamborees", ne
gu bet kuris kitas iš mūsų.

Pasitinkant Lietuvos Skautų Sąjungos vadovus Washingtono aerodrome. Klūpo: P. Mickus, P. Cižiūnas, A. 
Cižiūnas, ir L. Daujotas. Stovi iš kairės: S. Tekorienė, D. Lukienė, V. Cižiūnas, M. Mickienė R. Ulevičius, L. 
Malkevičienė, M. Girčytė ir O. Adomaitienė. A. Pakštienės nuotr.

Prisistatė jis su mašina ir nu
sivežė į savo pastovyklę. Iš 
tolo pamatėme plevėsuojan
čią trispalvę virš pastovyklės 
vartų! Buvome supažindinti 
su štabo nariais, pavaišinti 
šaltais gėrimais. Mūsų sve
čiai vėl buvo apsupti skautų, 
su kuriais norėjo fotografuo
tis, adresais mainytis ... Net 
vertėjų nebereikėjo ... visi 
jautėmės, kaip viena šeima. 

Iš kaž kur atsiradęs debesys 
net lietumi pasveikino, bet ir 
tas nuotaikos nesugadino. 
Laikas greitai prabėgo ir vėl 
reikėjo namo skubėti, nes lau
kė sekanti programos dalis - 
vakaronė lietuvių tarpe.

Apsiprausę ir kiek persiren
gę, išskubėjome pas p. Vodo- 
palus, kur laukė Washingto- 
no Židiniečių surengtos vai
šės. Pirmiausiai buvo trum
pos skautiškos ceremonijos, 
kurias pravedė sesė Ona Ado 
maitienė, nepailstanti Židinie- 
čių vadovė, kuri ir vaišes su
organizavo. Išeivijos VSP 
Meilė Mickienė dar kartą pa
sveikino svečius iš Lietuvos, 
kiekvieną atskirai pristatė ir 
supažindino. Dviknatę žva
ke uždegė kartu VS Riman
tas Ulevičius ir VSP Meilė 
Mickienė, kad jos liepsna 
simbolizuotų vieningą darbą. 
Sesės -VSP Monika Girčytė, 
Vietininkė Virginija Butienė 
ir Židiniečių draugininke Da
nutė Cunningham - uždegė 
mažesnes žvakutes, bendram 
darbui Dievo, Tėvynės ir Ar
timo naudai. Po trumpą žodį 
tarė visi keturi mūsų svečiai. 
Šeimininkė, sesė Elvyra Vo- 
dopalienė, pakvietė visus vai
šėms ir prašė jaustis kaip na
muose ... Svečiai iš Lietuvos 
jai įteikė knygą ir iš Lietuvos 
atvežtos juodos duonos. Pasi
stiprinę vieni linksmai daina
vo, kiti šnekučiavosi, o drą
sesni susigundė baseine pasi
maudyti.

Bet ir vėl reikėjo svečius 
namo kalbinti, nes laukė toli
mesnė rytojaus programa (o 
vidurnaktis jau senai buvo 
praėjęs ...) Bet ir sugrįžus 
kalboms nebuvo galo...

Kiek pamiegoję, papusry
čiavę, brolio Pauliaus globo
je svečiai vėl išskubėjo į Wa- 
shingtoną, susitikimui su Hel 
sinkio Komisija, į "Amerikos 
Balsą", Lietuvos Pasiuntiny
bę ... Vėl namuose ant grei
tųjų papietavę, išskubėjome į 
Dulles aerodromą, iš kurio 
visi keturi mieli mūsų svečiai 
(ir Paulius Mickus) išskrido į 
Los Angeles, iŠ kur keliaus 

į"Gintaro-Ąžuolo" Vadovų 
Mokyklos kursus Kaliforni
jos skautų "Rambyno" sto
vyklavietėje San Bernardino 
kalnuose.

Laimingos kelionės ir iki 
pasimatymo!

Sesė Meilė

Mechanic

PACKAGING 
MECHANIC

The Wm., VVrigley Jr. 
Company, the world’s 
leading manufacturer and 
marketer of chewing gum 
has excellent mechanical 
positions available. 
Requirements for these 
positions (one 1st shift, one 
2nd shift) include:
* Experience running 

machine shop equip- 
ment including lathes, 
mills and grinders

* The ability to read blue- 
prints

’ Formalized education in 
shop math, machine 
shop and/or basic 
engineering.

Experience in maintaining, 
troubelshooting and 
repairing high speed 
equipment is preferred. 
These positions require 
good communication skįlls 
and the ability to function 
well as part of a tearrl. Mušt 
speak English.
We offer an excellent salary 
and benefits program 
inčluding eligibility for 2 
annual bonuses. If you are 
interested in a CAREER 
vvith a world leader, instead 
of just a job, send a letter or 
resume in confidence to:

WM. VVRIGLEY JR. 
COMPANY

Personnel Dept. 
3535 S. Ashland Avė.

Chicago, IL 60609 
equal oppty employer mfvh

WORKING 
FOREMAN

Die cast aluminum. Need a per
son with 3 yrs. of direct high 
pressure die cast supervision. 
the successful candidate vili be 
involved in problem solving and 
all phases of production. Main
tenance and/or tooling back
ground a plūs.

Send resume to:

EDGERTON METAL PRODUCTS 
218 E. Bement 

Edgerton, OH 43517 
(26-32)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

3-11 and 11-7 shift. Also day light 
shift every other weekend. Geriatric 
erperienced preferred būt not ne- 
cessary. Good starting salary.

LADIES G.A.R. HOME
2622 Woodstock Avė. 

P1TTSBURGH, PA. 15221 
412-271-1316

(28-34)
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Sutinkančiųjų minia prie lėktuvo laukia iškeliant karstus ... Visos nuotraukos Algimanto Barzdžiaus

Kokį paminklą statysime...
(Atkelta iš 1 psl.) 

pečiai nuo metų lūkesčio, gi
laus sielvarto. Ir niekam ki
tam neduos nešt savos naš
tos patarnavime jau paskuti
niam ... Kas išsakys??? ...

Tūkstančiai sutiko ir išlydė 
jo grįžusiuosius, gal tikriau - 
susigrąžintus. Tūkstančiai ki - 
tų ten ir anapus buvo širdimi 
kartu. Tarytum šydas plyšo

dabartis ir filmo greitumu 
praskriejo atbudusios Lietu
vos viltys, kūrybingi metai 
laisvėje ir džiugus augimas, 
grubus jos siekių sutriuškini
mas melu ir apgaule, grąsus 
teroras ir priespauda, neabejo
tinas, nors vėliau ir tylus ryž
tas kovoti už bočių žemų, sa
vo brangios Tėvynės laisvę 
... Kiek daug, kiek daug Lie

tuvos vaikų buvo priversti bū
ti vergo vietoje, bet netapo 
vergais!!!

Tremtinių palaikai jau pa
siekė savo amžino poilsio vie 
tą. Gal dar ne kartą galingi 
lėktuvai griausmingam ūžesy 
nutils laukiančiųjų skausmo 
tyloj, nes daug, vai kaip daug 
pasiliko tolimoje šiaurėje iš 
namų išplėštųjų, tremtinių be 
kaltės ... Ar surasti pajėgsi
me mes juos visus? ... Kokį 
paminklą statysim JŲ atmini-

DIRVA • 1989 m. rugpiūčio 17 d.

Iš amžino įšalo žemės atvežtus kryžius ir karstus su tremtinių palaikais prie Kauno katedros pasitiko kardinolas 
Sladkevičius...

pais, kad niekam daugiau ne- vietos nei tolerancijos, nežiū- 
tektų išgyventi mūsų patir- rint kokiu vardu jis mėgintų 
ties, kad Genocidui neliktų prisidengt.

MM

mui? Nei uola, nei marmu
ras, nei akmenys brangiausi 
tam netarnaus.
- Tebūnie jisai mūsų paža

de siekimui užtikrinimo, kad 
JŲ dalia niekam kitam dau
giau jau nebepasikartos. Te
būnie jis laisvas nuo skaus
mo ir skriaudos. Kerštu ne
suteptas, baimės nepalytėtas. 
Žmogus tebūnie laisvas. Ir 
tauta, valstybė. Su lygiomis 
teisėmis ir pareigomis vieni 
kitiems. Kas skauda man, 
skauda taip pat ir kitam. Kas 
Tavo - nėra mano, nebent tu 
atiduodi man. Taip iš abiejų 
pusių! Vis savą kiemą pirm 
geriau sutvarkant, ne prieka
bių beieškant, bet ranką tie
siant vis kitam ... . neliekant 
nebyliu, aklu-kurčiu kitų 
skriaudoj, vien tik todėl, kad 
tai šiandien manęs neliečia... 
Mūsų pastangos teprilygsta 
tiems kurie nepalūžo tikėji
me, mokėjo išsaugoti tai, ką 
bočiai ir protėviai iš kartos į 
kartą nešė.

Amžino įšalo žemėje laiką 
nugalėjusios aukos savo grįži 
me į laisvės aušros belaukian 
čią Tėvynę, tegul duoda jė
gos ir stiprybės mums, didžia 
jam ryžtui kovoti prieš visą 
neteisybę, nesiribojant tik sa
vu skausmu, savu kiemu. 
Laisvam pasauly skambinki
me visais įsipareigojimo var-
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Okupuotos Lietuvos ir laisvojo pasaulio 
lietuviu veikėjų, susitikimas

Dr. Kazys Bobelis, VLIKo 
pirmininkas, 1989 m. rugpiū
čio 10 d. sugrįžo iš Europos, 
kur dalyvavo Katthamarsvik 
miestelyje, Gotlando saloje, 
įvykusioje XXXVI-je Euro
pos Lietuvių Studijų Savai
tėje.

Dr. Bobelis skaitė paskaitą 
apie išeivijos lietuvių politi
nę veiklą, jos uždavinius bei 
atsiekimus ir apie koordinaci
ją bendros pasaulio lietuvių 
ir okupuotosLietuvos lietu
vių veiklos, siekiant Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo.

