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Amerikoje kovojama už 
asmens laisvę. Ne tik jo gal- 
vojimas, bet ir elgesys turi 
būti nevaržomas, nebent jis 
prieštarautų kitų žmonių to
kiai pat laisvei.

Lengviau pasakyti negu 
įgyvendinti. Tai paryškėjo 
senatui viešai svarstant pre
zidento Reagano pasiūlymą 
Aukščiausio Teismo teisėju 
paskirti Robert Bork. Sena
to dauguma - 58 prieš 42 - 
pasisakė prieš pasiūlymą mo
tyvuodami tuo, kad tas paty
ręs, žinomas juristas, laiky
damasis konstitucijos ir įs
tatymo raidės galės pažeisti 
prigimtas žmonių teises, net 
jei jos nebūtų įstatymais už
fiksuotos.

Užpykęs prezidentas pa 
reiškė, kad jis ir kitą kandi
datą pasiūlysiąs panašų. Ta
čiau iš tikro jo Vyr. Prokuro
ras Edwin Meese gavo pre
zidento sutikimą kitokiai 
kandidatūrai - būtent, dar pa 
lyginti labai jaunam ir teisi
nėje literatūroje nepagarsė
jusiam Douglas Ginsburg. 
1983 metais Meese buvo pa
kvietęs Ginsburgą, kuris dės 
tė garsiam Harvardo unive- 
sitete, į Teisingumo departa
mentą vadovauti deregulia- 
cijos procesui. Mat, karo ir 
vėlesniais metais, pramonei 
ir prekybai buvo įvesta daug 
suvaržymų bei taisyklių, kas 
vėliau neturėjo prasmės ir 
buvo pradėta atšaukti. Tas 
procesas prasidėjo dar prieš 
Reaganui ateinant į prezi
dentūrą ir prezidentas norėjo 
jį paskubinti ir, jei galima, 
pabaigti. Už pasitamavimą 
tarnybai Ginsburgas buvo pa 
siūlytas kandidatu į federali- 
nį apeliacinį teismą, kam se
natas vienbalsiai pritarė. Ži
noma, mažesnio rango teisė
jų paskyrimas nėra trans
liuojamas per TV ir radiją, 
kas neduoda pasireikšti ar 
pagarsėti senatoriams, todėl 
palyginti visai ramiai praei
na. Tuo tarpu, perduodant 
per televiziją, kiekvienas se
natorius būtinai nori parody
ti visą savo išmintį per jam 
skirtą laiką.

Ginsburgo paskyrime fi 
gūravo dar vienas faktas, ku
rį Amerikos spauda apėjo ty
lomis: jis yra žydų kilmės. 
Pirmas žydas į Aukščiausiąjį 
Teismą - Louis Brandeis - 
buvo paskirtas 1916 metais

Vytautas Meškauskas

ir nuo to laiko iki 1969 m. jo 
sąstate visados buvo bent 
vienas jo tautiečių. Turint 
galvoje jų svarų vaidmenį tei 
sininkų profesijoje, tai visai 
suprantama.

Meese tačiau žinojo, jog 
visuomeninei opozicijai, su
keltai prieš R. Bork paskyri
mą, vadovavo daugumoje žy 
dai. Už tat, nors Ginsbur- 
go pažiūros už sumažinimą 
valstybės kišimosi į civilinį 
sektorių atitiko Reagano, tos 
kandidatūros priešininkai ga 
Įėjo būti pastatyti į keblią pa 
dėtį, aiškinant, kad jie yra ... 
antisemitai.

Jei Meese dėl to tikėjosi 
senato prielankumo, jis skau 
džiai apsiriko. Ginsburgas 
pats atsiėmė savo kandida- 
turą, bet dėl visai kitų prie
žasčių. Kaž kaip paaiškėjo, 
kad jis, būdamas studentu ir 
vėliau profesorium, rūkė ma 
rijuaną. Taip pat ir jo žmo- 
na-gydytoja dariusi abortus, 
nors vėliau, iš įsitikinimo, 
nuo to susilaikiusi. Jam ne
padėjo ir faktas, kad abejų jo 
žmonų vaikai užregistruoti 
jų pavardėm, o ne jo, kas nė
ra šiame krašte įprasta. Visa 
tai sudarė tokią atmosferą, 
kad Ginsburgas turėjo atsi
imti savo kandidatūrą pa
reikšdamas;

"Aš tikėjausi pasida
linti su tauta savo pažiūro
mis i teisingumą ir teismų 
rolę mūsų visuomenėje. 
Nelaimei, visas dėmesys 
buvo nukreiptas į mūsų

(Nukelta į 2 psl.)

Korp! Neo-Lithuania iškilmingo posėdžio prezidiumas. V. A. Račkausko nuotr.

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Naujoji Korp! Neo-Lithuania Vyi\ valdyba. Sėdi iš kairės: arbiter elegantiarum inž. 
Vaclovas Mažeika, pirm. Audronė Gulbinienė, sekr. Vida Jonušienė. Stovi ižd. Algis Augaitis 
ir vicepirm. Jurgis Lendraitis. V. A. Račkausko nuotr.

Korp! Neo-Lithuania šventė Chicagoje

Korp! Neo-Lithuania 65 
metų gyvavimo sukaktį pa
minėjo 1987. XI. 7 d. Chi
cagos padalinio valdyba, 
pirmini nkaujama Vito 
Plioplio. Minėjimas pradė
tas pamaldomis tėvų jėzui
tų koplyčioje už žuvusius, 
nukankintus ir mirusius 
korporantus. Mišias atnaša
vo ir labai puikų pamokslą 
pasakė tėvas Jonas Borevi- 
čius, SJ, iškėlęs Pro Patria 
šūkio reikšmę korporacijai 
ir visai išeivijai. Pamaldų 
metu vargonavo muzikas 
M. Motekaitis, o skaitymus 
atliko pats pirmininkas V. 
Plioplys. Pamaldos baigtos 
visiems sugiedojus tautos 
himną..

Po pamaldų gražus būre
lis korporantų ir jų artimų-

jų susirinko prie Laisvės 
kovų paminklo ir pagerbė 
žuvusius kovotojus už Lie
tuvos laisvę. Padėtas gyvų

Prie laisvės paminklo kalba pirm. Vitas Plioplys. Prie vė
liavos Juozas Mikužis, dr. Alvydas Arbas ir Vida Momkutė.

V. A. Račkausko nuotr.

Antanas Juodvalkis

gėlių vainikas ir sugiedota 
Marijos giesmė. Po to dalis 
korporantų ir jų artimųjų 
nuvyko į šv. Kazimiero ir 

tautines kapines ir prie mi
rusiųjų kapų padėjo po gė
lytę ir sukalbėjo maldelę.

Vakare, LT namuose įvy
ko pokylis ir naujiesiems 
senjorams spalvų uždėji
mas. Įnešus vėliavą ir val
dybai užėmus vietas prie 
žalia gelumbe su Korp! 
ženkliu užtiesto stalo, su
giedotas tautos himnas. 
Pirm. V. Plioplys taria žodį 
ir pakviečia vicepirm. Pau
lių Deveikj perskaityti su
eigos protokolo ištrauką ir 
iškviesti junjorus. Salės vi
duryje išsirikiavo Lilija 
Balčiauskaitė, Bronutė Ba- 
rakauskaitė, Lora Blažytė 
ir Andrius Kelpša.

Magistrą L. Deveikytė ir
(Nukelta į 4 psl.)
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Ekonominiai galvosūkiai visame pasaulyje. - Dolerio vertės kritimo 
priežastys. - Biudžeto deficitas. - Rinkiminės perspektyvos.

Sovietų spauda iki šiol 
visai nesidžiaugia akcijų ir 
vertybės popierių kainų kri
timu kapitalistiniame pasau
lyje. Iki šiol jie tai su malo
numu garsino kaip kapitalis
tinės sistemos silpną pusę. 
Šį kartą jiems jau nebepato
gu taip daryti, nes pats Gor
bačiovas - kaip ir jo kole
gos Kinijoje daug anksčiau - 
pripažino, kad ir komunisti
nė sistema vis dėlto turi ne
mažai ir blogų pusių, kurias 
reiktų pataisyti pagal ... ka
pitalistinį modelį.

Bet ’perestroika' pagal 
kapitalistinį kurpalį iš karto 
gyvenimo ncpalengvins. No 
rint ją 'tvarkingai' pravesti, 
reikia nemažai laiko ir aukų. 
Pvz. Socialističeskaja Indus- 
tria paskelbė, kad 1990 me
tais 60,000 Maskvos gyven
tojų neteks savo dabartinių 
pareigų, nes Gorbačiovas no 
ri sumažinti ministerijų val
dininkų skaičių pusiau.

Nors komunistinė tvar-

HIPOKRIZĖS 
SIAUTIMAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

asmeninį gyvenimą - ir tai
- prieš daugelį metų ..."

Po to atsitiko beveik ste 
buklas. Demokratų kandida 
tai pradėjo aiškintis ar jie 
rūkė marijuaną; kada ir kiek. 
Jei dar pridėsime, kad vienas 
iš jų turėjo pasitraukti dėl ne 
ištikimybės savo žmonai, ten 
ka daugiau negu nustebti.

Pagal 1985 m. statistiką 
net 62 milijonai amerikiečių 
yra bandę marijuaną. o ka
dangi čia kas antros jungtu
vės pasibaigia išsiskyrimu, 
neištikimybė - dažniausia iš
siskyrimo priežastis - turi 
būti labai paplitusi. Kaž kaip 
likimo ironija panorėjo, kad 
partija - kovojusi už asmenų 
privatiškumo laisvę - renkasi 
savo kandidatus, ar prieši
nasi kitų kandidatams, tik pa 
gal jų tinkamumą viešosios 
moralės normoms!

Žinoma, galima ramin
tis, kad kandidatai yra paly
ginti jauni žmonės, todėl dar 
nėra galima susidaryti nuo
monės iš kitų jų veiksmų. 
Bloga pusė tačiau yra ta, kad 
toks išvilkimas iki nuogumo
- ne tik kandidatų, bet ir jų 
šeimos - daugelį visai pado
rių žmonių sulaiko nuo kan
didatavimo. Spaudos laisvė 
nepalieka jiems nė gabalėlio 
skraistės, kuria galėtų pri
dengti kokią jaunystės išdai
gą, visai nereikšmingą jo to
limesnei karjerai. Ar tik toji 
laisvė nebus šį kraštą grą
žinusi į inkvizicijos amžių? 

ka yra labai patogi pravesti 
visokias reforma, tačiau kol 
kas jos visos vedė prie vis 
griežtesnės valdžios, kuri tik 
viena galvojo už visus savo 
pavaldinius. Masės, paraga
vusios laisvės, įgauna apeti
to vis didesnei laisvei. Nors 
kol kas Gorbačiovas turi dau 
guma politbiure, tačiau Cent 
ro Komitete beveik 2/3 narių 
dar yra ten patekę Brežnevo 
laikais ir, savaime aišku, bi
jo per reformas netekti savo 
privilegijuotos padėties. Tai 
didelis stabdis 'perestroikai'. 
Panašiai ir Kinijoje.

• ••

Grįžtant į kapitalistinę 
santvarką reikia pastebėti, 
kad jos ligos yra medijos iš
pūstos. Pagal principą, kad 
tik blogos žinios yra tikros 
žinios, geromis niekas nesi
domi. Pavyzdys: JAV biu
džeto deficitas. Jis buvo tuo 
geras, kad leido pagyvinti 
krašto ūkinį gyvenimą. Jo 
bloga pusė yra toji, kad jis 
negali amžinai tęstis. Bet 
kaip jį sumažinti? Preziden
tas mano, kad tik mažinant 
federalines išlaidas, Kongre
sas - pakeliant mokesčius.

Nors abeji būdai vers 
tautą, taip sakant, susiveržti 
diržą - gyventi truputį kuk
liau - pirmasis būdas daugu
mai atrodo malonesnis ir yra 
populiaresnis, kas leis pa
siekti kompromisą. Jei būtų 
galima sumažinti šių metų 
deficitą tik 30 bilijonų dole
rių, tai jau bus laikoma ženk 
lu, kad JAV nori sutvarkyti 
savo ūkį.

Negalima užmiršti, kad 
kapitalistinių valstybių ūkiai 
yra labai vienas su kitu su
siję. Netvarka vienoje iš jų 
tuojau atsiliepia kitoms, 
ypač jei kas nors atsitinka 
didžiausioje iš jų - JAV, 
kurių doleris faktinai yra 
pasaulinė valiuta. Niekas 
tikrai nežino, kiek dolerių 
yra apyvartoje. Jei kokios 
nors 'blogos žinios' sukelia 
panika ir dolerių savininkai 
nori jais atsikratyti, dolerio 
kaina - t.y. jo santykis su ki
tom valiutom (atsisakius nuo 
aukso standarto, kito mąsto 
nebeliko) - krinta.

Šiuo metu JAV-bėms 
yra reikalinga iš užsienio pa
siskolinti apie 170 bilijonų 
dolerių į metus. Anksčiau 
tai nebuvo sunku, nes pasiū
la buvo didesnė už pareika
lavimą, bet ne dabar. Prisi
vilioti svetimą kapitalą JAV 
emisijos bankas - Federal 
Reserve - bandė pakeltais 
nuošimčiais uš paskolas, bet 
tuo prisidėjo prie panikos 
biržoje, kuri išsigando rece
sijos, pakilimo. Po to nuo

šimčiai už paskolas buvo su
mažinti, bet dolerio vertė 
pradėjo smarkiai kristi. Nuo 
metų pradžios iki dabar, do
lerio vertė nukrito apie 10%. 
Šiuo metu ji yra maždaug 
tiek pat nuošimčių mažesnę 
negu 1973 metais.

Nors prezidentas Reaga 
nas pareiškė, kad doleris jau 
pakankamai nukrito, iš tikro 
administracija ir Federal Re
serve dar nesigriebė jokių 
priemonių dolerio kritimui 
sustabdyti. Ūkiui, žinoma, 
yra geriau,jei valiutos vertė 
keičiasi lėtai, bet ne šuoliais, 
kaip buvo paskutiniu metu.

• ••

Kaip viso to akivaizdoje 
atrodo rinkiminės perspek
tyvos? New Yorko burmis
tras Koch - demokratas ir 
apsukrus politikas - mano, 
kad iš dabar triukšmaujan
čių demokratų nei vienas ne
galėtų laimėti nei prieš vice
prezidentą Bush, nei prieš se 
natorių Dole. Už tat, grei
čiausiai, pati demokratų kon 
vencija sekančiais rinkimais, 
kada delegatai bus atpalai
duoti nuo savo įsipareigoji
mų, išrinks kokį 'rimtesnį' pa 
šalietį, kaip N.Y. gubernato
rių Cuomo ar šen. Bradlcy.

VILNIUJE MIRĖ
PETRAS GRIŠKEVIČIUS

Lietuvos komunistų par
tijos gen. sekretorius ir So
vietų Aukščiausios Tarybos 
narys Petras Griškevičius, 
63 m. amžiaus, mirė Vilniu
je š. m. lapkričio 14 d. šiose 
pareigose jis išbuvo nuo 
1974 m.

Mirties priežastis neskel
biama.

Grupė dalyvių ASS akivaizdinio suvažiavimo spalio 18 d. Chicagoje prie laisvės paminklo.
J. Tamulaičio nuotr.

■ Iš kitos pusės
Kartais ir menkūs reikalas, bet išklimiiigai prista

tytas, gali pasirodyti svarbus. Dėl to išeivijoje dažnai 
bandome turinį pataisyti pristatymo forma. Tuo net už
sikrėtė šių eilučių autorius. Kilus susidomėjimui 'apskri
to stalo’ pokalbiui Vilniuje, liepos 30 d. šioje vietoje pa
siteiravau ar apie jį žinojo Bendruomenės vadovybė. Kad 
atrodytų oriau, palyginau tą įvykį su tuo laiku pagarsė
jusia ’lrano-Contra’ afera, kurioje prezidentas užsigynė 
ne viską žinojęs. Nepaisant tokios komplimentarinės ana
logijos, atsakymo iki šių dienų nesulaukiau. Kad išsisukti 
nuo atsakymo į tokį paprastą, bet daug kam įdomų klau
simą, buvo sušaukta konferencija Washingtone su eks
kursiją į Baltuosius Rūmus. Konferencijoje, jei patikėti 
Dirvai prisiųsta korespondencija, Mykolas Druriga savo 
žodyje pabrėžęs, kad:

”— išeivija turi išvystyti aktyvios politikos planą, 
siekiant išnaudoti visus ryšius su tautiečiais Lie
tuvoje savo politiniams tikslams. O svarbiausias 
politinis tikslas ir yra Lietuvos laisvė ir nepriklau
somybė.”

Atrodo, kad tuo pavyzdžiu sekant, netrukus ir nekro
loguose skaitysime, jog velionis ar velionė, norėdami iš
vaduoti Lietuvą, joje net kelis kartus lankėsi. Ar ne 
gražu ?

Iš viso konferencijoje pirmenybė buvo skirta graž
bylystei. Pavyzdžiui, Bendruomenės krašto valdybos pir
mininkas V. Votertas, jo vicepirmininko A. Gečio teigimu, 
savo baigminėje paskaitoje 'Išeivijos gyvenimo prielaidos 
ir tikrovė’ apžvelgė iš mūsų pažiūrų kylančias kai kurias 
veiklos problemas. Jis:

"Akcentavo darnos svarbą mūsų veiksnių ir 
tarpusavio santykiuose. Konferencijos dalyvio dr. 
Juozo Kazicko žodžiais tai būta vienos iš pozity
viausių, konferencijas nuotaikas visapusiškai per
duodančių kalbų.”

Ką jis kongrečiai pasakė, taip ir liko paslaptim. Tur 
nerasta sparnuotų žodžių įprastom banalybėm pa

puošti. Ir aš negavau savo atsakymo, bet dėl to nenusimi
niau. Juk jei visa mūsų veikla eiliniam tautiečiams yra 
mįslė bei paslaptis, tokia ji bus ir mūsų . . . priešui.

(vm)

būt

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

LATVI AN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams. Mot roofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės d;ukus.

M ARTINS ir GUNARS KAULINS Lakeuood. Ohio
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Korp! Neo-Lithuania
žodis pasakytas Korp! 

Neo-Lithuania vyr. val
dybos pirm. Audronės 
Gulbinienės, š v e nčiant 
Korp! 65 m. sukaktį, 
1987. XI. 7, LTN Chica- 
goje.
Šiandien susi rinkome 

švęsti Korporacijos Neo-Li
thuania 65-rių metų veiklos 
sukaktį. Pavienio žmogaus 
65-rių metų amžius suteikia 
teisę išeiti į poilsį ir pasi
džiaugti auksinio saulėly
džio dienomis, bet to nega
lima pasakyti apie organi
zacijų, nes ją ilgesni veik
los metai brandina ir turti
na. Taip ir Neo-Lithuania 
per savo 65-rius veiklos me
tus subrendo, bet ne pase
no, nors ir yra praradusi 
Lietuvos žemės pagrindą.

Lietuva, pergyvenusi su
temas ir okupacijas, tautos 
masinį naikinimą ir depor
tacijas, nepalūžo po viską 
naikinančia raudonojo ru
siškojo komunizmo banga, 
bet atlaikė visus smūgius ir 
užsigrūdino kovoje už lais
vę ir tikėjimą.

Lietuvių tautos tamsiau
siose dienose iškilo laisvės 
šaukliai, kovotojai už savo 
kalbą ir raštą. Didysis lie
tuvių tautos dainius ir Kor
poracijos Neo - Lithuania 
garbės narys, prelatas Jo
nas Maironis-Mačiulis, ku
rio 125 metų gimimo sukak
tį šiandien prisimename. 
Maironis gimė 1862. XI. 2 
d,, mirė 1932. VI. 28 d., tai
gi šiemet sueina 125 metai 
nuo jo gimimo ir 55 metai 
nuo jo mirties. Jis prana
šiškai tada skelbė:

O vienok Lietuva, atsibus , 
gi kada, ne veltui tiek daug 
iškentėjo.

Lietuva atsibudo ir jos, 
sūnūs bei dukros išgirdo 
šauksmą ir stojo į tautinį 
darbą. Maironio prikelta 
Lietuva tebėra gyva ir šian
dien. Minint Maironio gimi
mo sukaktį, Kaune, prie jo 
paminklo susirinko tūkstan
tinės minios lietuvių ir pa
gerbė didįjį tautos poetą, 
nors okupantas ir draudė. 
Maironio dvasia tebėra gy
va lietuvių tautoje, nors ir 
nešančioje rusiško okupan
to sunkią naštą. Jo dvasia

taip pat jaučiama ir neoli- 
tuanuose, nes jo giesmė Lie
tuva, brangi mano tėvynė 
skamba, uždedant jaunie
siems senjorams spalvas.

Neo-Lithuania sudaro vy
resnieji kolegos-ės filiste- 
riai-ės ir jauniesnieji sen- 
jorai-ės tebelankantieji uni
versitetus. Lietuvos univer
sitetuose išsimokslinę kole
gos jau yra daugumoje su
laukę pensininko amžiaus, 
bet savo gyvenimiška patir
timi daug prisideda prie lie
tuviškos veiklos, taipgi jų 
įnašas yra svarbus ir Neo- 
Lituanijai.

Kreipiuosi į vyresnius ko- 
legas-es ir kviečiu likti iš
tvermingais ir prisidėti prie 
Korporacijos veiklos pata
rimais bei talka.

Jaunesnieji kolegos, ko
legės būdami Korporacijo
je, jauskite lyg nuo jūsų 
priklauso lietuvybės išlai
kymas.

Jieškau ir pražuvusios 
viduriniosios kartos, k~ūria~ 
kviečiu surasti kelius ir įsi
jungti į Korporacijos veik
lą.

Puikiai suprantu, kad 
dirbant ir auginant vaikus 
bei vykdant kitus įsiparei
gojimus, mažai telieka lai
ko poilsiui ir Korporacijai. 
Bet reikia atsiminti, kad be 
jūsų dalylvavimo ir talkos 
lietuviška veikla susilpnės, 
o akademinės studentų or
ganizacijos sunyks. Tad kur 
nueis jūsų vaikai, kai ne
bus akademinių organizaci
jų? Neo-Lithuanijai svar
bu, kad su vaikais būtų kal
bama lietuviškai, o jiems 
paaugus, būtų supažindina
ma su Neo-Lithuanijos tiks
lais bei siekiais.

Man malonu pasveikinti 
naujuosius senjorus, pasi
ruošusius eiti Pro Patria 
keliu. Jūsų apsisprendimas

Tautininkų veikla Angelų mieste
Gausus, darbingas ir įdo

mus ALT S-gos Los Ange
les skyriaus susirinkimas 
įvyko š. m., lapkričio mėn. 
1 d. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, Kai visos daly
viams skirtos kėdės jau bu
vo užimtos, skyriaus pirmi
ninkė Rūta Šakienė trumpu 
sveikinimo žodžiu atidarė 
susirinkimą ir toliau jį ve
dė. Priėmus numatytą dar
botvarkę, pirmininkė pa
kvietė agr. Bronių Dūdą pa
daryti pranešimą apie pra
ėjusį ALT S-gos tarybos 
suvažiavimą. S-gos Tarybos 
narys Bronius Dūda, labai 
išsamiai ir tiksliai atpasa
kojo suvažiavimo eigą, pri
imtas rezoliucijas ir pada
rytus nutarimus. Po to, at
sakė į klausimus. Jo atsa
kymus papildė inž. Antanas 
Mažeika ir Rūta Šakienė.

Sekantis kalbėtojas buvo 
gen. garbės konsulas Vy
tautas Čekanauskas. Savo 
trumpoje, kondensuotai įdo
mioje kalboje, gerb. konsu
las išaiškino Europos Ben
drosios Rinkos Parlamento 
struktūrą, paskirtis ir tiks
lus. Paminėjo jo paskelbtų 
rezoliucijų svarbą ir reikš
mę Lietuvos laisvės bylai. 
Išvadoje, prelegentas pa
brėžė, kad jau pats laikas 
Lietuvos laisvinimo veiks
niams pradėti daugiau 
kreipti dėmesio į Europą, 
nes ten yra ir Lietuva, o 
juo labiau, kad iš užjūrio 
mūsų tėvynė negavo tos pa
ramos, kurios laukė ir ti
kėjosi.

Padėkojusi prelegentui už 
įdomią ir gausiais plojimais 
palydėtą paskaitą, pirm. 
Rūta Šakienė pranešė „vie
ną gerą ir vieną liūdną ži
nią’’. Geroji — į skyrių įsto
jo dvi naujos narės: Danu
tė Alseikienė ir jos dukra 
Ramona Alseikaitė (salėje 
plojimai). Tačiau liūdna, 
kad ilgamečiai skyriaus na
riai ir daug skyriui nusi
pelnę dr. ir ponia Pamatai
čiai išsikelia iš mūsų kolo
nijos ir išvyksta į Albu- 
querque, N. M. Skyriaus 
vardu atsisveikinti su p. p. 
Pamataičiais, pirm. Rūta 
Šakienė pakvietė skyriaus 
ir šio susirinkimo sekreto
rių Vytautą šeštoką. Vy
tautas šeštokas dėkojo dr. 
Pamataičiui už jo labai 
reikšmingą veiklą, kurioje 
jis reiškėsii per visus 38 
metus begyvendamas Los 
Angeles mieste. Jo veikla 

jungtis į tautinę lietuvių 
veiklą, tenelieka tik gerais 
norais, bet stipnuTyztū pa
tiems dalyvauti ir kitus 
skatinti jungtis į lietuvybės 
išlaikymo ir Lietuvos lais
vinimo darbą. Jūsų gyve
nimą ir darbą telydi ištar
ti priesaikos žodžiai:

... Saugoti ir ginti tau
tinę savo ir savo Tėvynės 
Lietuvos garbę ... 

nesiribojo vien ALT S-gos 
skyriuje. Jis buvo prof. M. 
Biržiškai sušelpti Komiteto 
narys, Lietuvos Nepriklau
somybės Talkos ir Fondo 
pirmininkas, drauge su Br. 
Gediminu Lietuvių Tauti
nių Namų įsigijimo pradi
ninkas, Lietuvių Kredito 
Kooperatyvo vienas iš stei
gėjų ų ir ilgametis valdybos 
narys. Jis priklausė ar va
dovavo ir daugeliui kitų or
ganizacijų, kurių dėl vietos 
ir laiko stokos neįmanoma 
išvardinti. Padėkojo ir po
niai Elvyrai Pamataitienei, 
kuri uoliai talkino savo vy
rui visuose jo darbuose, o 
taip pat, mielai prisidėdavo 
savo darbu skyriaus rengi
niuose, kada tik buvo pra
šoma. Baigdamas, Vytau
tas šeštokas linkėjo dr. ir 
poniai Pamataičiams jau
kiai įsikurti naujoje vie
toje, tačiau, jei jie pasiilg
tų mūsų veiklos ir nutartų 
sugrįžti, jie visada bus ma
loniai laukiami ir širdingai 
sutikti.

Dr. Pamataitis padėkojo 
skyriaus nariams už nuo
širdų bendradarbiavimą ir 
tokį gražų jo veiklos įver
tinimą.

Lietuvių Tautinių Namų 
pirmininkas Jonas Petronis, 
šią vasarą viešėjęs pas 
Punsko lietuvius, vaizdžiai 
atpasakojo jų pastangas iš
laikyti lietuvybę ir ją per
duoti ateinančioms kar
toms. Suminėjo jų įvairius 
trūkumus, kurių svarbiau
siais — stoka lietuviškų 
knygų. Jonas Petronis pra
šė susirinkusiųjų neatsisa
kyti Punsko lietuviams pa
dėti, kai tokios paramos 
bus paprašyti.

Pabaigai, skambiais „Va

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania pirmai me
cenatei

Ai, A.

HYPATIJAI YČIENEI-ŽIŪRIENEI 
mirus, dukroms HYPATIJAI PETKIENEI, 
EVELYNAI TAGGART, sūnui kolegai fil. 
prof. dr. MARTYNUI YČUI ir jo šeimai reiš
kiame gilią užuojautą.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausia Valdyba

Staiga pasimirus

HYPATIJAI YČIENEI-ŽIŪRIENEI, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukte

rims HYPATIJAI ir EVELYNAI bei sūnui 

dr. MARTYNUI.

Kartu liūdime.

Lietuvių Protestantų
Sąjunga

lio, valio” garsais pasvei
kinti sukaktuvininkai Onu
tė Dovydaitienė ir Vytau
tas šeštokas, kurie tą dieną 
šventė savo gimtadienius.

Susirinkimą uždarius, jo 
dalyviai rikiavosi prie gau
siai skanėstais apkrautų 
stalų. Pasistiprinus ir atsi
gaivinus skaidriu Kalifor
nijos vyneliu, dar paben
drauta ir pasidalinta sklan
džiai pravesto susirinkimo 
įspūdžiais. F. M-tis

BIRUTININKIŲ 
SUKAKTIS

šiais metais suėjo trisde
šimt metų nuo D.L.K. Biru
tės Draugijos skyriaus įsi
kūrimo Los Angeles mieste. 
Skyrius šią sukaktį ruošia
si paminėti iškilminga aka
demija gruodžio 13 d., sek
madienį, šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

šių metų valdybą sudaro: 
pirmininkė Nelė Apeikienė, 
vicepirmininkė Liucija Ma
žeikienė, sekretorė Laima 
Jarašūnienė, iždininkė Gra
žina Raibienė ir narė Adelė 
Bulotienė.

KONSULO SUKAKTIS

Ateinančiais metais los- 
angeliečiai švęs gen. garbės 
konsulo Vytauto Čekanaus
ko konsularinės tarnybos 
dešimt mėtį. Minėjimas 
vyks sausio 17 d., sekma
dienį, šv. Kazimiero para
pijos salėje. Pradžia 12:30 
vai. p. p. Įėjimas $25.00.

Rengimo komitetą suda
ro: Jonas Petronis — pir
mininkas, Rimtautas Dab- 
šys, dr. Ronaldas Giedrai
tis, Vladas Gilys, Vincas 
Juodvalkis, Albinas Marke
vičius, Antanas Mažeika, 
Liucija Mažeikienė, Julija 
Petronjenė, Rūta Šakienė, 
Alfonsas Tumas.
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Naujieji seniorai: Lilija Balčiauskaitė, Bronutė Barakaus- 
kaitė. Lora Blažytė ir Andrius Kelpša. V. A. Račkausko nuotr.

Korp! Neo-Lithuania...
(Atkelta iš 1 psl.)

tėvūnas V. Liškūnas nuima 
junjorų kepuraites ir atsi
sveikina su savo auklėti
niais. Susirinkusiems gie
dant Maironio giesmę Lie
tuva brangi, pirm. V. Pliop- 
lys, asistuojamas arbiter 
e 1 e g antiarum Viktorijos 
Meilytės, užrišo juostas ir 
uždėjo senjorų-ių kepurai
tes. Naujieji senjorai duo
da priesaiką ir bučiuoja 
Korporacijos vėliavą.

šios spalvingos ir įspū
dingos apeigos, visiems pa
lieka gražius prisiminimus. 
Salė ploja, o jaunieji kole- 
gos-ės nusilenkia vėliavai 
ir grįžta prie stalų. Pakeltų
jų vardu žodį taria Lora 
Blažytė. Įteikiamos dova
nos, gėlės, knygos. Globė
jai tradiciniai įteikia Kor
poracijos leidinį, o vyr. val
dyba apdovanoja filisterio 
rašytojo Romualdo Spalio 
knyga ”Auksinio saulėly
džio gundymai”.

Sveikina vyr. valdybos 
pirm. Audronė Gulbinienė 
(jos žodis dedamas atski
rai, ją paseka Amerikos 
Lietuvių Tautinės s-gos val
dybos vicepirm. Vida Jonu
šienė, ALT s-gos Chicagos 
skyriaus pirm. St. Briedis, 
Politinių kalinių s-gos pirm. 
Narutis ir iš Detroito atvy
kęs filisteris Algirdas Vai- 
tiekaitis, padovanojęs po 
knygą.

Naujoji valdyba perima 
pareigas ir užima vietas 
prie stalo. Pirmininkas ta
ria žodį, pažadėdamas dirb
ti darbą Pro Patria.

Giedamas studentų him
nas Gaudeamus, išnešama 
vėliava ir prasideda vaka
rienė, o po jos šokiai, gro
jant žaros smagiam orkes
trui, vadovaujamam kole
gos Zigmo Mikužio.

Korp ’ metinė šventė pra
ėjo pakilioje nuotaikoje, 
tvarkingai ir tradicingai 
pravesta. Tai nuopelnas 
jaunųjų korporant.ų, kurie 
jau pajuto korporacijos pa
skirtį ir gražias studentiš
kas tradicijas, pasiryžę jas 
ir toliau išlaikyti, šventės 
dalyvius jau sudarė didesnė 
pusė jaunimas ir vyresnie
ji pradeda užleisti pirmau
jamas vietas. Tai sveikinti

nas ir gražus reiškinys. Su
sirinkusiųjų nuotaika buvo 
itin smagi, nes jaunimas 
kalbėjosi lietuviškai ir dai
navo lietuvių dainas.

GOVERNMENT HOMES 
for $1.00 (U Repair) BUY 
DIRECT! Repos & Tax 
SEIZZED Properties.

CALL T O D A Y for 
Facts! 1-518-459-3546 Ext. 
H5810H (TOLL — Refund- 
able 24 HHours. (41,43,44)

Č|rT INTERNATIONAL

RITA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, 
kurie prisidėjo prie sėkmingo kelionių j Lietuvę sezo
no.

G. T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reika
lus oro, vandens Ir sausumos keliais. Turizmui ar 
biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti Iškvietimo 
dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

NORI PASAULIO PAMATYTI? 
KREIPKIS j G.T.

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

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

G.T. INTERNATIONAL 
1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8800/SA

Nr. 8801

Nr. 8802/F

Nr. 8803/M

Nr. 8804/FIM

Nr. 8805/SP

Nr. 8806/F

Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M

Nr. 8810/F

Nr. 8811/M

Penkiolika metų tiesos sargyboje
LKB Kronikos sukakties minėjimas

J. Varčius

Kanados lietuvių žurna
listų sąjunga, susitarus su 
Toronto lietuvių vyrų cho
ru ”Aras”, 1987 m. spalio 
25 d. surengė specialią iš
kilmę LKB kronikos 15 me
tų sukakčiai paminėti.