Prof. Vytautas Landsbergis 
LP Sąjūdžio pirmininkas, kab 
bėjo apie Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio tikslus, atsie
kimus ir ryšius su TSLR de
putatais, vyriausybe bei Lie
tuvos komunistų partija.

Akademikas A. Buračas, 
LP Sąjūdžio Tarybos narys, 
diskutavo ekonominius, eko
loginius, socialinius ir kultū
rinius pasireiškimus okupuo
toje Lietuvoje ir jų reikšmę 
laisvinimo darbe.

Teisininkas Kazys Motie
ka, LP Sąjūdžio Tarybos na
rys, nagrinėjo galimybes pra
vesti konstitucinius pakei
timus kelyje į Lietuvos vals
tybinį, teisinį savarankišku
mą.

Irena Lukoševičienė, PLB- 
nės Valdybos vicepirmininkė 
pristatė išeivijos lietuvių kul
tūrinius ir lituanistinius švie
timo užsimojimus ir atsieki
mus, iškeldama didingą pa
saulio lietuvių šokių ir dainų

KOMUNIKATAS

žaaiau pasirašiusiaji:

Bobelis K, - VLIKo pirmininkas,
Burafias A. - LPSęjūdŽio Seimo Tarybos narys, Lietuvos mokslo istorijos ir filoso

fijos asociacijos pirmininkas,

Kudaba č. - LP .SęjūdžioSeimo Tarybos narys,Lietuvos Kultūros fondo pirmininkas, 
Landsbergis V, - LPSęjūdŽio Seimo Tarybos pirmininkas,
Lukoševifiienš I, - PLB Valdybos vicepirmininkš,
Motieka K, - LPS^judžio Seimo Tarybos narys, Lietuvos Olimpinio Komiteto vice

pirmininkas,
Paleckis 3.V. - LKP CK ideologijos skyriaus vedėjas

Terleckas A. - Lietuvos Laisvės Lygos pirmininkas
XXXVI -oje Europos Lietuviu Studijy Savaitėje, vykusioje Švedijoje Gotlando sa
los rytin&s pakrantes Katthamarsvik'o vietovėje nuo 1989 m. liepos m&n. 30 iki 
rugpjūčio mėn. 6d,,

1*8 klausę
pranešimus c.pie dabartinę Lietuvos politinę, ekonominę, akoiologinę ir socialinę 
pad6t|, kultūros,švietimo,jaunimo auklfejimo problemas bei Bažnyčios vaidmenį 
tautos atgimimo procese, o taip pat pasidalinę mintimis su Studijy Savaitės da
lyviais apie tę problemy galimus sprendimy kelius ir budus,

sutarėme:
VISŲ PASAULIO LIETUVIŲ GYVY8IHIS TIKSLAS YRA NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTYBE?! 
atkBrimas.1

Katthamarsvik 1989 08 06

K, Bobelis

v A.-Mr—----------r
į V, Landsbergis

K. Motieka

A, Terleckas

-- ( G--—7
3.V. Paleckis

švenčių reikšmę lietuvybės 
išlaikyme.

Justas Paleckis, LKP ideo
logijos skyriaus vedėjas, aiš
kino apie demokratiją Lietu
vos komunistų partijoje ir jos 
norą įsijungti į Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
darbą. Pripažino didelius 
sunkumus iš konservatyvojo 
partijos bloko.

Ilgametis okupuotos Lietu
vos pogrindžio veikėjas, kan
kintas daugelį metų kalėji
muose ir koncentracijos sto
vyklose,Lietuvos Laisvės 
Lygos pirmininkas Antanas 
Terleckas ilgoje kalboje pri
statė Lietuvos Nepriklauso
mybės Sąjungos (apjungu
sios okupuotos Lietuvos poli
tinius, visuomeninius ir ideo
loginius judėjimus) progra
mą ir darbus Lietuvos laisvės 
kovoje, bei sutinkamas kliū
tis.

Visų pranešimai buvo labai 
plačiai ir išsamiai išdiskutuo
ti. Iškilo daugybė įvairiausių 
pasisakymų ir minčių nagri
nėjimų, vedančių į teigiamą 
Lietuvos laisvinimo koncep
cijos supratimą. Kalbėtojai 
aiškiai parodė didelį taktą ir 
toleranciją pristatydami savo 
pranešimus ir pasiūlymus vie
ningai veiklai Lietuvos nepri
klausomybės darbe. Aiškiai 
jautėsi vieningumo ir bendro 
darbo ieškojimo dvasia. Iš
vadoje, pirmą kartą Lietuvos 
laisvės kovos istorijoje buvo 
priimtas komunikatas, pasira
šytas pagrindinių okupuotos 

A, Buračas

I, Lukoševičienė

d. Kudaba

Lietuvos ir laisvojo pasaulio 
organizacijų vadovų, siekian
tis pilnos Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo.

Taip pat konferencijoje bu
vo ir daugiau kitų, nepoliti
nių pranešimų, apie kuriuos 
pranešime vėliau. (ELTA)

DETROIT
PRANEŠIMAS

Pranešama Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos Det
roito skyriaus nariams, kad 
š.m. rugpiūčio 27 d., sekma
dienį, 12 vai. šaukiamas sky
riaus narių metinis susirinki
mas, kuris vyks Onutės ir Če- 
sio Šadeikų sodyboje, 28975 
Wellington Rd., Farmington, 
Mich.

Susirinkimo programoje - 
valdybos narių ataskaitiniai 
pranešimai, kontrolės komisi 
jos pranešimas ir diskusijos. 
Naujos valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai ir svarsty- 
bos skyriaus ateities veiklos 
klausimais. Nariai prašomi 
skaitlingai dalyvauti.

Susirinkiman pakviesti, ir 
sutiko dalyvauti, Sąjungos 
Centro Valdybos pirminin
kas dr. Leonas Kriaučeliūnas 
ir savaitraščio DIRVOS dei
mantinio jubiliejaus minėji
mui rengti komiteto pirminin 
kė Irena Kriaučeliūnienė.

Po susirinkimo trumpa me
ninė programa, kurią atliks 
viešnios iš Windsoro - Valė 
Tautkevičienė ir Onutė Vin- 
dašienė.

A. Misiūnas

BOSTON
• JUODOJO KASPINO 

dienos demonstracija Bosto
ne, kaip praneša Gintaras Če
pas, įvyks ne rugpiūčio 23, 
bet rugpiūčio 22 d., antradie
nį, 12 vai. Visi kviečiami da
lyvauti.

NUGRIAUTAS 
PAMINKLAS

Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno istorinio skrydžio 
per Atlantą 56-rių metų su
kaktis iškėlė prieš Brock- 
tono ir apylinkės lietuvius 
ne tik tų naujų laikų mūsų 
tautos didvyrių tragišką 
mirtį Lietuvos labui, bet 
taip pat pastatyto Brockto- 
ne jiems paminklo liūdną 
likimą. Tai reikalas 1937 m. 
vietos ir apylinkės lietu
vių pastangomis ir lėšomis 
Brockton Fair žemės ūkio 
ir pramonės parodoms, Lie
tuvių bakūžėje buvo įren
giamos lietuvių tautodailės 
parodos, kurias aplankydar 
vo dešimtys tūkstančių 
amerikiečių. Taip Lietuvių 
bakūžė supažindindavo ki
tataučius su Dariaus-Girė
no skrydžiu, lietuvių tauta,, 
jos siekiais ir kultūrinėmis 
vertybėmis.

Kai Brocktone apsigyve
no eilė aktyvesnių naujų 
ateivių, jų iniciatyva bakūi 

žė buvo atnaujinta, joje 
rengiamoms lietuvių tauto
dailės parodoms buvo kvie
čiami iš Kanados dailinin
kai Antanas ir Anastazija 
Tamošaičiai su savo dar
bais, kaip lietuviški kilimai, 
lietuviški baldai, audimo 
demonstravimas ir t.t. Į ba
kūžės dekoravimą buvo įsi
jungęs dail. Viktoras Viz
girda, vėliau joje buvo su
rengta dail. Kazimiero žu- 
romskio dailės darbų paro
da. Ilgainiui bakūžėje buvo 
planuojama įrengti pastovų 
lietuvių tautodailės muzie
jų. Bet staigiai prieš keletą 
metų viskas neaiškiu būdu 
sugriuvo.

Brockton Fair plotą per
tvarkant, Lietuvių bakūžė 
nugriauta, nors lietuviai 
turėjo su to ploto savinin
kais sudarytą sutartį, dalis 
įsigytų dalykų dingo, liko 
tik dail. Anastazijos Tamo
šaitienės austos užuolaidos 
ir keli kilimėliai, kurie vė
liau parduoti. Aiškinantis 
bakūžės nugriovimo aplin
kybes, nauji Brockton Fair 
ploto savininkai teisinosi, 
kad apie bakūžės nugriovi
mą jie pranešę Brocktono 
Lietuvių Tarybai, kurios ži
nioje buvo bakūžė, bet nuo 
jos negavę jokio atsakymo. 
Tada kreiptasi į advokatą, 
perduodant jam turėtą su
tartį, kad jis pareikalautų 
atlyginimo už nugriautą 
bakūžę. Dabar aiškinama, 
kad advokatas perdavęs tą 
bylą ir sutartį kitam akvo- 
katui, kuris sakosi neturįs 
jokių pėdsakų apie tą bylą 
ir sutartį.

Taip sugriautas Dariui- 
Girėnui pastatytas pamink
las ir dingo be žinios to pa
minklo dokumentai, kurie 
turėjo jį apsaugoti nuo nu
griovimo.

Tai liūdna istorija, kuri 
Dariaus - Girėno tragiško 
skrydžio sukaktį nudažo dar 
liūdnesnėmis spalvomis.

(pv)

ELECTRICAL MAINTENANCE
Pipe foundry operation reęuires experi- 
enced maintenance personnel for electri
cal repair and trouble shooting. Steady 
employment with good wage and benefit 
package. An Equal Opportunity Employ
er. Contact or send resume to:

Frank R. Costello,
Manager Adminlstratlve Services, 

Griffin Pipe Products Co.,
1100 W. Front St, Florence, N J 08518. 

609-499-1400 j

RN/LPNS
Bayvievv Nursing Home in VVinthrop has full or PT positions on 
3-11 or 11-7 shifts.
Working at Bayvievv is special because
• We ūse no outside agency for staffing which means you are 

vvorking beside someone vvho shares your commitment
• We recognize your past experience in Health Care

(I.E. vacation and benefits)
• We have a fully company paid pension plan that has a lump 

sum cash payment at retirement well over ($100,000.00)
• Existing staff has much longevity vvhich means they share 

a common bond tovvard providing good patient care.
• Bayvievv is family ovvned and operated by a family that has 

been in health care for 30 years and is committed to the staff 
and patients.

If you are interested in working at Bayvievv please call 
Dottie Copoulos RN D.O.N. to sėt up your personai intervievv.

Bayvievv Nursing Home 
Bane family Nursing Facility 
26 Sturgis Street, VVinthrop, MA 

61 7-846-2060
A Reputation for caring since 1959

ŠVIESOS SPINDULĖLIS 
TEMSTANT

Visas mūsų visuomeninis 
ir kultūrinis gyvenimas bū
tų daug sėkmingesnis, jei 
į jį visi jungtųsi ar bent jį 
remtų taip, kaip tai darėme 
prieš keliasdešimtis metų. 
Bet taip nėra. Kai vieni 
skiria lietuvybės reikalams 
ir mūsų kultūrinėms pa
stangoms savo laiką, darbą 
ir pinigą, kiti ignoruoja tai, 
nerasdami reikalo įsigyti 
net labai žema kaina siūlo
mos kultūrinės vertybės. 
Pavyzdys — Bostone išleis
ta akt. Henriko Kačinsko 
plokštelė. Jos leidėjai, ne
prašydami tam reikalui nei 
švietimo, nei kultūros įstai
gų, nei fondų paramos, sky
rė jai daug savo darbo, lai
ko ir po kelis šimtus ar net 
tūkstančius dolerių, o rei
kalingo plačiosios lietuvių 
visuomenės dėmesio ji vis 
dar nesusilaukia. Gražią iš
imtį šiuo požiūriu sudaro 
akt. Juozas Palubinskas iš 
Philadelphijos, prisiun tęs 
100 dol. už du egzempliorius 
tos plokštelės, taigi, mokė
damas po 50 dol. už kiekvie
ną plokštelę, vadinasi, pen
kis kartus daugiau, negu 
nustatyta tos plokštelės 
kaina. Tai lyg šviesos spin
dulėlis temstant. Jis sustip
rina tuos, kurie plakasi mū
sų visuomeninėje ir kultū
rinėje veikloje, užmiršę sa
ve, vadovaudamiesi tik no
ru palaikyti ir ugdyti gyvą
ją lietuvybę kultūrinėmis 
vertybėmis. Jų pastango
mis pasiektais rezultatais 
visuomenė kartais didžiuo
jasi, kaip savo darbais. Tai 
lyg panašu į tą musę, kuri, 
sėdėdama jaučio ausyje, gy
rėsi, kad ir ji arianti dirvo
nus.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

DIRVOS
PRENUMERATĄ
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Politinėmis temomis vwas vijeikis
Mano draugas Florijonas, 

su kuriuo mes dalinamės 
į v a i r iausiomis mintimis, 
įskaitant ir politines, sako 
man:

— Gana niekus kalbėti. 
Gana tauzyti apie moteris. 
0 kalbant apie moteris, čia 
neišsenkama tema. Kai pa
baigsime šią temą, kurią 
porėčiau su tavim išnarplio
ti, primink. Turiu keletą 
moteriškų istorijų. Tai apie 
ką čia mes kalbėjome?

— Sakei, kad gana tau
zyti.

— Teisingai. Gana tau
zyti. Pasvarstykime reika
lus iš pagrindų. Ar matei, 
kaip Bušas po Europą skrai
do? Bušas — mūsų prezi
dentas ?

— žinoma mačiau, kaip 
nematysi. Pilna televizija 
dieną ir naktį. 'Ir ko jam ne
skraidyti. Jis juk pasaulinio 
karo lakūnas.

— Pats neskrenda. Da
bar jį skraidina Amerikos 
lėktuvai. Ir ne bet kokie. 
Ten gali atsigulti, išsimie
goti. Gali nusiprausti, žo
džiu gali daryti ką nori. 
Yra ir baras su didžiausiu 
gėrimų pasirinkimu. O kal

bant apie gėrimus. Ko no
rėsi ?

— Nieko. Sakei, kad rim
tas pokalbis.

— Nevaizduok švento ar 
durniaus. Visose konferen
cijose mūsų vadai ir prezi
dentai ir kitokie viršininkai 
sudaužia stiklines ir testuo
ja vienas kitą.

Florijonas pripylė tos
tams parengtas stiklines.

— Išgerkim už tai, kad 
būsime teisingi ir nei vieno 
melagingo žodžio nepra- 
sprus pro mūsų lūpas. Ne 
taip, kaip didieji vadai. Vie
ną sako pakeldami taurę 
šampano, o visai ką kita 
daro vėliau. Tad apie ką mes 
čia kalbėjome?

— Apie tiesą po tostų.
— Gerai pasakyta. Taigi, 

mūsų prezidentas nuskrido 
į Varšuvą ir labai maloniai 
glostė lenkus. Sakydamas, 
kokie jie herojai, kokie jie 
nepaprasti žmonės. Ir sakė, 
kad padės išsilaisvinti iš 
staliniškos vergovės. Duos 
dolerių ir gelbės, kaip gali. 
Ar taip buvo?

— Buvo, buvo, kaip ne
buvo! — šūktelėjau.

— Buvo, buvo. O kur

KORP! NEO-LITHUANIA SUVAŽIAVIMO,
ĮVYKSTANČIO 1989 M. RUGSĖJO MĖN. 2-4 D. D.,

P. P. KARAIČIŲ VASARVIETĖJ "GINTARAS” 
UNION PIER, MICHIGAN,

DARBOTVARKĖ
Rugsėjo -2 d. — šeštadienis

3:30 vai. p.p. Registracija
4:00 vai. p.p. Iškilmingas posėdis, suvažiavimo 

atidarymas
1. pirmininkės žodis
2. mirusiųjų pagerbimas
3. kol. Vytauto Abraičio paskaita
4. suvažiavimo prezidiumo sudarymas:

5:30 vai. p.p. Vakarienė
7:00 vai. p. p. Pirmas darbo posėdis

1. komisijų sudarymas: registracijos, nominacijų, 
spaudos, ir nutarimų

2. valdybos pranešimai
a) pirmininkės
b) iždininko

3. revizijos komisijos pranešimas
4. garbės teismo pranešimas
5. Korp! leidinio redakcinės kolegijos pranešimas
6. Naujosios Vilties pranešimas
7. Kultūrinio fondo pranešimas
8. diskusijos dėl pranešimų.

9:30 vai. vak. Laužas.

Rugsėjo 3 d. — sekmadienis
8:30 vai. ryto Vėliavos pakėlimas
9:00 vai. ryto Pusryčiai

10:00 vai. ryto Pamaldos
11:00 vai. ryto Antras darbo posėdis

1. Korp! padalinių pranešimai
2. Rinkimai: vyr. valdybos, revizijos, garbės teis

mo, ir tarybos
3. Nutarimų komisijos pranešimas
4. pasiūlymai bei sumanymai
5. suvažiavimo uždarymas

1:00 vai. p. p. Pietūs
5:30 vai. p.p. Vakarienė
6:30 vai. p. p. kol. Danos Mikužienės paskaita — „Nau

ja karta, nauja kalba, nauji prisitaikymai”.
7:15 val.vak. Vėliavos nuleidimas
8:00 vai. vak. Alutis.

Rugsėjo 4 d. — pirmadienis
9:00 vai. ryto Pusryčiai.

amerikiečiai buvo, kai len
kai kraują liejo? Ar jie pa
dėjo? Atidavė dėdei Stali
nui nei nemirktelėję. Dėl 
šventos ramybės. Dėl kieno 
ramybės? Nors aš nesu di
džiausias lenkų draugas, bet 
baisu, kai tūkstančius Sta
linas niokojo, o Stalino sėb
rai stovėjo šalia ir nieko 
nedarė. Bušas labai gražiai 
lenkus ramina, kad ameri
kiečiai dabar jau tikrai 
ateis į pagalbą. O man ro
dosi, kad amerikiečiai gal
voja daugiau McDonald 
hamburgerių alkaniems len
kams parduoti. Gal dar len
kai turi kur nors aukso už
slėpę.

— Florijonai, tu čia nu
šokavai kažkur. Bušas tik
rai nori lenkams padėti.

— Na, o jei sovietams 
pritrūks kantrybės su len
kais žaisti ir atsiųs savo 
tikrus deputatus, tankus. 
Kaip tu manai, ką Bušas 
darys ?

— Na aš manau, ma
nau ...

— Tu čia daug nemanyk. 
Nusimanysi iki beprotystės. 
Ir aš žipau ir tu žinai, ką 
Bušas darys. Susirinks Mc 
Donald neišparduotus ham- 
burgerius ir ”neš muilą”. 
Na, dabar tolimesnė kelio
nė. Vengrija, čia Bušas ma
loniai šypsodamasis liaupsi
no vengrus už jų drąsą, už 
jų pasiaukojimą demokra
tinėms idėjoms. O kur bu
vo amerikiečiai, kai vengrai 
kovojo su sovietais? Bušas 
ątstovaųja tiems patiems 
amerikiečiams, kurie piršto 
nepajudino. Dabar sako pa
dės vengrams. Siunčia ten 
pulką amerikiečių, kurie 
mokys anglų kalbos. O kam 
ta kalba vengrams reikalin
ga? Kad galėtų su McDo
nald hamburgerių pardavė
jais geriau susikalbėti.

— Florijonai, tavo mintis 
reikėtų perkratyti. Neži- 
kur tu jų prisirinkai, bet 
skamba gerai. O po te Bu
šas nukeliavo į Prancūziją. 
Čia tai jau negali pusę blo
go žodžio pasakyti.