Pagrindinis LKB kroni
kos 15 metų sukakties mi
nėjimas įvyko Toronto Lie
tuvių namų Mindaugo sa
lėje, kur dalyvavo per 400 
tautiečių iš Toronto, Ha
miltono ir apylinkių. Minė
jimas pradėtas 3 vai. p. p. 
visiems dalyviams sudaina
vus "Lietuva brangi”. Pras
mingą invokaciją sukalbėjo 
prel. dr. Pr. Gaida. Įžanginę 
kalbą pasakė KLž sąjungos 
pirm. J. Varnavičius, primi
nęs Kremliaus komunistų 
politbiuro užsimojimus po
kario metais sunaikinti lie
tuvius pagal Suslovo planą 
— Lietuva bus, bet lietuvių 
nebus. Trumpai priminė 
LKB kronikos atsiradimo 
priežastis, liepsnose žuvusį 
jaunuolį Romą Kalantą, 

Pietų Amerika: 5 d., Rio, Iguassu Falls,
4 Buenos Aires birželio 7-18
Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės -
16 - birželio 3
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 
14-16
Pabalti jis; Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., 
Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 2 d., 
ir 2 dienos laive, liepos 3-17
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Helsinkis
3 d., liepos 14-29
Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 18 — 
rugpjūčio 3.
Lietuva 10d., Maskva 1 d., liepos 19-31. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d. rugpjūčio 15-31. 
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 
16-28.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Vakarų Vokietijoje (Octoberfest)
5 d., rugsėjo 19 - spalio 7.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugsėjo 20 - 
spalio 2.

laisvės kovotojus, kuriuos 
minėjimo dalyviai pagerbė 
tylos minutės susikaupimu.

Pagrindine kalbėtoja bu
vo Gintė Damušytė, Lietu
vių katalikų religinės šalpos 
reikalų vedėjo pavaduotoja 
ir informacijos centro va
dovė, su kuria publiką su
pažindino Dainora Juozapa
vičiūtė. Prelegentė skaitė 
40 minučių užtrukusią pa
skaitą tema: ”Penkiolika 
metų tiesos sargyboje: 
LKB kronikos sukaktis”.

Paskaitos įvade prelegen
tė pabrėžė, kad dabartinėje 
Gorbačiovo ”glasnost” poli
tikoje Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios padėtis nepage
rėjo, bet priešingai, pablo
gėjo.. LKB kronika yra pa
grindinis pogrindžio infor
macinis leidinys, kurio pir
mas numeris buvo išleistas 
1972 m. kovo 19. Kiekvie
nais metais buvo išleisti 
apie penki numeriai, o 15 
metų laikotarpyje iš viso — 
73.

Slaptai leidžiamos LKB 
kronikos okupuotoje Lietu
voje konkrečiais įvykių ap
rašymais parodo žiaurų ti
kėjimo persekiojimą ir di
delį persekiojamųjų tikin
čiųjų didvyriškumą, jų ne
paprastą pasiryžimą išlikti 
tikinčiaisiais ir kovoti už 
tikėjimo laisvę.

Šis pogrindžio leidinys, 
kaip leidėjai išsireiškia, 
”yra tarsi fotoaparatas, 
tiksliai, kiek tai žmogiško
mis jėgomis sovietinėse są
lygose įmanoma, fiksuojan
tis faiktus”. Per kroniką 
siekiama palengvinti kata
likų padėtį Lietuvoje, su
burti dvasiškiją bei pasau
liečių jėgas priešintis tero
rui, pažeidžiančiam žmo
gaus teises, ypatingai reli
gines. Sovietinio ateizmo ir 
rusifikacijos siekių fone, ši 
religinė rezistencija tampa 
tautine, kultūrine, sociali
ne rezistencija.

LKB kronikos išsilaiky
mas 15 metų dabartinėse 
okupuotos Lietuvos sąlygo
se yra tikras stebuklas, šis 
primityviai, mašinėle per
rašomas leidinys okupuoto
je Lietuvoje tiesioginiai pa
siekia nedaugeiį skaitytojų. 
Tačiau leidėjams pavyko 
surasti priemonių pasiųsti 
originalus per griežtai sau
gojamas sienas į Vakarus, 
kurie pasiekė lietuvių išei
vių organizacijų centrus. Be 
išeivių pagalbos kronika ne
būtų turėjusi tokio pasise
kimo ir reikšmės lietuvių 
tautos sargyboje. Gauta 
kronika Lietuvių informa
cijos centro padauginama ir 
išsiuntinėjama lietuvių lai
kraščiams ir užsienio radijo 
tarnyboms. Ji radijo bango
mis vėl grįžta į okupuotą 
Lietuvą. Ne tik Lietuvos 

gyventojai, bet KGB sau
gumiečiai per radiją išgirs
ta savo pavardes, kurie per
sekioja ir terorizuoja tikin
čiuosius, jų vaikus bažny
čiose ir mokyklose. Šie 
agentai jaudinasi dėl šių ži
nių ir bando pakeisti savo 
elgesį, pasirinkdami švel
nesnių persekiojimo takti
ką.

Kronika perspausdinama 
ne tik lietuvių išeivių laik
raščiuose, bet ir atskirais 
tomais leidžiama Chicago
je. Lietuvių religinė šalpa 
New Yorke leidžia atskirais 
sąsiuviniais anglų kalba 
6000 tiražu, kurie silnčiami 
k o n g r esmanams, senato
riams, spaudai, bibliote
koms ir kitoms kitataučių 
organizacijoms. Koenigstei- 
ne veikiantis Institutum 
Balticum leidžia ir platina 
kroniką vokiečių kalboje. 
Spontaniškai pasirodė kro
nikų rinkiniai knygose ispa
nų, prancūzų ir italų kalbo
mis. šitie visi leidiniai pa
reikalauja daug darbo ir 
dar daugiau išlaidų.

G. Damošytė baigdama 
paskaitą supažindino klau
sytojus su Lietuviųų katali
kų religinės šalpos ir infor
macijų centro įstaigos dar
bais, jų naudojamais kom
piuteriais, greitu žinių per
davimu. šiuos darbus atlie
ka penki nuolatiniai ir šeši 
pagalbiniai tarnautojai. Vi
sos išlaidos padengiamos iš 
surinktų aukų per lietuviš
kas parapijas, susirinkimus 
ir privačius asmenis. Šia 
proga padėkojo torontiš
kiams daktarams J. ir M. 
Uleckams, kurie asmeniškai 
įteikė prelegentei stambų 
čekį kronikos reikalams.

Akademinei daliai sklan
džiai vadovavo Zita Praka- 
paitė.

Po 15 minučių pertrau
kos, vyko koncertas, kurį 
atliko Toronto lietuvių vy
rų choras "Aras”, diriguo
jamas jo vadovo V. Veri- 
kaičio ir akompanuojamas 
J. Gavėdo. Choras, kurį su
daro per 40 dainininkų sce
noje pasirodė su nauja ap
ranga (balti švarkai, baltos 
kelnės), kurias įsigyti bu
vo gauta iš Ontario valdžios 
finansinė parama, šis žy
miausias Kanadoje lietuvių 
vyrų choras be pertraukos 
dainavo vieną valandą, ga
lingai ir darniai atlikęs pa
triotinio turinio 9 dainas ir 
vieną 6 dainų junginį. Pub
likai audringai plojant, cho
ras koncertą užbaigė savo 
himnu "Aras”.

Padėkos žodį rengėjų var
du pasakė KLž sąjungos 
sekr. Stp Varanka. Iškilus 
minėjimas, užtrukęs porą 
valandų, užbaigtas Lietu
vos himnu.

CABINET MAKER
For custom cabinet shop in Warren 
area. 5 years proffessional experi- 
ence, Layout, eut up assemble, in- 
stall. Good reference. Wage based on 
demonstrated skili. 3 13-754-4270.

(38-44)

FOOD SERVICE
Full time position available. Mature 
reliable person to assist in kitehen 
for large private residence. Own 
transportation a mušt. Please call 
betvveen 9-4 for appt.

215-459-4125
(37-43)
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Nugaros skausmai Or. Danielius Oegėsys
VIKTORO PETRAVIČIAUS PARODA

Nugaros skausmai yra 
vieni iš dažniausiai girdimų 
gydytojo kabinete nusi
skundimų. Nugaros pagrin
das yra nugarkaulis, kurį 
sudaro 24 slanksteliai sudė
ti vienas ant kito ir sujung
ti sąnariais ir raiščiais. 
Tarp slankstelių yra pagal
vėlės vadinamos diskais. 
Prie nugarkaulio yra pri
jungta visa eilė raumenų. 
Nugarkaulis ir raumenys 
išlaiko kūną vertikaliniame 
stovyje taip, kad mes ga
lime stati vaikščioti, o ne 
rėplioti keturpėsti. Raume
nų dėka nugarkaulis gali 
judėti įvairiom kryptim ir 
kilnoti Įvairaus sunkumo 
daiktus. Be to, nugarkaulis 
apsaugo jo viduje esančius 
nervus, kurie nugarkaulio 
kanalu eina iš galvos į kūno 
galūnes ir paskirus orga
nus.

Dažniausia nugaros skaus
mų priežastis tai išsiver
žęs nugarkaulio diskas. Dis
kas tai yra homogeninė, 
apyminkštė medžiaga lyg 
pagalvėlė, esanti tarp stu
buro slankstelių. Ta medžia
ga yra apsupta fibroziniais 
audiniais, vadinamais raiš
čiais.'Keliant sunkų daiktą, 
arba staigiai pasukus žemu
tinę nugaros dalį, arba nu
kritus ant nugaros disko 
dalis gali išsiveržti pro raiš
čius ir užspausti išeinan
čius iš stuburkaulio kanalo 
nervus. Tas sukelia skaus
mą, kuris prasideda stai
giai ir lokalizuojasi žemuti
nėje nugaros dalyje, arba 
radijuoja Į vieną arba ir 
abidvi kojas, ką populiariai 
žmonės vadina išijaus 
skausmu. Retesniais atve
jais disko skausmai pasi
reiškia iš lėto. Kiekvienu 
atveju skausmai padidėja 
pajudinus staigiai nugarą. 
Herojiškas bandymas nuga

ASS akivaizdinio suvažiavimo spalio 17-18 dienomis Chicagoje simpoziumo dalyviai: A. Kor- 
zonas, D. Barzdžiūtė, D. Molytė, S. Miknaitis, G. Liubinskaitė ir K. Ječius. J. Tamulaičio nuotr.

lėti nugaros skausmus dir
bant arba judant padėtį tik 
pablogina. Disko gijimui 
reikia ramybės ir poilsio, 
todėl gulėjimas lovoje ant 
kieto čiužinio ir skausmą 
malšinantieji bei raumenų 
spazmus mažinantieji vais
tai greitina išsiveržusio dis
ko gijimą. Tempimas žemu
tinės kūno dalies nėra būti
nas nes čia aprašytas na
mų gydymas būna efektin
gas 90N atveju. Apsisaugo
jimui nuo pasikartotinų dis
ko priepuolių yra pataria
ma dėvėti standrų žemuti
nės nugaros gorsetą, kuris 
apsaugo nugarą nuo staigių 
judėsiu.

Bet toks gydymas padeda 
tik lengvesniais ligos atve
jais, būtent, kai nugarkau
lio disko tik dalis išsiveržia 
pro raiščius. Gi kai visas 
diskas išlenda, tada be chi
rurginio gydymo neapsiei
nama. Išsiveržusį diską dar 
galima gydyti injekcijomis 
ir jį tirpinti įšvirkščiant į 
išlindusį diską proteiną nai
kinantį enzymą. Deja, šis 
metodas kai kada duoda ne
malonias komplikacijas, to
dėl jis nėra plačiai vartoja
mas. Kinijoje nugarkaulio 
diskus gydo akupunkcijo- 
mis, bet neaišku kaip aku- 
punkcija gali pašalinti arba 
ištirpinti išsiveržusį diską.

Daugumoje atvejų dis
kas išsiveržia kairėje arba 
dešinėje nugarkaulio pusė
je. Bet retais atvejais jis 
gali išsiveržti per vidurį. 
Toks iššsiveržęs diskas yra 
pavojingas nes jis užspau
džia stuburo kanale esan
čius nervus. Tokiu atveju 
ligonis negali šlapintis. 
Greita operacija yra vienin
telis būdas tokią padėtį ati
taisyti.

Visus išsiveržusius dis
kus nedelsiant reikia gydy

ti, nes jų negydant gali at
sirasti neurologiniai pakiti
mai kaip kojų silpnumas, 
jautrumo pakitimas arba 
nervų paralyžius.

Antra svarbi nugaros 
skausmų priežastis tai ar
tritiniai stuburkaulio paki
timai. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėise apie 390 tūks
tančių artritiniais skaus
mais nusiskundžiančių žmo
nių tampa laikinai nedar
bingi kas sudaro virš 13 mi
lijonų praleistų darbo dienų 
metuose. Tai yra nemažas 
nuostolis krašto ekonomi
jai.

Staigios artritinės atokos 
atveju ligonis išgyvena ašt
rius nugaros skausmus. To
kių skausmų mažinimui yra 
visa eilė specifinių vaistų. 
Vieni vaistai padeda vie
niems, kiti kitiems asme
nims. Aspirinas yra plačiai 
vartojamas, bet jis šios li
gos atveju nėra efektingas. 
Kai skausmas būna lokali
zuotas vienoje vietoje, tai 
kortizono ir novokaino in
jekcijos į skaudančią vietą 
yra viena iš efektingiausių 
gydymo priemonių. Korti- 
zonas mažina audinių užde
gimo reakciją ir tokiu būdu 
stabdo ligos procesą. Nak
ties poilsiui reikia kieto 
čiužinio, bet stebėtinai įdo
mu, kad vandens čiužiniai 
(water beds) irgi būna pa
togūs daugeliui ligonių. 
Staigūs nugaros judesiai 
sukelia skausmą, todėl pir
mom ligos dienomis reikia 
vengti judėti, bet vėliau, 
skausmam sumažėjus, yra 
patariama daryti nugaros ir 
pilvo raumenų stiprinimo 
gimnastiką., žinoma, pra
dedant atsargiai ir palaips
niui. Pilvo raumenys pade
da išlaikyti nugaros stabi
lumą todėl gimnastikos 
tikslas ir yra sustiprinti

Viktoro Petravičiaus kūrinių paroda atidaroma lapkričio 20 
d. Michigan City, 312 E. 8th St., Community Center of the Arts 
galerijoje. Parodoje bus išstatyti vėliausieji jo grafikos kūriniai 
ir keletą skulptūrų. Specialus priėmimas su dailininku sekma
dienį, lapkričio 22 d. nuo 2 iki 4 vai. p. p. Paroda bus atidaryta 
iki gruodžio 30 d.

pilvo ir nugaros raumenų 
pajėgumą (tonusą).

Artritiniai nugaros nusi
skundimai yra chroniško 
pobūdžio, todėl visada rei
kia atsiminti, kad staigūs 
nugaros judesiai gali sukel
ti staigų priepuolį, todėl ke
liant bet kokio sunkumo 
daiktą reikia lenkti kojas, 
o ne nugarą. Oro spaudimo 
pakitimai veikia sergantį 
artritu, žemas oro spaudi
mas sukelia sąnarių skaus
mus ir jų sustingimą. Kai 
kurie artritikai mėgsta Ari
zoną. Jie sako, kad šiltas, 
sausas ir aukšto spaudimo 
Arizonos klimatas juos ge
rai veikia. Reikia pasakyti, 
kad tokiose sąlygose savi
jauta gali pagerėti, bet ar
tritiniai pakitimai nesusto
ja ir vistiek progresuoja. 
Artritui gydyti neužtenka 
saulės ir oro, bet reikia taip 
pat ir balansuotos, mažai 
riebalų ir kalorijų bei drus
kos turinčios dietos. Reikia 
taip pat pakankamai daržo
vių, vaisių ir gamtoje esan
čių vitaminų. Taip pat rei
kia atsiminti, kad per dide
lis kūno svoris ir nepakan
kamas judėjimas bei berei
kalingas rūpestis arba de
presija yra artrito gydymo 
priešai.

NAUJOS KNYGOS
• Antanas Gustaitis. PA

KELĖJE Į PAŽADĖTĄJĄ 
ŽEMĘ. Satyrinės elegijos. 
184 psl. kietais viršeliais. 
Kaina 10 dol. Aplankas ir 

knygos iliustracijos Prano 
Lapės. Išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fon
das 7338 So. Sacramento 
Avė., Chicago, III. 60629. 
Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Chicagoje.

• Dr. Kazys Šidlauskas. 
SVARSTYBOS. Visuomeni
niais ir teisiniais klausi
mais. Straipsnių, spausdin
tų lietuvių spaudoje, rinki
nys. Bendros pastabos apie 
visuomeninę veiklą ir poli
tiką ; Lietuvos konstitu
cinės teisės problemos; 
VLIKas; LB ir jos proble
mos; Amerikoniškos politi
kos temomis. 216 psl. kaina 
6 dol. Leono XIII fondo lei
dinys. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje.