— Ar tu girdėjai tokį po
sakį? — čia Florijonas la
bai surimtėjo. — Iš istori
jos mes mokomės, žinoma, 
jeigu neskaitai istorijos tai 
net nežinai ką tas reiškia. 
Jeigu skaitytum, tai suži
notum, kad Prancūzijos ka
ralius, remdamas Ameri
kos revoliuciją, tiek išeik
vojo pinigų, kad visi ėmė 
labai šiauštis. Mat norėjo 
Anglijai pakenkti. Bet kas 
iš to išėjo? Pakenkė sau. 
Neteko galvos. Dabar Bu
šas sveikina prancūzus, kad 
jie užsitraukė revoliuciją 
ant savo galvų. Per ameri
kiečius. O gal jiems prie ka
raliaus būtų buvę daug ge
riau? Taip kaip Anglijoje, 
Ispanijoje, Belgijoje ...

— Florijonai, Bušas Pary
žiuje šventė su visais pran
cūzais 200 metų revoliuci

jos šventę.
— O kartu, kad nukirto 

karaliui galvą ir karalienei 
taip pat. Kaip tu manai po 
tokių švenčių, kokį veidą 
Bušas parodys Anglijos ka

ralienei kai susitiks?
Čia Florijonas prispyrė 

mane į kampą. Tokius klau
simus gali atsakyti tik la
bai ir labai suktas politi
kierius. „

CNC TURRET PUNCH PRESS OPERATORS 
CNC BRAKE OPERATORS 

PUNCH PRESS OPERATORS 
SPOT WELDERS 

SPRAY PAINTERS

We are a Cleveland manufacturer of 
quality steel lockers and storage cabinets 
increasing our 1 st & second shift ope- 
rations. All operators mušt be skilled in 
setting-up and operating the equipment.

Contact Mr. Carney, (216)881-0100 
between 9 am and 2 pm for an 

appointment and intervievv.

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. 
PATAISYTI AR PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, 

KREIPKITĖS Į 

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvar
kome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, 
dedame po stogu kablius kontroliavimui ledo užsi

kimšimo. Taip pat atliekam dailidės darbus. 
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Oh.

SUPERVISOR TOOL GRINDING
Progressive company with good benefits is currently seeking an 
individual to coordinate and supervise the daily operations of tool 
cutting/grinding. Successful candidate will supervise a 2-shift tooling 
grinding operation. Salary commensurate with experience. Company 
located in the Rio Grande Valley. 32 miles from Gulf Coast AND 
NO. SNOW BEACH, and 30 miles from OLD MEXICO. A congenial 
community pleasant living. Relocation cost offered.
SEND RESUME TO:

INSTRUMENTATION PRODUCTS, INC. 
P. O. Box 2898, Harlingen, Texas 78551.

(29-31)

JAKUBS AND SON

William j. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, develand, Ohio 44119 
Tel. |216) 531-7770

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

liams pastatyti.

Laidojimo (staiga
Deda E., William J. Sr.,

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
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Aušra Babickiene

Pirmą valandą ryto, Way- 
nesville miestelyje užeigai 
beužsidarant, keturiasdešimt 
viešnių ir svečių iš Alytaus ir 
dvi ’amerikonės' dainavom 
"Lietuva brangi" atsisveikini
mui. Išspaudė ašarą. Kažkur
N. Carolinos kalnuose susi
tikę lietuviškos širdys plakė 
kartu.

Paskambina Nijolė (Maže- 
lienė) pirmadienį ir sako va
žiuojam trečiadienį (liepos 
26) į Asheville, N. Caroliną, 
pažiūrėti Dainavos ansamb
lio iš Alytaus pasirodymo. 
Sako, tu iš Alytaus, jie iš 
Alytaus, - bus įdomu. Kodėl 
ne? Vos 600 mylių, 12 valan
dų mašinoj. Grynas malonu
mas. Trečiadienį prikėlė 5 
vai. ryte ir su žaibais ir perku 
nu apleidom Clevelandą.

Liaudies dainų ir šokių an
samblis "Dainava" iš Alytaus 
dalyvavo šeštame, metiniam 
Folkmoot USA festivalyje lie 
pos 27 - rugpiūčio 6 dieno
mis, kuris vyko Ashevillėje 
ir jos apylinkėse. Be alytiš
kių buvo grupės iš Švedijos, 
Prancūzijos, Meksikos, Indi
jos, Čekoslovakijos, Italijos, 
Kinijos ir Airijos.

Mudvi su Nijole į atidary
mo paradą pavėlovom. Prie 
Teismo rūmų buvo iškabin
tos visų dalyvaujančių kraštų 
vėliavos. Nenustebom nera
dę trispalvės - alytiškiai at
stovavo Sovietų Sąjungą. 
Žmonės iš parado jau skirstė
si, bet dalyvių su tautiniais 
rūbais niekur nebuvo matyti. 
Jau buvo išvežti. Nutarėm 
važiuoti į mokyklą, kur visi 
ansambliai buvo apgyven
dinti. Tik staiga Nijolė rodo, 
žiūrėk, ten va, lietuviška vė

HM /uperior /avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 

/uperior Zčiving/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

liava. Mudvi vytis - ir pavi
jom. Dalis Dainavos ansamb
lio pėsti ėjo į savo bendrabu
tį', nešdami lietuvišką vėlia
vą pagrindine miesto gatve. 
Labai mandagiai paklausėm 
ar galime juos nufotografuo
ti. Jie susižvalgė, sako čia su 
mumis lietuviškai kalba. Ir 
užtraukė dainą "Tai ko nusi
žvengei berašai žirgeli". Bu
vo labai jautrus ir nuoširdus 
susipažinimas. Kviečiamos, 
sustojom jų gyvenvietėje. 
Tuoj atsirado lietuviškų agur
kų, duonos, dešros, medaus. 
Ir dovanų. Kalba mezgėsi, 
pokalbiai buvo įdomūs ir 
prasmingi.

Dzūkai nuo seno garsėja 
dainomis. Ir pats jų kraštas 
pavadintas Dainava. 1977 
metais meno vadovė Danutė 
Plytnikienė subūrė Alytaus 
eksperimentinio namų staty
bos fabriko darbuotojus į an
samblį gaivinti ir puoselėti 
neįkainuojamą turtą - dzūkų 
liaudies dainas ir šokius. 
Šiuo metu ansamblyje yra 
beveik 200 narių. Į Ameriką 
atvažiavo 40.

Ansamblis - 1980 metų 
dainų šventės laureatas; 1981 
metų konkurse "Tau dainuo
ju Tėvyne" buvo apdovano
tas I laipsnio diplomu, vado
vai aukso, bei sidabro meda
liais. 1985 metais ansamblis 
su programa "Būk sveika, 
Dainava" pateko į geriausių 
ansamblių konkurso finalą - 
ir vėl laureatas. Ansamblis 
yra koncertavęs Graikijoje, 
Maltoje, Ispanijoje, Čekoslo
vakijoje, Olandijoje ir Sovie
tų Sąjungoje.

Folkmoot festivalyje daina- 
viečiai turėjo keletą pasirody

mų - nuo 7 minučių atidary
mo ceremonijose, iki pusės 
valandos visų grupių pasiro
dymuose. Mudvi matėme jų 
pasirodymą šeštadienį, liepos 
29 dieną. Programoje jie bu
vo pirmieji. Po trumpo pri
statymo, kur pranešėjas pami
nėjo, kad Lietuva gavo eko
nominę nepriklausomybę, už
danga atsidarė ir scenoj gro
jo orkestras - trimitas, fleita, 
akordeonas, kontrabasas, bir
bynės, kontrabosinė birbynė 
ir dvejos kanklės. Programą 
pradėjo keturios šokėjos su 
"Kepurine", kurios įvedė į 
sceną chorą su daina "Giedu 
dainelę". Dainai nuaidint 
tuoj orkestras perėjo į "Klum 
pakojį". Ir taip visa progra
ma - įvairi, išbalansuota, 
daug dinamikos, ir choristai 
šoko "Vakaruškas", paaugu
sių žmonių šokį. Buvo ir hu
moristinių momentų. Orkes
trą girdėjo palydint šokius ir 
dainas, ir su smuiku ir trimi
tais. Bet taip pat ir tik kan
kles su skudučiais, kartais 
įsiterpiant ragui.

Rūbai - autentiški, bet ir 
pritaikyti scenai. Šokėjų - 
visi vienodi. Rūbų pakeiti
mai buvo labai subtilūs - pa
keitė žiurstus, vietoj kepurė
lių užsidėjo karūnas ar ant pe - 
čių užmetė skarą ir jau visai 
kitas vaizdas. Vyrų rūbai bu
vo paprastesni - balti marški
niai ir pilkos kelnės, juostos, 
čebatai. Gal dėl karščio, ne- 
vėsinamoj salėj, numetė švar 
kus.

Ansambliečiai žinojo, kad 
mudvi esam publikoj - džiau
gėsi, kad jiems buvo smagiau 
šokti ir dainuoti lyg ir tik 
mums. Publika dainaviečius

Nijolė Maželienė ir Aušra Babickiene su Alytaus "Dainavos" 
ansambliečiais.

priėmė labai šiltai, plojo 
spontaniškai ir daug.

Dainaviečiai jautėsigerai ir 
sėkmingai atlikę programą. 
Mudviem rūpėjo pasidalinti 
įspūdžiais, juos pagirti, pasi
džiaugti jų puikiu pasirody
mu ir apie juos daugiau suži
noti. Tai jau per pertrauką 
autobusas išvežė į amerikie
čių palydovų rekomenduotą 
užeigą. Vos suėjus į vidų su
stoję užtraukė "Lietuviais esa
me mes gimę". Vėl smarkiai 
jaudinantis momentas...

SANTAROS-ŠVIESOS 
FEDERACIJOS 

SUVAŽIAVIMAS

36-tas Santaros - šviesos 
Federacijos s u v ažiavimas 
įvyks š. m. rugsėjo 7-10 d. 
Tabor Farm, Sodus, Mich- 
gan.