CABINETMAKERS
Massachusetts based leading manu- 
facturer of Custom Architectural 
Woodwork and Executive Furniture 
has openings in the following areas. 
JOURNEYMAN CAB1NET MAKERS 
— minimum of five years experiance 
required.
F1N1SHING ROOM SUPERV1SOR -- 
mušt have vvorking knowledge of all 
finishes and colors. Minimum of eight 
years experience required.
PLANT SUPERINTENDENT — mušt 
be self-motivator capable of handl- 
ing, a custom shop of approximately 
40 employees. Extensive knowledge 
of cabinetmaking, veneering and fi- 
nishing a mušt.
We offer top wages and benefits to 
the right people willing to re-locate 
to the New England area. Send re- 
sume to: WESTFIELD WOODWORK- 
ING Co., INC., P. O. BOX 864. WEST- 
F1EL.D, MASSACHUSETTS 01086.

E.O.E.
(34-43)

DRESS OPERATORS
WANTED experienced working on 
complete garments ’’after 5 & party 
dress”, some "semi section” work 
available. Apply: l.C. Contracting Co., 
7224 1 6th Avė., Brooklyn, N. Y. 1 1204

Tel. (718) 234-0286
(38-44)

AIR CONDITIONING /HEATING
Join a company with national chain 
store affiliation. We are looking for 
people to clean heating systems, etc. 
Employees also will receive training 
in installing heaters and air condi- 
tioners. Some knowl. of heaters is 
desirable. Benefits. 215-343-2445.

(41-43)
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Rašytoja Aurelija Balašaitienė-Žitkuvienė su vyru Marcelinu Žitkumi, romano "Skeveld
ros” mecenatu. Šalia stovi autorės vaikai Jūratė Balašaitytė ir Rimas Balašaitis.SKEVELDRŲ žmogus ir jo pasaulis

Žodis romano sutiktuvėse Clevelande (2)
Ir meilė šio romano ne 

tik tematinis, bet ir net fi
zinis centras. Vestuvės tarp 
Stepono ir Margaritos su
tampančios su Velykų šven
tėmis, suvedančios visus 
veikėjus, sukaupiančios vi
sų viltis lyg apoteozinis ro
mano momentas įvyksta ro
mano viduryje. Padalinda
ma velykinį kiaušinį Elenu- 
tė siūlo visiems susirinku
siems tardama: „Tai mūsų 
vienybės ir bendro džiaugs
mo simbolis”, (p. 185). Vė
liau iškilmingoje vedybų 
procesijoje jaunųjų laimė 
nušviečia visus: „Margari
tos veidas spindėjo nepa
prastos laimės išraiška, o 
Steponas negalėjo atitrauk
ti akių nuo savo nuotakos’’ 
(p. 194). Klebono linkėjimų 
žodžiai susieja jaunųjų ir 
tautos ateities svajones vie
non plotmėn: „Te jų atei
tyje išlieka gyvos ir jų, ir 
mūsų visos tautos svajonės, 
kad, laisvėje gimę, laisvė
je gyventų ir savo šeima su 
Tavo palaima kurtų Tavo 
garbei ir visos tautos gero

RAŠINIŲ KONKURSAS
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia RAŠINIŲ 

KONKURSĄ JAUNIMUI. Temos — 1. NE LIETUVOJE GIMU
SIO JAUNIMO PAREIGA LIETUVAI, ir 2. KAIP IŠLAIKYTI 
JAUNIMĄ AKTYVŲ LIETUVIŠKOSE ORGANIZACIJOSE.

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga kviečia ir skatina visą 
lietuvišką jaunimą (iki 35 m. amžiaus) dalyvauti konkurse. 
Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle spausdintų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mokytojai bei įvairių organizacijų va
dovai, yra prašomi paskatinti jaunimą rašyti anksčiau minė- 
tom temom.

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys premijos:

I. — $250.00
II. —$150.00
III. — $100.00

Pręmijų paskirstymui, jury komisija bus sudaryta ir paskelbta 
vėliau.

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema, 
prisiųsti ušklijuotą voką su vardu; adresu, ir amžiumi. Konkur
so rašiniai turi būti prisiųsti iki sausio mėn. 15 d., 1988 m., 
sekančiu adresu; Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
c/o Vida Jonušienė, 12500 Pawnee Rd., Palos Park, 
III. 60464.

vei. Laimink, Dieve, šią 
puotą ir saugok mūsų tė
vynę Lietuvą nuo nelaimių, 
kurios grasina paliesti mus 
karo šmėklos ugnimi’’ (p. 
196). O šios vedybos įvyk
sta grasinančios okupacijos 
išvakarėse.

šis dramatiškas vestuvių 
ir okupacijos sugretinimas 
suriša veikėjų asmenišką 
gyvenimą su tautos likimu. 
Margaritos ir Stepono, Val
demaro ir Anneliese, Ani
ceto ir Elenutės šeimų lai
mė ir baigiasi Lietuvos ne
priklausomybės dienomis: 
„Visa mūsų nepriklausomy
bės epocha, trumpa bet ža
vi, subyrėjo į skeveldras...” 
(p. 226) — leitmotyvinis 
žodis vėl pasikartoja kal
bant apie Lietuvos likimą.

Pirmosios bolševikų oku
pacijos aidas Plaškevičius 
pasiekia skirtingose vieto
se ir visus giliai, kad ir 
skirtingai paveikdamas jų 
gyvenimą, sukrečia. Valde
maras Vienoje dirbantis 
diplomatiniame korpuse ne
tenka darbo. Gavęs telegra

Jolita Kavaliūnaitė

mą, taria: „Lietuvos nė
ra . . .” (p. 217). Steponas 
taip pat Vienoje studijuoja 
toli nuo Margaritos: „Jam 
atrodė, kad jis iš tolo girdi 
tankų ūžimą ir Margaritos 
verksmą” (p. 217). Elenu- 
tė išgirsta per Kauno radi
jo stotį — „Sovietų išlais
vintojų armija žygiuoja 
Vilniaus gatvėmis ir netru
kus bus Kaune” ir apalps
ta. O Anicetas Vilniuje sa
vo akimis mato užslenkan
čių armiją: „Pro šalį lėtai 
riedėjo ilga tankų vilkstinė. 
Nuvargę, a p d u lkėjusiais 
drabužiais, į batus nepana
šia avalyne, purvinomis ko
jomis, mongoliškų bruožų 
k a r ei vėliai, kulkosvaidžių 
vamzdžius atsukę į šaligat
vius, lyg pasiruošę šaudy
ti (. . .j” p. 226.

šis susiejimas skaudžių 
tautos istorijos momentų su 
romano veikėjų gyvenimu 
suteikia romanui epišką di
mensiją. Ir kiti tautos dra
mos įvykiai organiškai įpin
ti į romano veiksmą: bai
sieji birželio trėmimai, žy
dų naikinimas per vokiečių 
okupacija, fronto artėji
mas, pabėgėlių gyvenimas 
stovyklose ir emigraci.fa į 
Vakarus.

Tai — ši istorinė dimen
sija — sujungia Skeveldras 
su dažnu mūsų dienų lite
ratūrinėje kūryboje sutin
kamu žmogaus identiteto 
klausimu, kuris ypač aktu
alus gimusiems ir augu- 
siems svetimoje žemėje ir 
kuriam Lietuva, jos praei
tis, ir jos žemė tėra pažįs
tama tik iš tolo. „Šia knygą 
skiriu’’, sako autorė dedi
kacijoje, „tai kartai, kuri 
augo, brendo ar gimė toli 
nuo savo tėvų žemės, kad 
Sangailių ir jų gyventojų 
likime ji galėtų įsisąmonin
ti lietuvių tautos tragediją, 
ją suvokti ne vien protu, 
bet ir jausmais.”

Gal šių dienų skaityto
jui bus kiek tolimi Skeveld-

SKEVELDRŲ 
SUTIKTUVĖS

Spalio mėn. 25 d., Cleve
lando lietuviai pasitiko ra
šytojos Aurelijos Balašai- 
tienės-žitkuvienės romaną 
„Skeveldros”.

Lietuvių namų salę pri
pildė lietuviško rašto mylė
tojai rašytojos draugai, 
giminės ir artimieji. Sve
čius pasveikino Clevelando 
Skautininkių draugovės pir
mininkė s. fil. Irena Ged- 
rienė ir programai vesti pa
kvietė s. Viliją Nasvytytę- 
Klimienę, kuri pristatė po
pietės prelegentę, Ąkrono 
Universiteto profesorę dr. 
Jolitą Kavaliūnaitę, plačiai 
nušvietė jos profesinį pasi
ruošimą bei eilės metų dar
bą keliuose universitetuo
se, Amerikoj ir užsieniuose. 
Dr. J. Kavaliūnaitė yra cle- 
velandietė, pedagogų Onos 
ir rašytojo Vaclovo Kava
liūnų duktė, iš tėvų pavel
dėjusi pedagoginį talentą. 
Prelegentė, savo turiningu 
žodžiu ir gražia lietuvių 
kalba, apibudino romano 
veikėjus, bajorų kilmės 

rų romano suidealinti per
sonažai, o Lietuvos prieš
karinis laikotarpis atrodys 
kaip prarastas rojus ir ne
pasiekiamas mitinis aukso 
amžius. O ir Skeveldrų žmo
gaus samprata gal neside
rins su šių dienų žmogaus 
samprata.

Tačiau to periodo epiškas 
vaizdas ir jo dramatiški 
momentai palieka neišdildo
mą įspūdį. Kaip poetiškai 
atsiskleidžia skaudus trėmi
mo momentas: „Traukinys 
pajudėjo, nešdamas savo 
liūdną naštą saulės link, 
nors už jos spindulių abe
jingos šviesos tremtinių gy
venimui artėja tamsa’’ (p. 
281). Nemažiau skaitytoją 
veikiančiai atvaizduojama 
bėgimo agonija: „Vietomis 
matėsi griuvėsiai, kai kur 
pro langus veržėsi degėsių 
ir dūmų kvapas. Kiekviena 
minutė, virpant nuo šalčio, 
girdint monotonišką trauki
nio ratų dardėjimą, atrodė 
kaip amžinybė, nesibaigian
ti, košmariška, skaudi” (p. 
370).

čekoslovakų rašytojas, 
g v v e nantis Prancūzijoje, 
Milan Kundera savo essais 
rinkinyje „Romano menas’’ 
pastebi, kad „romanų rašy
tojas neturėtų ribotis tiktai 
proustiška asmeniško laiko 
problema, bet jį išplėsti į 
visuotinio laiko problemą’’ 
(p. 32). (Marcei Proust’as 
tai 19-20 šimtmečio prancū
zų rašytojas, ieškantis pra
eities savo prisiminimuose, 
ir autorius romano „A la 
recherche du temps perdu’’ 
— Ieškojimas praėjusio lai
ko). Ir į tai — į šį drama
tišką laiko šauksmą (appel 
du temps) atsiliepia Aureli
jos Balašaitienės romanas 
Skeveldros.

1987 m. lapkričio 19 d.

Sangailių dvaro savininkus, 
kurio dalelytė yra ir pati 
rašytoja, stipriau iškėlė 
Aniceto Plaškevičiaus vaid
menį, jo dvasinius ir tau
tos tragedijos išgyvenimus 
1939-1949 metų bėgyje.

Meistriškai a p e i dama 
knygos turinį, užintrigavo 
klausytojus knygą įsigyti 
ir ją perskaityti-

V. Klimienė padėkojo pre
legentei už įdomų knygos 
pristatymą ir į sceną pa
kvietė romano autorę Aure
liją Balašaitienę - žitkuvie- 
nę pasakyti kodėl ji rašo. 
Autorė atsakė: — „Rašau, 
kad turiu rašyti ir nerašy
ti negaliu. Savų šaknų ži
nojimas teikia energiją, ke
lia kūrybinę dvasią, ilgesys, 
reikalaujantis įrodyti jog 
esu tautos ląstelė, noras lie
tuviškam žody gyva išlikti, 
neleidžia gyvenimo kelią ty
lomis praeiti. Esu nepapras
tai dėkinga savo mielam vy
rui Marcelinui, kuris įgali
no mane šį darbą atlikti, be 
jo mano kūryba būtų stal
čiuose dingusi, šį kūrinį 
skiriu kartai, kuri augo, 
brendo ir gimė toli nuo savo 
tėvų žemės, kad Sangailių 
ir jų gyventojų likime ji 
galėtų įsisamoninti lietuvių 
tautos tragediją, ją suvok
tų ne vien protu, bet ir 
jausmais.”

Autorė dėkojo savo vai
kams už technišką talką, 
Dirvos redaktoriui Vytau
tui Gedgaudui ir Vilties 
Draugijai už gražų knygos 
išleidimą, dr. Jolitai Kava
liūnaitei už įdomų knygos 
pristatymą, svečiams už 
gausų dalyvavimą, Skauti
ninkių Draugovei už rūpes
tį knygą pristatyti ir už 
gražiai paruoštas vaišes.

Irena Gedrienė autorę ir 
prelegentę papuošė gėlė
mis, dėkojo visiems už da
lyvavimą, kvietė įsigyti 
knygą, pasivaišinti ir pa
bendrauti.

J. Budrienė

NATIONWIDE 
INSURANCE 
N»t‘Or>wide >s <x> you' nd*

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

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

SEWING MACH OPRS.
Leading sportswear mfg. loc. in the 
Port Jersey Devefopment, requires 
exp. sewing mach opers.
RECE1VE A $100 BONUS AFT. 4 

WEEKS OF EMPLOYMENT.
Apply in person Mon.-Fr. 7:00 a. m. 
—• 3:00 p. m. at

111 Port Jersey Blvd. J. C.
Call 201-435-3307 for directions.

(37-43)
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CHKAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

LIETUVIŲ FONDO 
SUKAKTUVINIS 

POKYLIS
Visų šventųjų savaitga

lis Chicagoje buvo labai gy
vas ir gausus Įvairiais ren
giniais. Jaunimo centre vy
ko lietuvių fotografų paro
da, Ateities akademinis sa
vaitgalis, išsitęsęs net per 
tris dienas, su daugeliu pa?- 
skaitininkų ir pranešėjų, 
čia vyko lietuviškojo teatro 
režisierių ir scenos mėgėjų 
pasitarimas, sukviestas LB 
kultūros tarybos, vadovau
jamos Ingridos Bublienės, 
čia posėdžiavo PLB ir Kraš
to valdybos, vyko pokyliai, 
pasilinksminimai, sueigos. 
Jaunimo centras, Seklyčia, 
Tautiniai namai, šaulių sa
lė ir Ateitininkų namai Le- 
monte buvo pilni vietinių ir 
iš toliau atvykusių lietu
vių. Ir prie geriausių norų, 
negalima buvo suspėti vi
sur dalyvauti, nors ir turint 
pakvietimą. Tad tegu bus 
atleista, jei plačiau paminė
siu tik tuos renginius, ku
riuose teko dalyvauti.

* * *
Lietuvių Fondo 25 metų 

sėkmingos veiklos sukaktis 
buvo paminėta š. m. spalio 
31 d. pokyliu, puošnioje 
Martiniųue salėje.

Pokylį pradėjo LF valdy
bos pirm. Marija Remienė, 
pasveikindama susirinku
sius Lietuvių Fondo narius, 
bičiulius bei rėmėjus ir pro
gramai vadovauti pakvietu
si d r. Juozą Kazicką, atvy
kusi iš New Yorko.

Dr. J. Kazickas supažin
dino su soliste Birute Viz
girdiene, kuri padainavo 
keletą operų arijų bei 
dainų, akompanuojant mu
zikui Manigirdui Motekai- 
čiui. Publikos šiltai priim
ta, pridėjo ir bisui, rengė
jų apdovanuota rožių puok
šte.

Valdybos pirm. M. Re
mienė padėkojo solistei už 
jai priklausančio honoraro 
paaukojimą Lietuvių Fon
dui.

Lietuvių Fondo pokylyje stipendininkai su pelno skirstymo komisijos nariais. J. Tamulaičio nuotr.

Invokaciją sukalbėjo iki 
šiol nepasireiškęs marijo
nas kun. Antanas Kelpšas. 
Po vakarienės, sriubčiojant 
kavutę ir kitokį skystimėlį, 
LF tarybos pirm. Povilas 
Kilius ir valdybos pirm. Ma
rija Remienė pasveikino LF 
kūrėjus — dr. A. Razmą ir 
d r. G. Baluką ir LF steigė
jus — dr. K. Ambrozaitį, T. 
Blinstrubą, V. Tgnaitį, dr. 
F. Kauną, V. Naudžių, dr. 
B. Poškų ir dr. J. Valaitį. 
Dalyvaujantiems pokylyje 
įteikė žymenus. Pagerbtųjų 
vardu žodį tarė dr. Antanas 
Razmą.

Prisiminti ir minutės su
sikaupimu pagerbti miru
sieji LF pradininkai: LB 
Krašto valdybos pirm. St. 
Barzdukas, rašytojai — B. 
Babrauskas ir A. Baronas, 
visuomenininkai — A. Rū
gytė ir V. Šmulkštys.

Programos vadovas dr. J. 
Kazickas supažindino su 
čia dalyvaujančiais mū
sų iškiliaisiais visuomenės 
veikėjais ir organizacijų va
dovais, o pakviestas LF pel
no skirstymo komisijos 
pirm. Stasys Baras įteikė 
paskirtas stipendijas poky
lyje dalyvaujantiems vie
nuolikai studentų.