Suvažiavimo programa 
Ketvirtadienis, rugsėjo 7 d.

2 vai. p. p. pokalbis su 
Arvydu Juozaičiu.

Vytautas Kavolis, „Psi
chologinio žmogaus istorinė 
vaikystė”.

8 v. v. Vaclovas Milius, 
„Veiksniai, formavę lietu
vių liaudies kultūrą”.

Pokalbis su Valentinu 
Masalskiu.

Penktadienis, rugsėjo 8 d.
9 vai. r, Julius Šmulkš

tys, „Teisinga visuomenės 
santvarka Markso ir Engel
so teorijose ir dabartinė pa
dėtis Lietuvoje”.

Guntis šmidchens, „Trijų 
Pabaltijo emigrantų šeimų 
sagos”.

Pokalbis su Zita Čepaite.
2 vai. p. p. „Jaunimo po

žiūrių” simpoziumas. Mode- 
ruoja Judita Sedaitytė; da
lyvauja: Rita Dapkutė, Gin
tė Damušytė, Jurga Iva
nauskaitė, Eugenijus Krų- 
kovskis, Guntis šmidchens, 
Edvardas Tųs kėnis.

Ilona Gražytė-Maziliaus-

MACHINIST
Machinist with experience on boring mills 
and CNC turning and machining centers. 
Mušt be able to sėt up jobs and work with 
little supervision. Only experienced reply 

to: Heath Tool Company 
P.O. Box1893 Beckley, WV 25802 

Tel. (304) 683-3222 
(27-30)

kienė, „Kentėjimo sindro
mas”.

Pokalbis su Alvydu Me- 
dalinsku.

8 vai. v. Valentino Ma
salskio rečitalis.

šeštadienis, rugsėjo 9 d.
9 vai. r. Jurga Ivanaus

kaitė, „Jaunosios kartos 
kultūrinė problematika Lie
tuvoje”.

Violeta Kelertienė, „Jau
nieji romantikai Lietuvo
je”.

2 vai. p. p. Alfred E. 
Senn, „Du lietuvių atgimi
mai”.

Arvydas Juozaitis, „Tei
singos visuomenės sampra
ta”.

Multidisciplinarinių stu
dijų instituto, Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fon
do, AM & M fundacijos, 
Metmenų ir Santaros-Švie
sos federacijos posėdžiai.

8 vai. v. Literatūros va
karas: Raymond Filip, Jur
ga Ivanauskaitė, Kostas Os- 
traukas, Liūne Sutema.

Naujų knygų sutiktuvės. 
10:30 vai. v. — Lietuviš

kas naktinis klubas.

Sekmadienis, rugsėjo 10 d.
9:30 vai. r. Bronius Vaš

kelis, „Jurgis Savickis”.
★

Suvažiavimo metu vyks 
Gemos Duobaitės - Phillips 
tapybos paroda.

★
Norintieji suvažiavime 

dalyvauti, prašomi iki š. m. 
rugsėjo 5 d. užsiregistruoti 
pas Mariją Paškevičienę, 
306 55th Place, Downers 
Grove, UI. 60516.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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Antanas Laukaitis

Maloni žinia pasiekė ir 
Australijos lietuvius. Jų 
draugai ir buvę taip popu
liarūs šio okteto daininin
kai, savo puikia daina džiu
ginę Australijos lietuvius 
1984-jų metų Lietuvių Die
nų metu ir vėliau, dainuo? 
jant paskirose didžiosiose 
mūsų lietuvių kolonijose, 
rugsėjo mėnesį skrenda į 
Lietuvą ir ten duos eilę kon
certų.

Paskutinieji metai daug 
ką pakeitė Lietuvos ir mū
sų išeivijos gyvenime. Net 
tikėti žmogus negali, kad 
šiuo metu vyksta tokie įvy
kiai. Prieš metus, būnant 
Lietuvoje ir dalyvaujant 
pirmuose Sąjūdžio mitin
guose Vilniuje, į kuriuos su
plaukė šimtai tūkstančių 
žmonių, su didžiausiu pasi
gėrėjimu stebėjau pasiro
džiusias pirmąsias Lietuvos 
trispalves ir, giedant Lietu
vos himną iš išdalintų žmo
nėms raštelių, nes daugu
mas tada dar jo gerai ne
mokėjo, norint nenorint 
ašara pasirodė akyse. Ta
čiau šiandien, jau viskas 
yra daroma drąsiai ir viešai 
reikalaujant Lietuvai savo 
suvereniteto ir Nepriklau
somybės.

Su visu tuo pasikeitė ir 
mūsų tarpusavio bendradar
biavimas su Tėvyne ir ten 
gyvenančiais lietuviais. Ne
skaitant jau daug svečių, 
a t s i lankančių Amerikoje, 
Kanadoje, tiek ir pas mus 
Australijoje, vyksta dideli 
kultūriniai, meniniai ir 
sportiniai p a s i k e itimai. 
Nors mūsų Australijoje dar 
nepasiekė nei vienas dainos 
ar šokių ansamblis, kuo jūs 
Amerikoje ir Kanadoje jau 
džiaugėtės, tačiau mes bu
vom pirmieji, kurie atvėrė 
duris Lietuvos sportinin
kams, dalyvavusiems III-je 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
šventėje. Mes pamatėme ir 
pajutume, kokie brangūs ir 
artimi yra mūsų broliai ir 
sesės iš Lietuvos. Jie suar

CLEVELANDO VYRŲ OKTETO 
IŠLEISTUVIŲ Į LIETUVĄ 

KONCERTAS 
1989 m. rugsėjo 9 d. 

7:30 vai. vak.
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE

Visi Clevelando lietuviai kviečiami kuo 
gausiausiai dalyvauti.

Bilietai gaunami abejose parapijose 
sekmadieniais po pamaldų

tino mus visus ir paliko ne
išdildomą ir nepamirštomą 
prisiminimą ir tuos puikius 
įspūdžius. Mes tikimės, kad 
netolimoj ateity ir mus ap
lankys meniniai bei kultū
riniai Lietuvos vienetai.

Gražu kai Lietuvos me
nininkai aplanko mus, ta
čiau yra malonu, kad ir mū
sų iškilieji kultūrininkai 
parodo Lietuvai, jog ir pas 
mus yra puikių meninių pa
jėgų. Linkėjome sėkmės ir 
mes, kai į Lietuvą skrido 
Los Angeles dainuojantieji 
inžinieriai, mūsų taip pat 
labai geri draugai, Gina 
Čapkauskienė iš Montrea- 
lio, Bernardas Brazdžionis, 
Garbės daktaro atsiim
ti nepamainomas Valdas 
Adamkus ir daug daug ki
tų. Gi štai dabar į Lietuvą 
skrenda garsusis Clevelan
do vyrų oktetas, šiais me
tais jis švenčia savo įsikū
rimo 30-sius metus. Tai la
bai graži ir reikšminga su
kaktis, kuri bus dar pras
mingesnė, kai jinai bus at
švęsta Lietuvoje ir su dai
na pasidalinta su savaisiais. 
Tėvynėje.

Prieš 30-tį metų, žinoma
sis Amerikos muzikas ir 
sportininkas, gaila taip per 
anksti nukeliavęs į Amži
nybę, Rytas Babickas įkūrė 
šį vyrų oktetą. Darbo pra
džia buvo sunki, nes pirmie
ji žingsniai ir kūrimasis 
jauniesiems dainininkams, 
buvo nelengvas. Tačiau pa
siryžimas ir ta didelė meilė 
lietuviškai dainai, viską nu
galėjo. Okteto repertuarą 
sudarė lietuvių liaudies dai
nos, paskirų kompozitorių 
bei šokių lietuviškos ir pa
saulinės dainos. Dainų teks
tus išverčia ir oktetui pa
ruošia Petras Kudukis, Jau
nutis Nasvytis, Dalia Sta- 
niškienė, Irena Grigaliūnai- 
tė, Aurelija Balašaitienė ir 
pats okteto vadovas. Be 
koncertinių dainų, oktetas 
turi paruošęs ir bažnytinę 
pamaldų programą su lie-

Clevelando vyrų oktetas su soliste Irena Grigaliūnaite (viduryje), pasiruošę kelionėn į Lietuvą. Prie pianino 
vadovas Raimundas Kavaliauskas.

tuvių ir lotynų giesmėmis.
Po pirmojo savo koncer

to Clevelande 1959-siais me
tais, oktetas pradėjo savo 
ilgą ir sėkmingą gastrolių 
kelią, dainuodami beveik vi
sose Amerikos ir Kanados 
lietuvių vietovėse. 1984 me
tais Australijoje, Il-se Pas. 
Liet. Dienose Chicagoje, 
1980 metais tradiciniame 
tautybių festivalyje ”Folk- 
lorama” Winnipege, kur da
lyvavo 37-nių tautybių me
ninės grupės, savo pirmuo
ju koncertu oktetas taip 
sužavėjo klausytojus, jog 
ne vienam ir ašara teko nuo 
akių nubraukti. Būdami 
Australijoje ir dalyvauda
mi mūsų Lietuvių Dienose, 
jie jau su savo pirmosiomis 
dainomis pavergė klausyto
jus. Puikios dainos, stiprūs 
vyriški balsai, vadovauja
mi dar tada Rytui Babic
kui ir švelnūs solistės Ire
nos Irenos Grigaliūnaitės 
tonai, iššaukė nenutrūksta
mus klausytojų plojimus. 
Vėlesni koncertai didžiuo
siuose Australijos miestuo
se taip pat buvo nepamirš
tami. Ir ne tai, kad sceno
je šie vyrai buvo nepamai
nomi, bet su pačiu didžiuo
ju okteto administratorium 
Valdu žiedoniu, buvusiu iš
kiliuoju Amerikos lietuvių 
sportininku, broliais, taip 
pat sportininkais Mindaugu 
ir Gyčiu, taip nesenai am
žinai palikusiu mus visus, 
Motiejūnais, piniginiu „bo
su” Raimondu Butkum, 
linksmuoju Algirdu Gyliu, 
Romu Zyle, Mečiu Aukštuo
liu ir Paulium Nasvyčiu, jie 
tapo ir geri bei nuoširdūs 
mūsų asmeniniai draugai. 
Ši draugystė jau tęsiasi ei
lę metų ir kiekvienas iš jų, 
jau neskaitant viso dainos 
vieneto, yra visuomet lau
kiami čia.