Pokylio vadovui tarus pa
dėkos žodį LF 25-ių metų 
veiklos minėjimo rengė
jams, programos atlikė-

Lietuvių Fondo kūrėjai dr. G. Balukas ir dr. A. Razma.
J. Tamulaičio nuotr.
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Lietuvių Fondo tarybos pirm. P. Kilius (dešinėje) sveikina L. F. steigėjus. Iš kairės dr. 
F. Kaunas, dr. B. Poškus, dr. K. Ambrazaitis ir T. Blinstrubas. J. Tamulaičio nuotr.

jams, dalyviams, aukoto
jams, oficialioji programos 
dalis buvo išsemta ir perei
ta prie linksmesnės dalies 
—- šokių ir žaidimų. Šo
kiams grojo smagus „Vy
čio” orkestras, vadovauja
mas Liūto Dargio.

Užsklandai. LF 25-rių 
metų veiklos minėjimas, 
sumanaus vadovo dr. J. Ka
zicko pravestas sklandžiai, 
buvo turiningas ir konden
suotas. Programa išbalan
suota tarp meninės, žodinės 
ir apeiginės dalių. Minėji
mų metų neišvengiamai 
ryškinami institucijų vado
vai, steigėjai ir rėmėjai. Į

Lietuvių Fondo valdybos pirmasis pirm. Teodoras Blinstru- 
bas ir dabartinė pirm. Marija Remienė. J. Tamulaičio nuotr.

pokylio apimtį neįmano
ma įsprausti visų turinčių 
nuopelnų, todėl suvažiavi
mų ar kitomis progomis rei
kėtų atžymėti ryškiuosius 
aukotojus ir palikimais bei 
kitokiu būdu įamžinusius 
save ir artimuosius.

Lietuvių Fondas yra skir
tinga institucija tarpe kitų 
gausių organizacijų, tad ir 
jos veiklos būdas yra ki
toks. Kai kitos organizaci
jos tiesiogiai dirba lietuvy
bės išlaikymo, lietuviškos 
kultūros ugdymo, jaunimo 
auklėjimo ar Lietuvai lais
vės atgavimo baruose, tai 
Lietuvių Fondas telkia lė
šas ir jų pajamomis remia 
dirbamą darbą. Pagrindinis 
kapitalas paliekamas neda
lomas ateities laisvai ir ne
priklausomai Lietuvai, o 
skirstomos tik gaunamos 
pajamos. Lietuviškoji veik
la yra tokia plati, kad neuž
tenka L. Fondo teikiamos 
paramos, siekiančios ketvir
tį milijono dol. metams, bet 
ir pačios organizacijos j ieš
ko pajamų savo veiklai iš
laikyti. Jei LF pasiektų di
desnį kapitalą, tai ir paja
mos padidėtų ir užtektų vi
sai lietuviškai veiklai ir li
tuanistinėms mok ykloms 
išlaikyti.

Lietuvių Fondo 25-rių 
metų sėkmingos veiklos mi
nėjimas praėjo gražiai, bet 
buvo kuklus, lyg neužteko

drąsos šaukti visa gerkle, 
kad sukauptas 4 milijonų 
dol. kapitalas neturi pavyz
džio išeivijos lietuvių isto
rijoje. Tai yra toks uniku
mas, kad verta ne tik sa
vųjų tarpe pasidžiaugti-di- 
džiuotis, bet ir kaimynams 
pasigirti.

MILKOVAIčIŲ 
IŠLEISTUVĖS

Karolis ir ponia Milkovai- 
čiai, Chicagos Marąuette 
Parko gyventojai, pakėlė 
sparnus ir išskrido į toli
muosius Vakarus, Kalifor
niją, arčiau savo dukros 
šeimos, į šiltesnį klimatą.

Karolis Milkovaitis parei
gingas ir veiklus visuome
nininkas, sumanus „Pensi
ninko” redaktorius, buv. 
Lietuvos šaulių sąjungos 
pirmininkas, Laisvės kovų 
paminklui atnaujinti komi
teto pirmininkas ir žinomas 
Vasario 16 gimnazijos cen
trinio komiteto vadovas, lė
šų ir mokinių gimnazijai 
teikėjas bei kitų organiza
cijų ar komitetų ištvermin
gas talkininkas.

Išleistuvių pobūvis įvyko 
š. m. spalio 28 d. vyresnių
jų lietuvių būstinėje Sek
lyčioje. Pobūviui vadovavo 
Birutė Jasaitienė, ranka 
rankon dirbusi su Vasario 
16 gimnazijos komitetu.

(Nukelta į 8 psl.)
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CHICAGO
(Atkelta iš 7 psl.) 

Daug gražių linkėjimų Mil- 
kovaičiams pabėrė gausūs 
dalyviai — organizacijų va
dovai ar atstovai, draugai. 
Apgailestavo jų išvykimą, 
bet kartu linkėjo prigyti 
naujoje vietoje ir įsijungti 
i vietos lietuvių veiklą.

BALZEKO MUZIEJUS 
ŠVENČIA LIETUVOS 

KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJŲ

Lietuvos karalius Min
daugas priėmė krikščionybę 
kartu su visa savo šeima ir 
dvariškiais 1251 m. Tačiau 
toji naujai atnešta religija 
nerado derlingos dirvos 
tarp visų jo pagoniškų pa
valdinių. Ir tiktai 1387 m. 
karalius Jogaila ir jo pus
brolis didysis Lietuvos ku
nigaikštis Vytautas Didysis 
užbaigė tą uždavinį, abu at
nešdami krikščionišką tikė
jimą likusiems Lietuvos 
žmonėms.

Švęsdamas tą atmintiną 
įvyki Lietuvos istorijoje, 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus paminės šį istori
niai svarbų įvykį, paruoš
damas specialią programą.

Minėjimas įvyks muzie
juje, 6500 So. Pulaski Rd., 
Chicagoje, šeštadienį, lap
kričio 28 d., 3 vai. p. p. 
Svarbiaus i o j i programos 
dalis bus kun. Antano Sau- 
laičio, SJ, paskaita (anglų 
kalba) palydima skaidrė
mis.

Tą pačią dieną bus ati
darytos dvejetas parodė
lių:

a) "KRYŽIŲ KRAŠTAS: 
RELIGIJA 19-TO ŠIMTME
ČIO LIETUVOJE" — anks
tyvosios knygos, nuotrau
kos, žemėlapiai, religinės 
atvirutės, įvairūs religiniai 
eksponatai bei kitokie spau
diniai pavaizduos lietuvių 
nuolatines kovas prieš rusų 
carų priespaudą 19-tos 
šimt. antroje pusėje net iki 
I pasaulinio karo, ginant ir 
išlaikant savo religinę ir 
kultūrinę laisvę.

b) "LIETUVIŠKOS IS
TORINĖS VĖLIAVOS" — 
bus išstatytos 17 pilno dy
džio istorinių lietuviškų 
vėliavų replikos, kai kurios

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

'Gelbėkit pavergtą Lietuvą!’
Respublikonų tautinių grupių 

suvažiavimas
Tautinių grupių respubli

konų tarybos suvažiavimas 
įvyko š. m. spalio 30, 31 ir 
lapkričio 1 dienomis Wa- 
shingtone Grand Hyatt 
viešbutyje. Kadangi šiais 
metais buvo renkama nauja 
valdyba, tas sukėlė didesnį 
dėmesį ir pakėlė datyvių 
skaičių.

Lietuviai respublikonai 
ypatingai stipriai buvo šia
me suvažiavime atstovau
jami. Apart federacijos de
legatų, eilė lietuvių atvyko 
kaip valstijų organizacijų 
atstovai.

Suvažiavimo metu apart 
posėdžių vyko įvairūs pri
ėmimai, banketas, ir atžy
mėjimų įteikimo pusryčiai, 
kuriuose dalyvavo ambasa
dorė Jean Kirkpatrick, eilė 
kongresmanų ir administra
cijos ir partijos pareigūnų.

Spalio 30 d. suvažiavimo 
dalyviai buvo pakviesti į 
Baltųjų Rūmų priėmimą, 
kuris įvyko Indėnų Sutar
ties kambaryje, šiam pri
ėmimui su vaišėm vadovavo 
prezidento Reagan asisten
tas Linas Kojelis, kuris pri
statė eilę Baltųjų Rūmų pa
reigūnų — kalbėtojų. Po 
priėmimo lietuvių grupė at
skirai susirinko Lino Koje
lio įstaigoje, čia Linas Ko
jelis plačiau papasakojo 
apie savo pareigas Baltuo
se Rūmuose ir supažindino 
su savo asistente Rita Ba
reikaite. Toliau plačiau iš
sikalbėta lietuviams rūpi- 

net iš 13-to šimt. Tame 
skaičiuje bus vėliavos: lie
tuvių valdovų, miestų, at
skirų sričių, kariuomenės 
bei laivyno, Radvilų šeimos 
ir netgi vėliavos, vartotos ir 
išnešiotos pirmųjų lietuvių 
imigrantų Amerikoje.

Dėl platesnės informaci
jos apie pačią programą ar 
parodas, kreipkitės į Va
lentiną Ramonį tel. (312) 
582-6500 nuo 10 v. r. iki 4 
v. p. p.

Visi kviečiami šioje pro
gramoje dalyvauti. įėjimas 
veltui.

mais klausimais ir pasitar
ta dėl ateities veiklos.

Suvažiavimo metu yra 
šaukiamas ir lietuvių res
publikonų tautinės federa
cijos metinis susirinkimas, 
kuris šiais metais irgi buvo 
rinkiminis.

Susirinkimo pradžioje 
pristatyta keletas svečių. 
Visiems buvo malonu iš
girsti tarybos pirmininką 
Frank Stella, kuris savo žo
dyje iškėlė lietuvių respub
likonų veiklą ir sakė kad 
lietuviai nusipelno geriau
sios organizacijos vardo 
kiekvienais metais, bet ne
patogu prieš kitus.

Mark Valente, respubli
konų partijos centro koali
cijos direktorius, taipogi 
gėrėjosi lietuvių veikla. Sa
vo kalboje paminėjo labai 
įdomią žinią, jog šiandien 
paaiškėjo, kad Linas Koje
lis vos vos netapo valsty
bės sekretoriaus Shultz vie
nu iš pasekretorių. Tačiau 
po ilgų apklausinėjimų bu
vo paskirtas kitas asmuo. 
Nors ir nesėkminga žinia, 
vistik sukėlė pasitenkinimą, 
jog lietuviai nestovi vieto
je, o ieško naujų kelių pra
plėsti savo įtaką šio karš
to politiniam gyvenime.

I lietuvių susirinkimą at
vyko ir kandidatai į tary
bos pirmininkus, buv. Cle
velando meras Ralph Perk 
ir Anna Chennault, jau bu
vusi tarybos pirmininkė 
anksčiau. Ji buvo užklausta 
kaip žiūri į OSI klausimą, 
bet tinkamo atsakymo ne
gauta. Išsikalbėjus paaiškė
jo, jog ji nebuvo susipaži
nusi šiuo klausimu. Prašė 
suteikti informacijų, kad 
galėtų geriau susipažinti su 
šiuo reikalu. Informacijos 
buvo suteiktos ir kitą rytą 
ji pareiškė, kad dabar ge
riau suprantanti mūsų po
ziciją ir ją remia. Dažnai 
gal net nepagalvojam, kad 
kas mums labai svarbu, ki
tiems gal ne ir atvirkščiai, 
ypač kada tie asmenys nėra 
pilnai informuoti.

Susirinkimo metu buvo 
perrinkta federacijos val
dyba sekančiam dviejų me
tų terminui: pirmininkas 
Kazimieras Oksas (Illi- 
nois), 1-ma vicepirmininkė 
Liucija Mažeikienė (Cali- 
fornia), 2-as vicepirminin
kas Jonas Urbonas (Michi- 
gan), 3-čias vicepirminin
kas Eugenijus Ziurys (Con
necticut), sekretorips Mo
destas Jakaitis ir iždininkas 
Juozas šulaitis (abu iš II- 
linois).

šeštadienio popietėje įvy
ko tarybos rinkimai, šis po
pietinis posėdis buvo gan 
karštas ir sukėlė daug gin
čų dėl kai kurių organizaci
jų kredencijalų. Nominaci
jų komisijai pristačius kan
didatų sąrašą, savo kandi-

Respublikonų tautinių grupių tarybos suvažiavime Washing- 
tone buvo įteiktas iškiliausio etniko respublikono žymuo Kazi
mierui Oksui — Lietuvių respublikonų tautinės federacijos pir
mininkui. Iš kairės: Steve Postupack, Anatolijus Milūnas, Ka
zimieras Oksas, naujoji tarybos pirm. Anna Chennault ir tary
bos egzekutyvinis direktorius Radi Slavof..

datūrą atsiėmė Anatolijus 
Milūnas ir nominavo į koo- 
pirmininko postą Kazimie
rą Oksą. Po rinkimų paaiš
kėjo, jog į pirmininko pos
tą didele balsų dauguma 
buvo iššrinkta Anna Chen
nault (91 balsas) prieš 
Ralph Perk (37 balsai). Į 
koopirmininkus pirmą kar
tą istorijoje iš trijų išrinkti 
du lietuviai, tai Dalia Bo- 
belienė ir Kazimieras Ok
sas. Į iždininkes išrinkta 
Elena Jurgėlaitė.

Papildomai atskiruose 
rinkimuose į regijonų vice
pirmininkas išrinkti: Va
karų rajonui — Liucija Ma
žeikienė, o vidurio vakarų 
rajonui — Anatolijus Milū
nas.. Lietuviai ir vėl turės 
stiprų balsą tautinių gru
pių retspublikonų tarybos 
veikloje.

Sekmadienio rytą įvyko 
atžymėjimų pusryčiai. Pa
skirus asmenis ir organiza
cijas atžymėjimams parin
ko komitetas, kuriam vado
vavo Anatolijus Milūnas. 

Pasimirus visuomenininkei

HYPATIJAI YČIENEI-ŽIŪRIENEI, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukte

rims HYPATIJAI ir EVELYNAI bei sūnui 
dr. MARTYNUI.

Kartu liūdime.

Elvyra ir Petras Pamataičiai 
Halina ir Edvinas Balceriai 
Jonas Kutra

Mylimai mamytei

HYPATIJAI YČIENEI-ŽIŪRIENEI

mirus, dukterims EVELINAI ir HYPATI- 

JAI bei kitiems šeimos nariams reiškiame 

giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

Antanina, Irena ir Vytautas 
P u š k o r i a i

Aukščiausias žymuo — 
Dwight D. Eisenhower, bu
vo įteiktas Frank D. Stella 
buvusiam pirmininkui. Iš 
lietuvių Kazimieras Oksas 
buvo atžymėtas kaip iški
liausias metų etnikas res
publikonas. Geriausios vals
tijos organizacijos žymuo 
teko Illinois tautinių grupių 
respublikonų tarybai.

Apart kitų atžymėjimų, 
buvo suteiktas iškilaus pi
liečio žymuo Victorijai Ja- 
cobson iš St. Petersburg, 
Fl. Jos veiklą tiek lietuvių, 
tiek kitų tautinių grupių 
tarpe apibūdino Anatolijus 
Milūnas. Priimdama atžy- 
mėjimą Victoria Jacobson 
su ašaromis akyse, dreban
čiu balsu kreipėsi į daly
vius "Gelbėkit pavergtą 
Lietuvą". Suvažiavimo da
lyviai sustoję plojimu svei- 
no veiklią ir nusipelniusią, 
jau čia gimusią lietuvę, gi
liai besisielojančią ir dir
bančią Lietuvos ir pavergtų 
tautų labui. . ,
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BOSTONO LIETUVIAI
Petras Viščinis

AUKSINĖ SUKAKTIS

Onos Ivaškienės suorga
nizuotas ir nenuilstamai va
dovautas Bostono lietuvių 
tautinių šokių sambūris 
šiemet mini savo sėkmin
gos veiklos auksinį jubilie
jų. Jis savo sėkmingą ir 
reikšmingą darbą pradėjo 
1937 m. Nuo to laiko sam
būris veikia be jokios per
traukos, burdamas vis pri
augančias lietuvių jaunimo 
kartas lietuviškojo šokio 
puoselėjimui ir populiarini
mui. Tai vienintelė lietuvių 
tautinių šokių grupė ne tik 
išeivijoje, bet netgi Lietu
voje, kuri gali pasidžiaugti 
tokiu gražiu, jubiliejumi. 
Jos sėkminga veikla atsirė
mė Į du dalykus: Grupės or
ganizatorės ir pagrindinės 
vadovės Onos Ivaškienės 
e n t u ziazmas, pasišventi
mas, kantrybė ir sugebėji
mas dirbti su jaunimu. An
tra, jaunimo polinkis į šo
kį, žaismingumą ir bendra
vimą. Tinkamai sujungus 
šias dvi aplinkybes, gautas 
žavus rezultatas. Metams 
slenkant, mūsų jaunimo ei
lės keičiasi, bet sambūris 
veikia. Dalyvaudamas sam
būryje, mūsų jaunimas ar
čiau susipažįsta, sukuria 
šeimas, susilaukia vaikų, 
kurie tą sambūrį nuolat pa
pildo naujais nariais. Ir tai 
be jokio raginimo, prievar
tos, grynai natūraliu keliu.

Sambūrio vaidmuo Bos
tono ir apylinkės lietuvių 
gyvenime reiškiasi ne tik 
tuo, kad jis buria lietuvių 
jaunimą ir pratina jį lietu
viškai veiklai, praturtina 
įvairių parengimų progra
mas savo spalvingu, žais
mingu ir grakščiu pasiro
dymu, bet taip pat gražiai 
atstovauja lietuviams ir jų 
tautinei kultūrai kitataučių 
tarpe, ypač margaspalvėje 
ame rikiečių visuomenėje, 
kuri įvairiomis progomis tą 
sambūrį dažnai kviečia. 
Įvairūs amerikiečių festiva
liai neapseina be sambūrio 
pasirodymo. Dažnai, labai 
dažnai amerikiečiai žino lie
tuvius ir jų tautinę kultūrą 
tik pagal sambūrio atlieka
mus mūsų tautinius šokius. 
O kai savo pasirodymais 
sambūris dar nepraleidžia 
progos atkreipti dėmesį į 
dabartinę lietuvių tautos 
būklę okupacijoje, tai tam 
tikra prasme jis atlieka ir 
politinį darbą. Daugelyje 
tokių amerikiečių rengiamų 
festivalių sambūris išeina 
pirmos vietos laimėtoju. O 
tai vėl atkreipia spaudos, 
televizijos ir radijo dėmesį 
teigiama prasme.

Visose lietuvių rengiamo
se tautinių šokių šventėse 
sambūris dalyvavo beveik 
pilname savo sąstate, pasi- 
reikšdamas įvairiose grupė
se. Ir įdomu, kad sambūris 
sugebėjo tai padaryti be

veik išimtinai savo suorga
nizuotomis lėšomis, tik re
tais atvejais lietuvių visuo
menės ar jos organizacijų 
paremiamas. Tai vėl rodo 
sambūrio vadovų sugebėji
mą ne tik tinkamai paruoš
ti su vis besikeičiančiais 
sambūrio nariais mūsų tau
tinius šokius, bet taip pat 
pavyzdingai tvarkyti jo or
ganizacinius ir finansinius 
reikalus.

Sambūrio širdimi buvo ir 
tebėra Ona Ivaškienė, ku
ri tą sambūrį suorganizavo, 
sucementavo ir labai sėk
mingai per ilgus metus ve
dė bei tvarkė. Dabar jos 
pavaduotoju labai gražiai 
reiškiasi jos sūnus Gedimi
nas. Administracinius ir fi
nansinius sambūrio reika
lus tvarko renkama valdy
ba. Taip suorganizuotas 
sambūris tapo visų Bostono 
ir apylinkės lietuvių pasidi
džiavimu. Kitų mėginimai 
organizuoti panašias tauti
nių šokių grupes neišlaikė 
konkurencijos, liko tik lyg 
a t s itiktiniais blykstelėji
mais.

Auksinė sambūrio sukak
tis bus paminėta lapkričio 
28 d. 5 vai. po pietų So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos trečio aukšto salėje 
specialiu renginiu, kurio 
programą atliks visos sam
būrio grupės — jaunių, 
studentų ir veteranų. Tai 
bus didžioji visų lietuvių 
šventė, jungianti visas mū
sų kartas.

NELAIMĖJO RINKIMŲ

Lietuvis Juozas Casperas 
nelaimėjo lapkričio 3 d. vy
kusių rinkimų į Bostono 
miesto tarybą. Tai nesėkmė 
ne tik jo, bet visų vietos 
lietuvių kelyje į politinį šio 
krašto gyvenimą. Atrodė, 
kad jis yra kvalifikuotas, 
populiarus, daug rėmėjų tu
rįs kandidatas, kurio kon
servatyvesnė programa pa
tinka gyventojams. Kaip 
mokyklų komiteto rinktas 
narys, jis rodė daug sveikos 
iniciatyvos, radusios reika
lingą atgarsį spaudoje, ra
dijuje ir televizijoje. Bet 
rinkimų rezultatai parodė, 
kad kiti kandidatai, jo kon
kurentai surinko daugiau 
balsų už jį. Jo laimėjimui 
reikėjo daug didesnio įsi
jungimo lietuvių ne tik dar
bu ir lėšomis rinkiminėje 
kampanijoje, bet taip pat 
geriau organizuotu ir pla
tesniu įtaigojimu lietuvio 
kandidato naudai kitų tau
tinių mažumų eilėse ir savo 
draugų bei bendradarbių 
amerikiečių tarpe.

MOKYKLOS VAKARAS

Tradicinis Bostono aukš
tesniosios lituanistinės mo
kyklos vakaras įvyks lap
kričio 21 d. 6 vai. vakaro 
So. Bostono Lietuvių Pilie-

Ona Ivaškienė, kurios tautinių šokių ansamblis švenčia auk
sinę sukaktį.

čių draugijos trečio aukšto 
salėje. Jame bus karšta va
karienė, meninė programa 
ir šokiai. Programą atliks 
dainos vienetas ”Serenada” 
iš Toronto, kurį sudaro Ra
mūnas Underys, Vaidotas 
Vaičiūnas ir Edmundas 
Norkus, šokiams gros lat
vių orkestras.

Šiemet mokykla veikia 
naujose patalpose, už ku
rias reikia brangokai mokė
ti. Rengiamo vakaro tiks
las — ne tik sudaryti kultū
rinę pramogą lietuviškoje 
nuotaikoje, bet. ir sukelti 
bent kiek lėšų, reikalingų 
mokyklos išlaikymui. Lie
tuviškas švietimas ir auk. 
Įėjimas nėra vien vaikų tė
vų reikalas. Iš tikrųjų tuo 
turėtų rūpintis visa mūsų 
patriotinė visuomenė kaip 
tai daro kitos tautinės gru
pės ar religinės bendruome
nės.

KUN. A. BARTRUŠŪNO 
SUKAKTIS

Šiemet sukanka 50 metų, 
kai kunigu buvo įšventintas 
Antanas Baltrošūnas, buvęs 
šv. Petro lietuvių parapijos 
klebonas, populiarus, ener
gingas ir visų mėgiamas 
kunigas. Dabar jis jau pen
sijoje, bet mielai padeda 
vietos klebonui kun. Alber
tui Kontautui, dalyvauja 
lietuvių parengimuose, yra 
BALFo direktoriumi. Jubi
liejines šv. Mišias jis atna
šaus gruodžio 20 d. 3 vai. 
po pietų šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. 
Bostone. Tuoj po mišių pa
gerbimo banketas vyks 
Lantana restorane Ran- 
dolphe.

KOMP. J. GAIDELIO 
MIRTIES SUKAKTIS

Ateinančių metų sausio 
6 d. sukaks jau penkeri me

tai, kai mirė komp. Julius 
Gaidelis. Tą liūdną sukaktį 
paminės jo vestas šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos 
choras sausio 10 d. Minėji
mas bus trijų dalių : 1) spe
ciali programa per Laisvės 
Varpą, 2) 10 vai. ryto šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioje Brocktone 
šv. Mišios už komp. Juliaus 
Gaidelio sielą, 3) tuoj po 
mišių salėje po bažnyčia iš
kilmingas susirinkimas, ku
riame bus paryškintas 
komp. Juliaus Gaidelio vaid
muo ir įnašas mūsų kultū
riniame gyvenime, o meni
nę programą atliks jo ves
tas sekstetas.

BOSTONO SKAUTŲ 
AKADEMIKŲ SUEIGA

Po ilgesnės pertraukos, 
Bostono Skautai Akademi
kai susirinko spalio 30 d. 
sueigon. Sueiga buvo pas 
vieną iš narių Dorchestery. 
Nors ir negausus, bet įvai
rus vyresniųjų sesių ir bro
lių būrelis greit surado ben
drą kalbą. Visi iš jų veiklūs 
vienoje ar kitoje srityje, 
kaip visuomeniniam darbe, 
su skautais ar kitur.

šį kartą sueigoje refera
tą skaitė Romas Buivydas, 
jaunas Bostono universite
to psichologijos mokslų 
doktorantas, apie vaidmenį 
grupių vadovavime. Nauja 
ir įdomiai paruošta paskai
ta iškėlė nemažai klausimų 
ir naujų minčių.

Toje pačioje sueigoje R. 
Buivydas buvo pakeltas į 
senjorus ir davė "Vyties” 
korporacijos pasižadėjimą.

Sueigą pravedė Bostono 
Akademikų Skautų pirmi
ninkas Apol. Treinys. Visų 
pritarimu senoji valdyba 
palikta pareigose ir kitiems 
metams. Ją sudaro: Jūratė 
Aukštikalnienė, Vytautas 
Jurgėla ir Apol. Treinys.

Sueiga baigta laisvais pa
šnekesiais prie kuklių vai
šių. (kn)

PADĖKA

Bostono lietuviai 1987 
spalio 18 d. turėjo didelį 
kultūrinį parengimą. A.L.T. 
S-gos Bostono skyrius pa
kvietė Los Angeles dramos 
sambūrį, kuris suvaidino 
Mykolaičio-Putino "Valdo
vą". Bostono lietuviai vi
siems artistams ir tech. 
personalui su jų vadovu yra 
labai dėkingi.

Dėkojame šio parengimo 
organizatoriui Juozui Ren- 
teliui ir visiems talkinin
kams, kurie prisidėjo, kad 
šį veikalą Bostono lietuviai 
pamatytų: G. ir A. Bačiū
nams, B. ir B. Banaičiams, 
V. ir G. Čepams, A. Griauz
dei, A. ir V. Jurgėlams, L. 
Kiliulienei ir jos talkinin
kėms, G. ir A. Lileikiams,
P. Rentelienei, A. ščiukai, 
D. Ščiukaitei, B. ir R. Šle
žams, G. Treinienei, I. ir B. 
Veitams, R. ir R. Veitams, 
R. Veitaitei, I. Vilėniškiui.

A.L.T. S-gos Bostono 
Skyriaus valdyba

CAPE COD
MIRĖ JONAS F. 
MACKEVIČIUS

Staiga širdies smūgio iš
tiktas mirė Jonas F. Mac
kevičius 74 m .amžiaus. Bu
vo gimęs, augęs ir mokslus 
išėjęs Cambridge, Mass. ta
čiau puikiai kalbėjo lietu
viškai ir buvo taurus lietu
vių patriotas. Buvo, nuvy
kęs keletą kartų ir Nepri
klausomą Lietuvą ir labai 
domėjosi lietuvybės išlaiky
mu, ypač buvo veiklus lie
tuviškoje parapijoje ir or
ganizacijose.

Ištarnavo apie 30 metų 
kaip Armijos Civilinis Tar
nautojas — Specialistas. Iš
ėjęs į pensiją apsivedė su 
našle Marija Gervinąs Kal- 
vaitiene ir apsigyveno Cen- 
tervillėje — Cape Cod. Vė
liau buvo pirkę condomini- 
um Papano Beach, kur pra
leisdavo daugiau negu pusę 
metų. Su a. t a. Jonu Cape 
Cod DBA Funeral Home at
sisveikino Apylinkės vardu 
jos pirm. V. židžiūnas 
trumpai paminėdamas Jono 
nueito gyvenimo kelią ir 
išreiškė visų lietuvių var
du gilią užuojautą neš- 
lei Marijai Kalvaitienei- 
Mackevičienei, posūnui Al
giui Kalvaičiui iš Beirke, 
seserims Onai Mackevich ir 
Helen Balukonis su šeima 
iš Whitman ir visiems gi
minėms ir pažįstamiems. 
Sekančią dieną buvo išvež
tas į Cambridge, kur po pa
maldų buvo palaidotas St. 
Michael kapinėse Jamaica 
Plain. Po laidotuvių buvo 
gražiame restorane užkan
džiai. Vietoj gėlių surinkta 
aukų Lietuvių Fondui 1,400 
dol.

(jed)
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Londono eskizai

EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITE
Henrikas Stasas

Sekmadienis, liepos 26. 
Tamsūs debesys slinko nuo 
šiaurės jūros per Ostendės 
uostą. Toks pat tamsus bu
vo ir Lamanšo vanduo. Ta
čiau tai netemdė nuotaiką 
tūkstantinės turistų minios, 
kuri pėsčiomis ir auto ma
šinomis skubėjo į krantinė
je stovintį didžiulį ”Sea- 
link” bendrovės laivą.

Netrukus Hoek-Harwich 
keltas paliko Ostendės uos
tą ir žuvėdrų lydimas tolo 
nuo Europos žemyno. Po 
keturių valandų išvydome 
vėl žemę, kuri kaip balta 
juosta tęsėsi pagal horizon
tą. Artėjant balta Anglijos 
krantų kreidinė uoliena kilo 
vis aukščiau lyg kokia sie
na saugodama Britanijos 
salą nuo įsibrovėlių. O uo
los viršūnėje pilka Doverio 
tvirtovė rūsčiu žvilgsniu 
žvelgė į uostą, kur kadaise 
buvo išsikėlę romėnai.

Tačiau Doverio praeitis 
šiandien niekam nerūpėjo. 
Laivui prisitvirtinus kran
tinėje, visa keleivių masė 
lyg iš nelaisvės ištrūkusi, 
veržėsi per visas angas į 
krantą. Čia muitinėje patik
rinus pasus, kiekvienas ke
liavo toliau pagal savo ke
lionės planą . . .

Mano šios dienos tikslas 
buvo Londonas. Tad iš uos
to vykau tiesiai į galežin- 
kelio stotį. Traukinio nerei
kėjo "ilgai laukti. Netrukus 
jau lėkėm per Kento pro
vinciją. šiandien Anglijos 
dangus atrodė gana links
mas. Pilki debesys prasi
skleisdavo ir saulė dažnai 
šviesiom spalvom nušvies
davo ramius salos gamto
vaizdžius. Pro traukinio 
langą praslinkdavo idiliški 
kaimai, horizontą kertan
tys aukšti topoliai saulės 
nušviesti raudonų plytų 
miesteliai su nepaprastai 
smailiais bažnyčių bokštais 
ir tipiški Anglijos pastatai 
su keistokais vamzdiniais 
kaminais. Taip besikeičian
tys vaizdai man primindavo 
filmą reklamuojantį Angli
jos turizmą. Tuo tarpu va
gone krykštavo jaunimas 
ir garsiai kalbėjosi kelei
viai. Tokioj atmosferoj lai
kas greit prabėgo ir nepa
jutau, kai traukinys jau rie
dėjo Londono priemiesčiais.

Išlipau Viktorijos stotyje 
ir čia patekau į tikrą Babe
lį. Abi stiklu dengtos sa
lės, nežiūrint sekmadienio, 
kaip skruzdėlynas knibždė
jo pilnos žmonių. Nusilei
dau laiptais į požeminį trau
kinį ir važiavau iki Ham- 
mersmith, o iš ten autobu
su iki Digby Stuard Col- 
lege, kur šiais metais vyko 
34 Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė, čia teko 
pirmą kartą važiuoti rau
donu dviaukščiu Londono 

autobusu į kurį lipdamas 
prisiminiau girdėtą pasako
jimą apie šveicaro nuotykį 
Londono autobuse. Smalsus 
šveicaras iškarto užlipo į 
antrąjį autobuso aukštą, 
bet tučtuojau nulipo žemyn. 
Paklaustas draugų, kas at
sitiko ? šveicaras atsakė, 
jog ten nėra šoferio ir už 
tad bijo antram aukšte va
žiuoti. Nelipau ir aš į antrą 
aukštą, nes turėjau stebėti 
reikiamą sustojimo vietą, 
kad nepravažiuočiau. Ta
čiau labai paslaugus ir man
dagus šoferis privežė mane 
prie pat kolegijos vartų lyg 
būtų perskaitęs ten buvusį 
lietuvišką užrašą, jog čia 
vyksta studijų savaitė. Pa
dėkojęs išlipau ir įsitiki
nau, kad atvykau į reikia
mą vietą, čia matėsi ir ko
legijos pastatai apsupti 
aukštais ąžuolais, bei pla
čiais žolynais. Vienoj pusėj 
erdvus parkas, daugybė pa
vėsingų medžių ir nedidelis 
bet romantiškas tvenkinys.

Tad šioje vietoje ir vyko 
Europos lietuvių studijų sa
vaitė, kuri kaip tradicinis 
renginys skleidžia gyvą kū
rybinę mintį ne tik Euro
pai, bet visai mūsų išeivi
jai. Tik gaila, kad šiais me
tais studijų savaitės daly
vių skaičius buvo gana 
kuklus.

Kaip ten bebūtų renginys 
visvien pateisino organiza
torių viltis bei nelengvą pa
ruošos darbą kartu užtikri
nant ir ateityje studijų sa
vaitės tęstinumą.

Programa buvo įdomi ir 
neperkrauta. Tad turėjome 
laiko patenkinti ir savo tu
ristinį smalsumą — arčiau 
pažinti Londoną ir jo šimt
mečiais sukrautą kultūros 
lobį.

Programoje buvo numa
tyta visa eilė paskaitų 
kaip antai: kun. dr. S. Ma
tulis — Palaimintasis ar
kiv. Jurgis Matulaitis, dr. 
V. Natkevičius — A. Ma
ceinos filosofija, Stasys Lo
zoraitis — Katalikų bažny
čios vaidmuo laisvinimo po
litikoj, dr. Aleksandras 
Štromas — "Glasnost" po
litika ir sovietinės sistemos 
reformų problema, Jonas 
Simokaitis — Mano gyve
nimas Lietuvoje, Jonas Ju
rašas — Mano teatro vizi
ja.

čia paliesiu tik keletą šių 
paskaitų, kurios mano ma
nymu įdomios ir aktualios.

Ypač labai kruopščiai ir 
akademiniai buvo paruoš
ta dr. V. Natkevičiaus pa
skaita, kuri surišta su mū
sų didžio filosofo mirties 
metinėm.