Išvyka į Lietuvą dar pla
čiau atidarė mūsų kultūri
nio bendradarbiavimo du
ris. Aš pilnai tikiu, kad šis, 
taip puikių vyrų oktetas ir 
vėl padedant solistei Irenai 
Grigaliūnaitei, sužavės ir 
Lietuvos klausytojus ir jie, 
kaip kad ir pas mus Aus

tralijoje, taps populiarūs ir 
artimi draugai visų jų be
siklausančių.

Repertuaras, kaip rašo 
man Valdas žiedonis, bus 
visiškai naujas ir specialiai 
paruoštas Lietuvai. Oktetas 
dainuos ne tik Vilniuje ir 
Kaune, bet ir Šiauliuose, 
Panevėžy, Druskininkuose, 
Alytuje, Klaipėdoje ir Pa
langoje. Be visų anksčiau 
buvusių pagrindinių daini
ninkų, savo mirusį tėvą Gy
tį pakeičia sūnus Paulius 
Motiejūnas. Visam oktetui 
dabar vadovauja muzikas 
Raimundas Kavaliauskas, 
prieš keletą metų atvykęs 
iš Lietuvos. Džiugu, kad 
su oktetu vyksta ir Vakarų 

LITHUANIAN RADIO PROGRAM
4249 LAMBERT RD. / CLEVELAND. OHIO 44121

GIRDIMA SEKMADIENIAIS 
8:00 — 9:30 RYTO

iš John CarrolI universiteto radijo 
stoties FM banga 88.7 — stereo.

Radijo studijos tel. 397-4438

Lietuviška muzika, žinios, Keliaujančio mikrofono reportažai, 
įvykiai Lietuvoje, istorinės ir literatūrinės vinjetės.

Programos vedėjas — Juozas Stempužis 
4249 I.ambert Road, Cleveiand, Ohio 44121 

Tel. (216) 382-9268UietuboS Jfonhas
renka, leidžia ir skleidžia Mažąją Lietuvą liečian
čią medžiagą, jos istoriją, kalbą, etnografiją, pra
eitį, parodydamas pasauliui, kad Mažoji Lietuvą 
(dabar Kaliningrad oblast) nuo amžių baltiškas - 
lietuviškas kraštas.

Tam pritardamas (s), siunčiu auką $...............
Foundation of Lithuania Minor, c/o Ramūnas Bun- 
tinas, 908 Rob Roy Place, Downers Grove, III. 
60516.
Pavardė, vardas.............................. . ..........................

Adresas..... ............................ ......... ..................... .....

lietuvių pasauliui gerai ži
noma veikėja ir kultūrinin
kė Ingrida Bublienė, kuri, 
koncertų metu supažindins 
publiką su išeivijos gyveni
mu, veikla ir savo maloniu 
šypsnių tikrai įneš daug 
šilumos į mūsų tarpusavio 
santykius.

Linkėdamas oktetui ir vi
siems jo vadovams daug ge
ros sėkmės Lietuvoje aš ti
kiu, kad ir visi Amerikos 
lietuviai juos nuoširdžiai 
parems tiek moraliniai tiek 
ir materialiniai, nes visa ši 
brangi dainininkų kelionė, 
tikrai yra reikalinga bend
ros visų paramos.

Tat gero vėjo Oktetui.
Antanas Laukaitis
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Į pagalbą vaikų teatrui
Teatro pedagogikos, mo

kyklinio teatro ištakos siekia 
viduramžius. Jau tuomet dra
minė bei sceninė kūryba bu
vo laikomos reikšmingomis 
asmenybės ugdymo priemo
nėmis. Lietuvos vaikų teatro 
raidoje būta savų pakilimų ir 
atoslūgių, tačiau teatro peda
gogika visais laikais turėjo 
kūrybingų jos puoselėtojų ir 
tęsėjų. Teatro pedagogikos 
principais savo teorinius dar
bus grindė žymūs Nepriklau
somos Lietuvos pedagogai J. 
Geniušas, Z. Kuzmickis, P. 
Kvietkauskas ir kt., o pasta
raisiais dešimtmečiais jos ba
ruose aktyviai darbavosi vie
na pagrindinių Tautinės mo
kyklos koncepcijos kūrėjų, 
šviesaus atminimo pedagogi
kos mokslų kandidatė L. Tu- 
pikienė.

Teatras - kaip žodžio, ju
desio, muzikos ir meninio 
vaizdo sintezė, teatras - kaip 
žmogiškosios būties metafo
ra, kaip vaizduotės žaidimas, 
o svarbiausia - kaip priemo
nė pažinti, išreikšti ir įpras
minti save ir savo augimą ki
tų sukurtais gyvenimais, jų 
personažų lūpomis atskleisti 
savąjį pasaulį, tokį vienintelį 
ir nepakartojamą. Ar ne dėl 
to taip taukia, o neretai ir vi
sam gyvnenimui užburia sce
nos magija? Visos šios idė
jos yra gyvos ir net tapusios 
kūnu mokytojų Ž. Bandorie- 
nės (Vilniaus 9-ji vid. mokyk 
la) ir kitų mokyklinio teatro 
entuziastų darbuose.

Tačiau mokyklinis teatras, 
kaip ir visa mūsų dabarties 
pedagogika, turi aibę bėdų. 
Labai trūksta gerų pjesių vai
kams ir paaugliams. Jaučia
me kylant nacionalinės dra
maturgijos 'bumą', nors labai 
nesinorėtų, kad visuotinės 
tautiškumo paieškos užgožtų 
visus kitus, estetiškuosius, 
būtiškuosius, intelektualiuo
sius meno aspektus. Juk pir
miausiai reikia geros, geban
čios daryti poveikį šiuolaiki
nio žmogaus dvasiniam pa
sauliui dramaturgijos, o ar ji 

Dalis svečių Lietuvių kultūrinio darželio gegužinėje. Iš kairės: V. Apanius, Salomėja Šu
kienė, muz. Ričardas ir Mamie Dautartai, Eric Bluffstene ir Ingrida Bublienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

bus anglų, lietuvių ar vokie
čių, man regis, tai jau antra
eilis dalykas. O vis tik dar ir 
šiandien pas save jaučiame 
didelę rašytojų nemeilę tiems 
kurie jau atsisveikino su pasa
kų šalimi.

Prasidėjus ryškiai asmeny
bės socializacijai, siekiama 
susivokti pasaulyje ir savyje. 
Deja, nei grožinė literatūra, 
nei draminė kūryba nėra dos
ni mūsų paaugliui. Rinktis 
dažnai nėra iš ko, ir į mokyk
lines scenas 'ateina' ne patys 
geriausi, neretai vulgariai so
ciologizuoti ar perdėtai senti
mentalūs veikalėliai. Ir ma
tai, kaip skursta moksleivių 
sielos, banalėja mintys, pinga 
jausmai, net fantazija kartais 
jau nebeatrodo tokia beribė. 
O prasmingai inscenizuoti 
tikrai vertingą grožinės litera 
tūros kūrinį sugeba ne kiek
vienas mokyklinio teatro va
dovas, kuriam dažnai stinga 
ir metodinės pagalbos, ir re
žisūrinio bei aktorinio paren
gimo.

Taigi ir pats laikmetis, ir 
Tautinės mokyklos siekiamy
bė reikalauja suvienyti teatro 
pedagogikos jėgas į vieną vi
sumą, jolab kad netolimoje 
praeityje visa tai jau turėta. 
1930 m. Lietuvoje buvo įkur
ta Vaikų Teatro Draugija, ku
rios iniciatoriais tapo drama
turgas P. Vaičiūnas, poetas 
L. Giras, pedagogai J. Geniu
šas, B. Žygelis ir kt. Draugi
jos tikslai įstatuose formuluo
jami taip: "teikti vaikams ir 
jaunuomenei pedagogiškai 
vertingų pramogų, panaudoti 
draminį meną jaunuomenei ir 
vaikams auklėti, padėti vaikų 
ir jaunuomenės draminei lite
ratūrai augti ir plėstis, iš viso 
rūpintis teatro ir vaidinimo 
būkle Lietuvoje".

Ši draugija turėjo juridinio 
asmens statusą, jos veikimo 
plotas - visa Lietuva, arba, 
kitaip tariant, įvairiose jos 
vietose susikūrę draugijos 
skyriai, vienijami Centro Val
dybos sostinėje. Draugijos 
veiklos formos - vaikiškų

Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis atvyksta į JAV ir spalio 14 d. 7 v.v. Euclid Senior 
High School auditorijoje, 711 E. 222 St., Euclid OH išpildys Lietuvių Dienų programą. Spalio 15 d. 
vyks meno paroda Dievo Motinos parapijos auditorijoje, 18022 Neff Rd., Cleveland, OH.. Visi 
lietuviai kviečiami dalyvauti koncerte ir parodoje.

Lietuvių Dienas rengia LB Clevelando apylinkės valdyba, kurią sudaro pirm. V. Brizgys, A. Miš
kinis, K. Vaičeliūnienė, M. Aukštuolis, P. Joga, V. Lenkauskaitė, M. Mikonicnė, A. Stungienė, V. 
Žiedonienė ir B. Vedegienė.

spektaklių, vakarėlių, koncer
tų, vaikų švenčių organizavi
mas, pedagoginės pagalbos 
teikimas, periodinės literatū
ros, draminės kūrybos vai
kams leidimas, kūrybinių 
konkursų skelbimas ir kt. 
Šios draugijos veiklos įtakoje 
Lietuvoje ėmė plėtotis vaikų 
dramaturgija, vaikų teatrai 
bei teatrinės pedagogikos 
idėjos.