Prelegentas su giliu įžval
giu į filosofo kūrybą — pa
skaitą pradėjo A. Jasman- 
to-Maceinos eilėraščiu, ku

ris tiesioginiai nusako šio 
didžio mąstytojo filosofinę 
krypti bei veiklą.

”Aš paliečiau Tave tylus 
kūrėjau,

Lyg vaikas žvakės
liepsną piršteliu.

Tiktai mintim užpūsti 
nenorėjau,

Bet užgęsai ir aš įžiebti 
negaliu”.

Pabrėždamas A. Macei
nos mintį, prelegentas pa
stebėjo, kaip lengva žmo
gaus sielą užgęsinti ir ją 
išimti iš pasaulio vyksmo, 
tačiau kaip sunku ją vėl 
įžiebti. Maceina savo filoso
fija ir norėjo atgaivinti ir 
įžiebti šių dienų filosofų 
užgesintą Dievo šviesą, nes 
religija apjungė jo gyveni
mą ir mąstymą.

Toliau prelegentas paste
bėjo, nors A. Maceina ir ne
sukūrė kokios tai genialios 
filosofijos, kuri liktų amži
na, tačiau jo mirtimi lietu
viai neteko tokio dvasios 
milžino, kurių Lietuvos že
mė užaugino tik keletą. 
Kalbėdamas apie jo pačią 
veiklą ir mokslinį darbą, dr. 
V, Natkevičius išvardino tą 
gausu literatūrinį jo paliki
mą lietuvių ir vokiečių kal
ba.

A. Maceina buvo univer
salus, nes šalia religinių 
klausimų jam rūpėjo ir so
cialiniai, tautiniai, pedago
giniai ir kiti reikalai. Jis 
reiškėsi kaip produktingas 
rašytojas, poetas, vertėjas, 
filosofas, kult ūrininkas. 
Kaip poetas jis atsistojo 
tarp didžiųjų savo klasiki
ne muzikine lyrikos forma 
ir giliaprasme egzistenci
nės filosofijos idėja.

Kaip filosofas išryškėjo 
savo pagrindiniu filosofijos 
veikalu — "Filosofijos kil
mė ir prasmė", šiuo veika
lu jis pralaužė ledus į filo
sofijos viršūnę. Reikia pa
stebėti, kad visi A. Macei
nos folosofiniai veikalai pa
rašyti poetine kalba, todėl 
jie mielai skaitomi ir jau
nimo.

Dr. V. Natkevičius nagri
nėdamas pagrindinį A. .Ma
ceinos veikalą, pastebėjo, 
kad nelies kritiškas šio vei
kalo pastabas, o tik leis pa
justi autoriaus argumentų, 
jo didaktikos jėgą bei iš

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IB LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos lemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

raiškos grožį. A. Maceina 
šiame veikale iškelia tris 
pagrindinius filosofijos šal
tinius: nuostabą, abejonę ir 
kančią. Pirmuoju šaltiniu 
domėjosi jau graikų foloso- 
fai matydami pasaulį tokį 
darnų, tvarkingą ir gražų. 
Abejingumą filosofijai su
formulavęs Dekartes: abe
joju, taigi esu, mąstau. Tre
čias filosofijos šaltinis ti
piškas rytų filosofijai. Mat 
kančios filosofija kylanti 
rytų tautose iš gyvenimo. 
A. Maceina teigia, kad ir 
marksizmas kilęs iš kan
čios. Todėl fiolosofija turi 
išjudinti varguomenės są
monę, kad ji pajustų savo 
vargą. 'K

Prelegentas kalbėdamas 
toliau apie A. Maceinos fi
losofinės kilmės atsklaidimą 
grįžta į graikus, kurie filo
sofiją mėgino paversti 
mokslu. Pvz. Aristotelis ją 
pavadinęs būtybės mokslu. 
Tačiau vėliausių laikų filo
sofija nori būti laisva. Pa
našaus principu laikosi ir A. 
Maceina, sakydamas, kad 
pereiti iš filosofijos į moks
lą, reiškia pereiti iš esmės 
mąstymo į — apraiškos. To
liau A. Maceina sako, kad 
kaita yra tikroji filosofijos 
būsena istorijoj. Mokslas 
kaskart tobulėja, tuo tarpu 
filosofijoj jokios pažangos 
nėra. Pagal A. Maceiną filo
sofija turtėja tik savo pa
vidalu, bet ji netobulėja sa
vo tiesa. Tyrimo priešingy
bė — interpretacija yra 
cha rakteringas filosofijos 
mąstymo būdas. Pasaulyje 
yra dvi objektų kategori
jos: kūriniai ir daiktai. Kū
riniai interpretuojami, o 
daiktai ne.

Interpretacija yra pagrin
dinė filosofijos ašis apie 
kurią sukasi A. Maceinos 
mąstymas ir jo filosofinė 
sąvoka, kurią jis panaudojo 
Dievo nuorodai. Šiuo at
žvilgiu ir didieji šių laikų 
filosofai, kurie bandė nu
rodyti kelius į Dievą, davė 
ne ką tinkamesnių nuorodų 
už A. Maeciną. štai kad ir 
didysis vokiečių filosofas 
Max Scheler atsisakė, kaip 
ir Maceina, Dievo įrodymo 
— "Beweise”, o paliko tik 
"Aufweise”, t. y. nuorodą. 
Jis teigia, kad kiekvienas 
žmogus iš prigimties yra 
Dievo tarnas ir turįs "Na
tūra religium” — religinę 
prigimtį. Maceinos Dievo 
nuoroda — interpretacija, 
baigė dr. V. Natkevičius.

(Bus daugiau)

• Paryžiaus lietuviai, re
miami kultūros ministeri
jos, nuo lapkričio 17 iki 30 
d.,. . ryšium su Lietuvos 
krik ščionybės sukaktimi, 
rengia eilę manifestacijų: 
Prano Gailiaus tapybos ir 
A. Mončio skulptūros paro
dą, teatrinį pastatymą (Ni
jolės Sadūnaitės dienoraš
čio inscenizavimas) atlieka 
aktorė Karolina Masiulytė- 
Paliulienė ir Jean Chistophe 
Mončys, iškilmingas pamal
dos Notre Dame katedroje, 
dalyvaujant kardinolui Lus- 
tiger. Mišiose giedos Vasa
rio 16 gimnazijos mokiniai.

NEW YORK

KRIKŠČIONYBĖS
SUKAKTIS

Lapkričio 8 d., sekmadie
nį, šv. Patriko katedroje, 
Nevv Yorko miesto centre 
susirinko minia žmonių. Jų 
tarpe daugybė lietuvių iš 
įvairių net ir tolimų vieto
vių, didesnių ir mažesnių 
miestų. Tai buvo Lietuvos 
600 metų krikšto sukakties 
paminėjimas.

Iškilmės prasidėjo šv. mi- 
šiomis, kurias atnašavo 
kardinolas John O’Connor, 
koncelebruojant vyskupui 
Pauliui Baltakiui ir kitiems 
vyskupams bei kunigams. 
Kardinolas pasakė ilgą pa
mokslą lietuviškai, o taip 
pat priminė, kad lietuvių 
vardą senai jis jau žinojo 
augdamas tarp lietuvių ir 
mokyklą lankydamas. Jis 
priminė, kad popiežius Jo
nas Paulius II savo išleistu 
laiškų plačiau supažindino 
pasaulio vyskupus su lietu
vių tauta. Priminė, dabarti
nę Lietuvos padėtį. Pasvei
kino Lietuvos generalinį 
konsulą Anicetą Simutį. Su
pažindino su Vytautu Skuo
džiu kalintu Sibire.

Lietuviškai pamaldų metu 
giedojo Apreiškimo parapi
jos choras vadovaujamas 
V. Ralio. Po mišių lietuviai 
susirinko į priėmimą netoli 
katedros esančiam Hotel In- 
tercontinental salėje. Čia 
arčiau susipažinta su Skuo
džiu ką tik atvykusiu iš tė
vynės ir jis pasakė trumpą 
ir nuoširdų žodį pirmą kar
tą čia susitikdamas su tiek 
daug lietuvių.

Daug jaunų ir vyresnių 
lietuvaičių buvo pasipuošę 
lietuvių tautiniais drabu
žiais, o jaunesnieji skautiš
kais, kas labai atkreipė sve
timųjų ir Skuodžių dėmesį.

(eč)
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Gyvenimas kasdien gražėja
Komunistinio teroro įkar

štyje, kai revoliucijos kū
rėjai ir komunizmo apašta
lai vienas po kito Čekos rū
siuose gavo kulką į pakaušį, 
kažkoks padlaižys uždaina
vo apie "kasdien gražėjan- 
tį gyvenimą". Gyvenimas 
gražėjo ir gerėjo. Dar tais 
prieškariniais laikais iš Si
bire gyvenančių lietuvių 
(taip, Sibire buvo užsilikę 
lietuvių kaimai) buvo gau
tas laiškas. Laiške taip pat 
buvo rašoma apie gerėjantį 
gyvenimą. Laiškas praėjo 
pro cenzūras gal dėl to, kad 
buvo lietuviškai rašytas ir 
sunkiai įskaitomas. O jame 
buvo maždaug tokios min
tys: "Gyvename gerai ir 
kylame aukštyn, kadangi 
padalkas kerpame ir apy
kakles lopome". Matyti, dar 
nebuvo pilnai nubuožinti, 
nes, atrodo, dar turėjo ada
tų ir siūlų, o tai jau buvo 
retenybė!

Dabar Gorbačiovas pra
dėjo reikalus iš pagrindų 
tvarkyti. Kad jis šposų ne
krečia . .. tegul patys fak
tai kalba. Atrodo, kad kaž
kas tenai paskaito mūsų 
spaudą ir gal net mūsų kal
bų pasiklauso. Besilankan
tieji ok. Lietuvoje visi lyg 
susitarę tą pačią temą tu
ri.. . tai tarybinius tuale
tus. Teko girdėti jaunes
nius, jau Amerikoje augu
sius, kalbant: "gerai, kad 
tėvai į skautų ir jaunimo 
stovyklas vežiojo, tai nuva
žiavę į Maskvą .. . bent mo
kėjome naudotis.” Dabar 
Gorbačiovas pasakė "niet"! 
Ne tik pasakė, bet ir pasta
tė. Ką jis ten pastatė? Ogi 
pirmą kapitalistinį tualetą. 
Ir ne kažkokiame užkampy
je, bet Nevskio prospekte, 
Leningrado širdyje, pana
šiai kaip Champs - Elysees, 
Paryžiuje. Kodėl "kapitalis
tinį", o ne "tarybinį" Ogi 
todėl kapitalistinį, kadangi 
liaudis turi nemokamą gy
dymą ir nemokamą švieti
mą. Net universitetai ne
mokami, o už šią instituci
ją, brač, mokėti reikia. Ir 
dar gana brangiai! Nežiū
rint to, ir čia eilės stovi..., 
nes visi nori pačiupinėti "tą 
popierių". Ne be reikalo vie
nas tautietis, besilankyda
mas Amerikoje, nesistebėjo 
gausybe automobilių ar lūž
tančiomis nuo prekių gau
sos krautuvių lentynomis, 
bet tualetais: "tualetai, tu
aletai ir visi turi popie
riaus".

Sunku tam Gorbačiovui 
ką nors padoraus padaryti 
ar kokį progresą tokioje 
santvarkoje įvesti, kadangi 
visur reikia potvarkių ir 
popieriaus, taip sakant, 
"ukazu”. O rašant potvar
kius, vėlgi reikia žiūrėti, 
kad būtų tinkamas popie
rius, nes kitaip tie potvar
kiai ... gali būti kitiems 

reikalams panaudoti Maty
ti, norėdamas parodyti špy
gą Maskvos biurokratams, 
kurie ožiuojasi ir nerodo di
delio entuziazmo jo polė
kiams, savo dėmesį nukrei
pė į Leningradą.

Kaip ir dera Leningradas 
neapsileidžia Maskvai. Iki 
šiol tai maskviečiai vis di
džiavosi, kad žmonės va
žiuoja ir kasdien ilgos eilės 
stovi, o dabar ir Leningra
das žymenybę turi.

Beje, apie tas Maskvos 
eiles kalbant, tai sakoma, 
kad vienas iš provincijos 
atvažiavęs ir pamatęs tas 
eiles, ir jis atsistojo. Po ku
rio laiko jam išėjus, kitas 
toks provincijokas klausia, 
"ką gi tenajaus gavai?" — 
"ogi nič nieko, pardavėjas 
nebegyvas — ir jau pagul
dytas".

Įdomu, ką tokie provinci- 
jokai sakys, kai Leningrado 
žymenybę aplankys? Mūsų 
akimis žiūrint, čia ir vėl pa
sireiškia rusiškasis šoviniz
mas: neleido pastatyti to
kio objekto Vilniuje ar Ry
goje, bet Leningrade. Ir vėl 
kalbės, kad "pas mus vis
kas geriau." Pastatyti tai 
pastatė, bet popierius tai 
iš Petrašiūnų. Taigi ir ok. 
Lietuvos tarybiniai darbuo
tojai didžiuotis gali, kad 
prie šio progreso ir jie pri
sidėję.

čia tenka kiek į lankas 
išeiti. Nežiūrint "didžiojo 
brolio” klastos ir maskvinio 
planavimo, kauniečiai slap
čia ėmė ir nunešė ruskiui 
garbę. Pasirodo, kauniečiai 
pirmieji tokį "kapitalistinį 
prajovą” įsitaisė. Tarybinė 
enciklopedija tokį faktą gal 
ir nutylės, už tai mes jį vie
šai paskelbiame, kad liktų 
įrašyta į istorijos leistrus". 
"Margučiui” pradėjus radi
jo bangomis tą Leningrado 
pažibą garsinti, vienas klau
sytojas ėmė ir paskambino. 
Skambintojo žodžiais, tokį 
"prajovą” kauniečiai jau 
prieš keletą metų įsitaisė. 
Sako, "aš pats juo pasinau
dojau", tik negalėtų pasa
kyti, kiek kainuoja, kadan
gi jam pusbrolis (kaunie
tis) "užfundjio” — galbūt 
už "dolerinę” atsilygino. 
Taip sakant, ”ranka — ran
ką plauna”, tu man "dole
rinę", o aš tau ...

Kadangi įvykis, apie kurį 
jau kalbėjome, nėra eilinis 
ne tik respublikinės, bet vi
sasąjunginės reikšmės, tad 
vertėtų dar keletą žodžių 
apie jį pasakyti. Savaime 
aišku, tokio žymaus pro
jekto įgyvendinimui tarybi
nių tautų liaudies pastan
gos buvo reikalingos. Kiek
vienam žymesniam projek
tui visuomet sugalvojami 
skambūs vardai. Tad ir 
šiam žymiam pastatui tiktų 
ką nors skambaus išgalvoti. 
Kad nepasireikštų rusiška-

Juozas Žygas

sis ar kurios kitos tautos 
nacionalinis šovinizmas, ge
riausiai tiktų "Tarybinių 
tautų draugystės" vardą 
duoti. Vardas skambus, 
daug pasakantis ir atitin
kantis pastato reikšmę.

Naujoji Gorbačiovo "glas
nost", be jau minėto Lenin
grado prajovo atneša daug 
n e n u m atytų staigmenų. 
Nauji vėjai pasiekė ir ok. 
Lietuvą, prasidėjo lyg ato
drėkis. Tie, kurie turėjo 
šiltas vietas ir privilegijas, 
nusigando, užsibarikadavo 
ir pasiryžo neužleisti turė
tų pozicijų ir, svarbiausiai, 
privilegijų. Padėtį kompli
kuoja ir tai, kad signalai iš 
Maskvos neaiškūs ir nevie
nodi. Įvairūs sovietologai 
reiškinius skirtingai aiški
na Viena aišku, kad sovie
tinei meškai skauda pilvas 
ir ji norėtų ramybės, kol 
susitvarkys jos virškini
mas Taip sakant, persiriji- 
mo ir atsilikimo simptomai: 
pilvas skauda, technologija 
braška ir traška. Elektroni
koje ne tik negali susily
ginti su Vakarų pasaulio 
technologija, bet net atsili
kusi nuo Korėjos. Jaunesni 
technokratai tą mato ir su
pranta. Bet kaip pakeisti 
ūkinį gyvenimą ir stagna
ciją, nekeičiant pačios sis
temos ?

Stalinas rėmėsi vergų ir 
kalinių darbu. Pirmiausiai 
kalinių darbas nėra produk
tyvus, o antra pasikeitė pa
grindiniai darbo įrankiai. 
Prie kanalų ir geležinkelių 
statybos buvo naudojami 
kastuvai, laužytuvai ir "toč- 
kės". Tokius įrankius galė
jo ir kalinys operuoti. Prie 
daba rtinės technologijos, 
kuri reikalauja aukštų kva
lifikacijų darbininkų, tech
nikų ir inžinierių, vergas 
kažkaip nebesiderina.

Atėjo kompiuteriai ir įvy
ko nenumatytas ir "penk
mečiais” neužplanuotas per
versmas. Pradėjo traškėti 
pamatai santvarkos, kuri 
beveik be didesnių pasi
keitimų buvo kuriama nuo 
Jono žiauriojo laikų. Tos 
santvarkos pagrinde nebu
vo nei "Didžioji laisvių 
charta", nei konstitucija, 
bizūnas. Bizūnas palaikė ca
rų autoritetą, bizūno šešė
lyje švietė Stalino saulė, ir 
vergai dainavo apie "gerė
jantį gyvenimą”. Tad pasi
nešta ir "demokratiją” įgy
vendinti jau išbandytais ir 
patikimais metodais. Kitaip 
ir negalėtų būti, kadangi 
rusai neturi jokių demokra
tinių tradicijų, nėra į ką 
atsiremti..