Panašių minčių paskatinti 
šių metų birželio mėnesį, ne
seniai įkurtame Respubliki
niame moksleivių estetinio 
auklėjimo metodinio centro 
teatro skyriuje, susibūrė gru
pė iniciatyvių teatro entuzias 
tų, siekiančių atgaivinti ir iš
plėtoti vaikų ir jaunimo teat
rų veiklą, teatro pedagogikos 
idėjas. Grupės veikloje daly
vauja filologijos mokslų kan

didatas Kęstutis Urba, LTSR
l. a. režisierė Dalia Tamulevi
čiūtė Valstybinės Konservato 
rijos mokomojo teatro direk
torius Stasys Kovaliukas, dės
tytojas Zenonas Buožis, poe
tė Alma Karosaitė, menoty
ros mokslų kandidatas, doc. 
A. Guobis, Respublikinio 
moksleivių estetinio auklėji
mo metodinio centro teatro 
skyriaus vedėja Vija Dudoriū 
tė, Vilniaus 23-sios vid. mo
kyklos mokytoja Živilė Ban- 
dorienė ir kt. - iš viso apie 
20 žmonių.

Šios iniciatyvinės grupės 
artimiausiais tikslais tapo Lie 
tuvos Vaikų Teatro Draugi
jos atkūrimas, draugijos įsta
tų projekto rengimas bei pir
mojo draugijos suvažiavimo 
organizavimas (numatoma š.
m. lapkričio mėn.). Mokyk
linių teatrų veikla bus plėto
jama atsižvelgiant ir į atski
ras tos veiklos sritis: sceninę 
moksleivių kūrybą, raiškųjį 
skaitymą, draminę-literatūri- 
nę moksleivių kūrybą, o taip 
pat su teatru susijusią meninę 
(dailės) ir muzikinę. Svar
biausia, kad visos veiklos for 
mos atrastų prasmingą savo 

vietą bendroje estetinio ugdy 
mo sistemoje, kad Grožis pa 
dėtų augančioms kartoms iš
saugoti dvasingumą, tiesą, gė 
rį, kad gimtų tikėjimas kūry
bos jėga, įstengiančia paža
dinti žmoguje Prisikėlimą.

Vaikų Teatro Draugijos 
iniciatyvinės grupės vardu 

Živilė Bandorienė, mokytoja 
Vaida Paulauskaitė , Pedago
gikos mokslinio tyrimo instituto 
jaun. moksl. bendradarbė

$60.00 PER HUNDRED 
remailing letters from home! 
Details, send self-addressed, 

stamped envelope.
Associates, Box 309-T, 

Colonia, NJ 07067
(31-36)

ELECTRICIAN / 
GENERAL MAINTENANCE

- Wanted for an automotive manufac- 
turer in Northeast Indiana. Mušt have 
knovvledge and some experience with 
460 volt, 3 phase electricity. Mušt be 
familiar with programmable controller and 
trouble shooting electronic equipment.

Mechanical ability to perform some 
plant equipment maintenance and repair. 
Competitive vvages. Send resume to:

Handy & Harman
ATTN: Personnel 

1501 VVohlert Street
Angola, IN 46703

(31-33)

FURNITURE INSTALLERS 
NEEDED!

We're doubling our installation crew at 
this established, downtown dealer of of- 
fice furniture and systems. Trained in- 
stallers needed. 3 years experience 
mandatory, Steelcase product knovvledge 
preferred. Full benefits in union shop!

Reply to:
1122 Prospect Avė., Cleveland, OH 

(216) 623-0600



DIRVA • 1989 m. rugpiūčio 17 d. 15

cceveiAuve t>

[C

[r

»pianistai tarptautiniame 
konkurse Clevelande

Y

i
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Du pianistai iš Lietuvos da 
lyvauja Cassadesus tarptau
tiniame pianistų konkurse, 
kuris vyksta Clevelande rug
piūčio 11-20 dienomis. Kon
kurso koncertai - prelimina
riniai, pusfinaliai ir laimėtojų 
- yra vieši. Jie vyksta Cleve
lando muzikos instituto Ku- 
las salėje.

Šiame konkurse dalyvauja 
apie 40 pianistų, atrinktų iš 
maždaug šimto kandidatų iš 
viso pasaulio. Jų tarpe yra 
du lietuviai - Eglė Janulevi
čiūtė ir Jurgis Kamavičius. 
Po konkurso, rugpiūčio 21, 
pirmadienį, jie atliks koncer
tą Clevelando lietuviams ir 
rugpiūčio 23 grįžta atgal į 
Lietuvą.

Eglė Janulevičiūtė baigė 
Naujalio muzikos mokyklą, 

Pianistas Jurgis Kamavičius, tęsiąs muzikų šeimos tradiciją - tėvas 
Lietuvos konservatorijos profesorius, pianistas, o senelis - kompozitorius, 
operų "Gražina" ir "Radvila Perkūnas" autorius.

»M »

dabar stažuojasi Klaipėdoje 
ir yra Klaipėdos operos ir te
atro koncertmeisterė. Jurgis 
Kamavičius, Kauno valstybi
nės konservatorijos profeso
riaus sūnus ir komp. Jurgio 
Kamavičiaus sūnaitis, baigė 
Vilniaus valstybinę konservą 
toriją.

Taiptautinio pianistų kon
kurso teisėjų gupėje yra lie- 
tuvių-rusų kilmės muzikė, 
profesorė Sulamita Amovsky 
iš Londono, puikiai kalbanti 
lietuviškai. Baigusi Mas
kvos konservatoriją, ji 1971 
metais emigravo į Angliją. 
Čia Londone ji dėsto magis
tro klasės studentams Royal 
Northem College of Music, 
koncertuoja ir, kaip teisėja, 
dalyvauja tarptautiniuose 
konkursuose.

Pianistė Eglė Janulevičiūtė, Klaipėdos muzikinio teatro koncertmeisterė, 
taip pat seka tėvelių pėdomis. Kauno muzikiniame teatre jos tėvas yra 
solistas, o motina koncertmeisterė. Eglė sako: "Amerika - nuostabi šalis, 
tačiau Lietuvos į ją nemainyčiau".

Teisėja, prof. Sulamita Ar- 
novsky asmeniškai pasveiki
no preliminariniame tarptauti • 
nio konkurso pasirodyme vir
tuoziškai skambinusį Jurgį 
Kamavičių ir su juo kalbėjo
si lietuviškai. (jst)

PAGERBKIME 
LIETUVOS PIANISTUS

Lietuvos pianistų, Eglės Ja- 
nulevičiūtės ir Jurgio Kama- 
vičiaus koncertas Clevelando 
lietuviams įvyks Dievo Moti
nos parapijos salėje pirmadie
nį, rugpiūčio 21 d., 7 vai. va
kare.

Jie yra prancūzų kompozi
toriaus Robert Cassadcsus 
tarptautinio pianistų konkur
so dalyviai. Jurgis Kamavi- 
čius preliminarinį pasirody
mą atliko rugpiūčio 13 d. 
Clevelando muzikos instituto 
salėje, o Eglė Janulevičiūtė 
skambino rugpiūčio 14.

Tarptautinio konkurso fina
lai bus rugpiūčio 18 ir 19 die
nomis.

JUODOJO KASPINO 
DIENA CLEVELANDE
Trečiadienį, rugpiūčio 23 

d. 12 vai., Clevelando Public 
Sąuare šiaurės vakarinėje da
lyje (prie Old Stone bažny
čios) įvyks pabaltiečių de
monstracija Molotovo-Rib 
bentropo Pakto 50 metų su
kakties proga, reikalaujant jo 

atšaukimo ir sovietų užgrob
tų valstybių nepriklausomy
bės atstatymo.

Autobusas nuo Lietuvių 
Namų į Public Sųuare išvyks 
lygiai 11:30 vai. ryte ir grįš 
po demonstracijos. Kelionė 
nemokama, bet bus priima
mos aukos padengti demons
tracijos išlaidas. Visi prašo
mi dalyvauti.

Clevelando Pabaltiečių 
Komitetas

• JAV LB KRAŠTO 
VALDYBA prašo visų pra
tęsti parašų rinkimą dėl Molo- 
tovo-Ribbentropo pakto ne- 
galiojimo iki š.m. rugpiūčio 

UH^aupa
Lithuanian Credit Union 

Lietuvių tf^redito ^kooperatyvas 

767 Lašt 185th Street

Cfevefand, Ohio 44119

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

23 dienos. Parašų rinkimas 
yra pratęstas ir Lietuvoje.

• JUOZAS STEMPUŽIS, 
Tėvynės Garsų radijo progra
mos vedėjas, nors praėjusią 
savaitę buvo ligoninėje, sek
madienį įdomiai pravedė abi 
radijo programas.

Linkime Juozui greitai su
stiprėti.

LIETUVIŲ KLUBO 
GEGUŽINĖ

Lietuvių klubo nariu, šei
mų ir draugų gegužinė, įvyks 
rugpjūčio 20 d. Kroatų sody
boje ant Mulbcrry kelio, į ry
tus nuo 306 kelio. Pradžia 
12 vai.. Nariams įėjimas vel
tui, o tie, kurie neturės nario 
bilietų, mokės 1 dol. už įėji
mą.

Gegužinėje svečiai galės 
nusipirkti skanių valgių, o 
suaugusiems alus ir vaikams 
vaisvandeniai veltui. Bus šo
kių kapela, žaidimai ir kiti va 
saros džiaugsmai. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Po gegužinės svečiai kvie
čiami atvažiuoti į klubą ir 
tęsti draugystę.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS
PRENUMERATĄ

HOMES
FOR SALE
Kewanee, 6 room single18817

$43,500
18805 

bungalow, 2 car garage, $54,000,
18318 La Šalie, 3 bedroom

bungalaw, near 'Our Lady'

Muskoka, 2 bedrooom

GEORGE KNAUS REAL ESTATE
481-9300

(31-32)

PATRIA
Aukštos kokybės europietiški produktai:

•Duona 
•Mėsos 
•Kava

ir Pyragai 
ir Sūriai 
ir Arbata

• Saldainiai ir Šokoladas 
•Vynas ir Alus
• Dovanos

Užeikite
794 E. 185th Street (Viena mylia į šiaurę nuo I-9O)

šiandien.

Visi Bankiniai Patarnavimai

Mokame Aukštesnius Nuošimčius Už:
Taupymo Sąskaitas, Certifikatus, IRA, Čekių Sąskaitą, ir Lt.

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

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

Pirm.-Šešt. 9:00 iki 6:00. Sekmadienį uždaryta. (216) 531-6720

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.
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• DIRVOS FAX-LINE, 

nuo š.m. rugpiūčio 15 d., 
įvedus atskirą telefono liniją, 
yra (216)431-1614.

Fax aparatas, kuris paleng
vina informacijų ir straipsnių 
persiuntimą, buvo padovano
tas Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Bostono sky
riaus, už ką Dirva nuoširdžiai 
dėkoja.

LOS ANGELES
IŠKYLA PAS RŪTĄ

Į Lietuvių Protestantų Są
jungos gegužinę, kuri buvo 
šauniai suruošta šiais metais 
liepos 23 d. kalnų fone ir me
džių pavėsyje skęstančiuose 
Rūtos Šakienės namuose, su
sirinko daug svečių iš toliau 
ir arčiau. Iš Toronto Loreta 
ir Vida Yčaitės, dr. Algirdas 
Devenis su žmona iš Orego
no, Jonas ir Trudy Pauperai 
ir kiti iš Orange Co., bet ir 
ypatingai gražus būrys ne 
evangelikų draugų, kaip prof. 
V. Trumpa, žurnalistai ir ra
dijo darbuotojai V. Šeštokas, 
V. Bakūnas, R. Vidžiūnienė 
ir daug kitų.

Žodis apie L. Protestantų 
Sąjungą: nariai gyvena pla
čiai išsisklaidę, vietoje savo 
kunigo neturi, taigi kartais sa 
vo jėgomis pasauliečiai pra
veda pamaldas, o kartais im
portuoja’ kunigą iš toliau. 
Sekančios pamaldos numato
mos per Adventą, Kalėdų lai 
kotarpyje, galimai kunigą pa
sikviečiant iš Chicagos. Per 
parengimus kartais būna vie

A. A.

EDVINUI BALCERIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną HALINĄ 
ir visus artimuosius.

A. A.

JADVYGAI BAJORYNIENEI 
mirus, dukrai ALDONAI MAURUTIENEI ir 

dr. VYTAUTUI MAURUČIUI reiškiame gi

lią užuojautą.

Elena Valterienė
Rėdą ir Juozas

Ar d ž i a i

tos pajėgų koncertai, gana 
gausiai lankomi ir draugų ki
tatikių. Yra koncertavę solis 
tė Rita Chesna Dalias, muzi
kai inž. Jonas ir Trudy Paupe
rai, bei kiti. Vargonininke 
yra Rita Švarcaitė, organi
zacijai priklausančių yra ke
liasdešimt šeimų Los Ange
les apylinkėse, turima narių 
ir kitose valstijose. Sąjunga 
buvo įsteigta jos pirmojo pir
mininko dr. M. Devenio 
1970 metais.

Kovo mėn. susirinkimo 
metu išrinkta nauja valdyba. 
Tai buvo Verbų sekmadienio 
pamaldų proga, kai atvyko 
kun. H. Dumpys iš Chicagos, 
kur jis jis yra vietos liuteronų 
Tėviškės parapijos klebonas. 
Valdyba dabar tokios sudė
ties: pirm. dr. P. Švarcas - 
Thousand Oaks, vicepirm. H. 
Y. Petkus - S.J. Capistrano, 
ižd. Mėta Voveriūtė Lidums 
- Lagūna Niguel, sekr. Mar
ta Mejerytė Prost - W. Los 
Angeles, parengimų vedėja 
Kristina Švarcaitė - St. Moni
ca. Revizijos komisijon iš
rinkti: J. Kutra - St. Monica 
ir dr. J. Kregždė - Los Alami 
tos. Artimiausiu laiku numa
toma narių susirinkimę ilga
metį darbuotoją - pirmininką 
J. Kutrą padaryti Sąjungos 
Garbės Pirmininku.

Didelė padėka priklauso už 
tokį gražų priėmimą savo na
muose Rūtai Šakienei, jau ne 
kalbant apie puikias jos paga 
mintas vaišes ir šeiminikių 
suneštus pyragus ir saldumy
nus.

RKV

Emilijus ir Julija 
Si nk i a i

Dalis Lietuvos Sporto darbuotojų suvažiavimo Vilniuje dalyvių, nagrinėję taip pat ir Lietuvos Tautinio Olimpija- 
dos komiteto įteisinimo klausimą.

Lietuvos sporto darbuotojų suvažiavime Vilniuje buvo pagerbtas 
nepakeičiamas rėmėjas- talkininkas ir buvęs iškilus sportininkas Valdas 
Adamkus. Dešinėje Z. Motekaitis, Lietuvos Sporto Komiteto pirmininkas.

Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto kvietimu, Valdas Adamkus 
sutiko būti jų atstovu užsienyje.

RENGINIAI

Amerikos Lietuvių Tau 
tinės Sąjungos Los Angeles 
skyriaus šių metų numatyti 
renginiai:
• RUGPIŪČIO 27 D., sek
madienį, Vidurvasario šventė 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS LOS ANGELES SKYRIUS 
š. m. rugpiūčio 27 d., sekmadienį, 

TAUTINIŲ NAMŲ VIRŠUTINĖJ SALĖJ 
rengia tradicinę

VIDURVASARIO ŠVENTĘ — 
gegužinę po stogu.

Būsite gardžiai pavaišinti gerais pietumis, 
veiks baras, bus turtinga loterija. Įėjimas 10 dol.

Kviečiame visus narius, jų artimuosius ir pla
čiąją Los Angeles bei apylinkių lietuvių visuome
nę savųjų tarpe karštą vasaros popietę maloniai 
praleisti gerai vėsinamoje Tautinių Namų salėje.

Rengėjai

- gegužinė po stogu Tauti
niuose Namuose.
• RUGSĖJO 10 D., sekma 
dienį, Šv. Kazimiero parapi
jos salėje Tautos Šventės mi
nėjimas. Kalbėtoju pakvies
tas jaunas visomenės veikė
jas Tadas Dabšys, pernai ap-

| PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenumera

tą ir kitomis progomis Dirvai 
aukojo:
R. Apanavičius, Euclid ........ 10.00

U. Maceikonis, Elizabeth ..... 15.00
M. Melsbakas, Cleveland .... 5.00
A. Vaivada, McLean ............ 25.00
B. Strikaitis, L.A......................  25.00
S, Skirmantas, St. Monica .... 5.00
A. Galdikas, L.A................... 5.00
ALT S-gos Bostono skyriaus

auka Telefax aparato 
pirkimui ..........................1,233.00

J. Kapčius, Daytona Beach .. 5.00
V. Ramonis, Richmond Hts. . 5.00 
Žalgirio Šaulių kuopa,

Clevelande ......................  25.00
P. Jakštas, Lakevvood ......... 20.00
P. Buchas, Oak Lawn ......... 25.00
J. Ilendienė, Cleveland ........ 5.00
M. Bankaitis, Fairvievv Pk...... 10.00
J. Danta, Ocean Gate ......... 5.00
P. Petrauskas, Dearborn .... 5.00
D. Mackialienė.Madeira B ... 25.00 
J. Undraitis, Chicago ........... 10.00
L. Norvaišas, Feasterille......  5.00
L. Juškėnas, Chicago ............. 5.00
J. Povilaitienė, Omaha...........  5.00
A. Tamošaitis, Kingston ...... 5.00
V. Keršulis, EI Passo ........... 10.00
J. Jašinskas, Boston ........... 10.00
P. Girnys, Anglija ................ 25.00
V. Miškinis, Cleveland ........ 5.00
J. Bortkevičius, Brunswick ... 10.00
J. Regina, Rochester .......... 5.00
I. Vaitkus, Chicago ............... 5.00
V. Aleksandrūnas, Glendale 100.00 
A. Kalvaitis, Ormond B.......... 30.00
L. Reivydas, L.A ................... 5.00
K. Vaitaitis, VVestbrook......... 5.00
A. Dragunėvičius, Farmington 5.00
R. Drukteinis, Omaha .......... 10.00
G. Lapenas, Deltona ........... 10.00
I. Itomlenskis, Cleveland ...... 5.00
J. Bernot, Union .................. 25.00
B. Bernotas, Cleveland ....... 5.00
V. Bakenas, L.A.................... 20.00
K. Gricius, Santa Monica .... 15.00
R. Šležas, Dorchester ......... 5.00
S. Mudrauskas, Sunrise ...... 15.00
A. Patamsis, Staney Creek ... 5.00
J. Glodenis, L.A..................... 10.00
G. Valūnas, St. Petersburg ... 10.00
A. Antanėlis, Omaha ........... 5.00
B. Karklius, Cleveland ......... 15.00
B. Macijauskienė, Sunny Hill 75.00 
S. Paulius, Chicaga ............. 25.00
A. Repčys, Hamiltona ......... 11.63

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

dovanotas Eugenijaus Kriau- 
čeliūno vardo premija už 
plačią veiklą jaunimo tarpe.
• GRUODŽIO 10 D., sek
madienį, Tautiniuose Namuo 
se susirinksime paminėti 
ALT S-gos, o taip pat ir mū
sų skyriaus (tryliktojo) įsikū
rimo keturiasdešimties metų 
sukaktį.


	1989-08-17-DIRVA 0001
	1989-08-17-DIRVA 0002
	1989-08-17-DIRVA 0003
	1989-08-17-DIRVA 0004
	1989-08-17-DIRVA 0005
	1989-08-17-DIRVA 0006
	1989-08-17-DIRVA 0007
	1989-08-17-DIRVA 0008
	1989-08-17-DIRVA 0009
	1989-08-17-DIRVA 0010
	1989-08-17-DIRVA 0011
	1989-08-17-DIRVA 0012
	1989-08-17-DIRVA 0013
	1989-08-17-DIRVA 0014
	1989-08-17-DIRVA 0015