Kiekvienas rusas žino, 
kad imperija nuo Baltijos 
iki Vladivostoko nebuvo su
kurta nei filosofų, nei poe
tų. Ne Puškinas ir Dosto
jevskis ją kūrė, bet kazo
kai ir žandarai. Net tie, ku

rie norėtų pasikeitimų (di
sidentai), didžiumoje yra 
"už didžiosios ir nedalomos 
Rusijos” idėją. Kad nenu
matoma nuo jau išbandytų 
metodų atsisakyti, rodo 
faktas, kad KGB svoris ne
mažėja. Kalbant apie įvai
rius nukrypimus ir klaidas, 
niekuomet nėra paliečiama 
čEKos-KGB praeitis ar mi
lijonai jų aukų.

Kaip jau buvo minėta, 
dabartinius technokratus ir 
įvairius specialistus nega
lima taip traktuoti, kaip 
Stalino eros kalinius. Tad 
jiems apraminti ir ypač 
Vakarų pasaulį užmigdyti 
pradėta groti nauja plokš
telė. Ta plokštelė vadinasi 
"Glasnost tango”. Tas pa
vadinimas ir melodija dau
geliui patinka.

Kol neapsvaigome nuo to 
tango ritmo, pažiūrėkime, 
kas jį atlieka. Kaip ir dera, 
šiam orkestrui diriguoja 
maestro Gorbačiovas, smui
kais griežia partijos centro 
komitetas, pučiamuosius — 
raudonarmiečiai, o muša
muosius (tai yra duoda šo
kio taktą) KGB-istai. Taigi 
nauja plokštelė, bet seni at
likėjai. Ta nauja melodija 
ne tik vakariečiai diploma
tai ir biznieriai susižavėjo, 
bet ir kai kurie mūsiškiai.

Prasidėjo kalbos ir raši,- 
niai apie kultūrinį bendra- 
vimą, mainus ir išeivijos 
kultūrinio palikimo ansau- * II .....
gą. Gal būtume ir savo tar
pe susipešę, staiga užblio
vė .. . balsas kažką prime
na. Kaip toje liaudies pasa
koje, kur šuo pakvietė vil
ką į vestuves. Vestuvių 
įkarštyje ir vilkas, po stalu 
tupėdamas, įsismagino ir 
sako šuniui "ir aš uždainuo
siu”. . . ir uždainavo. Taip 
ir dabar, besidžiaugiant tuo 
atlydžiu ir galimu palengvė
jimu . . ., subliovė. "(įimta
sis kraštas" bando mus už
liūliuoti. nors nevisuomet 
pataiko į melodiją.

"Literatūra ir Menas" 
1987 m. rugsėjo 5 d. taip 

A. A.
HYPATIJAI YČIENEI-ŽIŪRIENEI

Amžinybėn iškeliavus, giliame skausme liū

dinčias dukras HYPATIJĄ PETKIENĘ ir 
EVELYNĄ TAGGART, o taip pat ir kitus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime.

Vera ir Alfonsas Bimbiriai 
Janina ir Vincas Dovydaičiai 
Antanina ir Pranas Janulaičiai 
Madzė ir Aleksas Kiršoniai 
Bronė ir Feliksas Masaičiai 
Rūta Šakienė
Velta Užkuraitienė

nurašė: "Ką mena laiškai 
iš Sanfrancisco. Koblenso ir 
Kauno. Mano rankose laiš
kas. Ant voko — JAV paš
to ženklai ir jau seniai pa
žįstama pažangios Ameri
kos lietuvės Ksaveros Ka- 
rosienės rašysena. (...) ra
šo žymus publicistas, kul
tūros veikėjas Stasys Jo- 
kubka Čikagos pažangių lie
tuvių laikraštyje "Vilnis". 
— V alsUrbėsjlępartamentui 
pateiktas 50 žmonių sąra
šas. Jie yra įtariami esant 
nacistiniais nusikaltėliais. 
Kaip žinia, jų tarpe yra ir 
lietuvių. Vienas jų — vys
kupas Vincentas Brizgys..."

Čia tik trumpa ištrauka 
ilgo rašinio, kurį parašė ta
rybinis "publicistas" Vy
tautas žeimantas, šį rašinį 
jau daug kas žino, tad nė
ra prasmės kartoti. Mes ži
nome, iš kieno dubens šio 
straipsnio autorius laka, tik 
neaišku, ar jis pataiko į 
"Glasnost tango" ritmą? Iš 
viso ką bendro toks rašinys 
turi su "Literatūra ir Me
nu"? Atrodo, čekistai tebė
ra geriausi literatai. Taip 
pat ką bendro turi Ksavera 
Karosienė su lietuviška vei
kla? Jeigu ne "Literatūra ir 
Menas", tai tokios žymios 
"veikėjos” mes net nežino
tumėme. O kas link nusikal
tėlių — tai nusikaltėliai 
pradėjo ieškoti nusikaltė
lių. Čia ir mes sutinkame, 
ir mes norėtumėme, kad jie 
būtų išvilkti į dienos švie
są. Jeigu tarybinis "publi
cistas” — KGB bendradar
bis jų nežino — tai mes ga
lėtumėme nusikaltėlių, gy
venančių Maskvoje ir Vil
niuje, adresus parūpinti, ži
noma., jeigu "Literatūra ir 
menas” sutiktų juos at
spausdinti.

Tokį rašinį paskaičius, 
nebesinori šokti tango ar 
klausytis kalbų apie kultū
rinį bendravimą. To bendra
vimo rezultatai tokie, kaip 
buvo šio rašinio pirmoje da
lyje minėta: tu man "dole
rinę", o aš tau ...
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(rago T atkus žmogelis
SVARBIU REIKALU

Lietuvos laisvinimo veik
loje žymią spragą sudaro 
tai, kad neturime informa- 
cinio-propagandinio tinklo, 
įgalinančio plačiai ir pa- 
veikliai atsiliepti į įvykius 
informuojant bei įtaigojant 
plačiąją krašto visuomenę, 
vadinamąją ”grassroots”. 
Juk esama nemaža koloni
jose gyvenančių, ypač iš
sisklaidžiusių, tautiečių ne
galinčių dalyvauti veiksnių 
ir kitų centrų tos rūšies 
veikloje, kadangi neturi ry
šio, neturi patirties tokios 
veiklos detalėse, ar men
kai moka anglų kalbą. Yra 
būdų šias ir panašias kliū
tis pašalinti ar apeiti.

Tad kreipiuosi į tuos lie
tuvius, kurie norėtų mūsų 
veiksnių pastangas paremti 
ne vien tik pinigine auka. 
Kviečiu juos būti pirmū
nais organizuoto informa- 
cinio-propagandinio tinklo 
sudaryme. Noriu pabrėžti, 
kad geras anglų kalbos ži
nojimas tam nebūtinas.

Turiu mintyje „trejetu
kų”, ar net „vienetuku”, 
tinklą informuoti krašto 
plačiąją visuomenę mus ir 
kraštą liečiančiais opiais 
klausimais. Tai darytina ne 
vien tik kaip ligi šiol daž
niausiai nesėkmingai ban
dyta, veržiantis į didžiąją 
spaudą, bet panaudojant 
skaitlingą didesnių ar ma
žesnių vietovių, kad ir ma
žos apimties, spaudą. Tuo 
būdu įvairiose krašto pa
kampėse girdimais balsais 
informuota visuomenė su
darytų spaudimą į vyriau
sybę, kuri dažnai negirdi 
vien tik mūsų balso.

Tai yra tik laboratorinis 
bandymas, tikintis, jog jam 
rodant viltingo išsivystymo, 
veiksniai jį parems, per
ims, arba jo patirtimi re
miantis, suorganizuos ką 
nors paveiklesnio. Pagaliau 
ir OSI-KGB terorizmas nu
kreiptas į perilgai tylėjusias 
komunizmo aukas rodo, jog 
vien veiksnių žygiai be pa- 
šaknų paramos nesusilau
kia dėmesio. Juk net ir JAV 
prezidentas kartais šaukia
si tokios paramos.

Tad tuomi besidominčius 
ir pareigą jaučiančius tau
tiečius prašau neatidėlio
jant įsijungti į šį mano ma
nymu svarbų bandymą. 
Kviečiami ir tie, gal ypač 
tie, kurie niekad nėra rašę 
laiško amerikiečių spaudai.

1. Prašau, jei kas turi, 
mano adresu atsiųsti spau
doje užtiktus kitų ar pačių 
rašytus, laisvės bylą tiesio
giniai liečiančius, laiškus. 
Ypač pageidaujami TRUM
PI laiškai. Nurodyti laik
raščio pavadinimą, adresą 
ir datą. Tai būtų indėlis į 
laiškų bei minčių „banką”. 
Jei „bankan” siunčiamo 
laiško autorius leidžia PIL
NAI PANAUDOTI jo raši
nį kitiems jį pasirašant,

Čia bus kalbama apie la
bai paprastą žmogelį. Nie
kam jis per kelią nepersi- 
rioglino. Niekam į atlapus 
nekibo, nei už gerklės grie
bė. Gyveno ir kitiem leido 
gyventi. Septintą iš ryto 
važiavo į darbą, septintą 
grįždavo, žvilgterėdavo į 
televiziją ir užmigdavo. Ir 
taip diena iš dienos. Sep
tintą i darbą, septintą iš 
darbo. Kaimynų nebuvo 
progos susitikti, tad su jais 
nesiriedavo. Tik gal radęs 
kieme kokį katės lavoną, 
tai atgal kaimynui per tvo
rą numesdavo, šis veiksmas 
simboliniai reiškė: „tavo 
katė, tu ir laidok”.

Tik vieną rytą, atsisėdęs 
į automobilį, niekaip nega
lėjo automobilio iš vietos 
išjudinti. Motoras burzgia, 
visi signalai veikia, o auto
mobilis nei iš vietos. Išli
pęs apžiūrėti pastebėjo, kad 
ratų nėra. Visi keturi ratai 
kažkur anksčiau išvažiavę. 
Susikrimto žmogelis. Išlai
dos. Na, uždėjo mechanikai 
naujus ratus už nežmoniš
kai didelius pinigus ir žmo
gelis vėl važiuoja. Septintą 
į darbą, septintą iš darbo. 
Kartą atvažiavęs nori atra
kinti duris, bet žiūri, durų 
nėra. Iš ryto durys buvo, 

prašoma gauti autoriaus 
teisių atsisakymą raštu.

2. Turintieji ar neturin
tieji laiškų pavyzdžių, bet 
norį dalyvauti tinkle, kvie
čiami siųsti pageidavimus, 
kuriuo klausimu (tuo tarpu 
tik vienu) laiškų pavyzdžių 
norėtų gauti. Pradžioje nu
matomos patiekti trys te
mos : artėjančios Vasario 
16-tosios, OSI-KGB klausi
mu bei Sovietų Sąjungos 
demaskavimo apskritai. At
sakymui įdėti sau adresuo
tą (ilgą) voką su pašto 
ženklu. Spausdinimo išlai
doms padengti prašau pri
dėti du 22 centų arba tris 
17 centų pašto ženklus.

3. Jei gyvena mažesnėse 
vietovėse, nurodyti arti
miausią didesnį miestą ir 
atstumą į jį. Pasakyti, ar 
numato tam reikalui suda
ryti didesnę grupę, ar gal 
atstovauja kurios nors or
ganizacijos vietinį skyrių.

Tinklo nariai, su pagei
dautais laiškų pavyzdžiais 
iš „banko”, gaus patarimų 
kaip juos panaudoti, pritai
kyti rašant savo vardu. 
Priedu bus nurodymu toje 
srityje patirties neturin
tiems, kaip kreiptis laiškais 
į vyriausybės narius. Bus 
turima mintyje ir menkai 
moką anglų kalbą.

Su gilia pagarba ir lietu
viškais linkėjimais visiems 
talkininkams.

Vilius Bražėnas
P. O. Box 2565,
Bonita Springs, Fl. 33959 
Tel. (813) 992-6798

Vladas Vijeikis

sis žmogelis labai supyko. 
„Kur aš šiukšles dėsiu? Ne
galiu gi gyventi šiukšlyne. 
Jeigu būčiau norėjęs šiukš
lyne gyventi, tai kam aš tą 
bačką pirkau?” Nutarė pa
sikalbėti su kaimynu ir gal 
net sudaryti kokią karinę 
sutartį nevalyviams įvy
kiams padaryti galą, žodžiu 
ėmėsi veiksmo.

Kaimynas, pasirodė be
esąs labai tamsaus veido. 
„Turbūt iš Floridos grįžo”, 
nutarė žmogelis. Kalbėjęs, 
kalbėjęs nedasikalbėjo nie
ko. Tad nužingsniavo pas 
kitą. Tas pasirodo irgi iš 
Floridos, o gal iš Kaliforni
jos nesenai grįžęs. „Va tai

vakare nebėr. Kad durų nėr 
tai dar ne pasaulinė trage
dija, bet ir kitų namų apy
vokos daiktų trūksta, šaldy
tuvo, kaip nebuvę. Kur te
levizijos aparatas stovėjo, 
ten tik malonus prisimini
mas belikęs. Kaip sakiau: 
žmogelis buvo labai taikus. 
„Na, kagi galima ir be šal
dytuvo. Mano senelė pieną 
šulinyje laikydavo, kad ne- 
surūgtų. O dėl televizijos, 
tai visi ją ir taip keikia, 
kad labai blogą Įtaką žmo
nėms daro.”

Kitą rytą, septintą kaip 
paprastai, norėjo važiuoti į 
darbą. Nėra automobilio. 
Nei automobilio nei naujai 
įtaisytų ratų. Taikusis žmo
gelis ėmė važinėti autobu
su ir beveik džiaugiasi. Jo
kio rūpesčio. Sėdėk sau. Nei 
vairuoti, nei į šviesas dai
rytis, nei policijos saugotis. 
Važiuoji ir sau laikraštį 
skaitai. Tiesiog poilsis ir 
kartu kultūrinė apšvieta. 
Tik pasikeitė valandos. Iš
važiuoja šeštą, o grįžta aš
tuntą. Bet ką tas menkas 
laikas reiškia prieš amži
nybę.

Bet kantrybė nėra amži
nas daiktas, kaip ir nieko 
nėra amžino. Galutinai kan
trybė palūžo, kai šiukšlių 
bačka dingo, čia jau taiku- 

QQ! /uperior/avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

i rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ *namu remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Avinę/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

*

prajovas. Praturtėjo mano 
kaimynai. Į Floridą važinė
ja”. Ir trečias ir ketvirtas 
ir dar kažin kelintas kai
mynas buvo tik ką iš Flori
dos grįžę.

Svarstė, svarstė žmogelis 
ir dėl visa ko užsakė kad 
jam visą namą ir kiemelį 
geležine aukšta tvora ap
tvertų. Dabar žmogelis ne
begrįžta namo. Turi du dar
bus, kad galėtų už geležinę 
tvorą sumokėti. Bet džiau
giasi: bent šiukšlių bačkos 
nenušvilps.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

FPANK YANKOVIC 
IIAWA1IAN POLKA CPUI6E

APRIL 9 - APRIL 20, 1988
ABOARD

AMERICAN HAWAII
S. S. INDEPENDENCE CRUISES

HAWAIIAN POLKA-CRUISE NIGIIT
DINNER * NOVEMBF.R 19TH * 7:00 P.M.

HOFBRAU HAUS Reservation reąuired 

INTERCONTINENTAL TRAVEL 
4267 Mayfield Road, Cleveland, Ohio

(216) 291-4080

MEMBEfl

FSLIC
Federal Savings & Loan Insuranca Corp

Your Savmgs Insured to $40.000
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Clevelando Lietuvių Dienos
Viktoras Martinas

Nuo pat Lietuvių Ben
druomenės veiklos pradžios 
Clevelande išaugo tradici
ja kasmet rengti tokias 
Lietuvių Dienas. Susifor- 
mano ir tų dienų turinio 
tvarka: koks nors sceninis 
renginys ir meno paroda. 
Rodos, tai gana aiškus ir 
trumpas darbas. Tas darbas 
turi daug detalių, kurios 
lengvai painiojasi. Ir jeigu 
leistum joms susipainioti — 
niekas iš renginio neišeitų. 
Tai gerai žinau, pats gelbė
jęs keturius metus Jurgiui 
Malskiui Lietuvių Dienas 
rengti.

Šių metų Lietuvių Dienos 
praėjo sklandžiai, švariai ir 
turiningai. LB Apylinkės 

:'vs. *». -T .. . _A. .. „.„i. , 4,. ' r. ... .

A. Jonynienė ir S. Šatienė surengusios dvi skirtingas parodas.

Pora lėlių iš parodos.

Los Angeles Dramos Sambūris suvaidinęs Clevelande "Valdovą”.
Visos nuotraukos V. Bacevičiaus

valdyba bus dirbusi planin
gai ir ištvermingai, šiais 
metais joje veikia: Vladas 
čyvas — pirm., Aldona Miš
kinienė — vicepirm., Mečys 
Aukštuolis, Vincas čečys, 
Vytautas Brizgys, Jonas 
Gudėnas, Ada Stungienė, 
Birutė Vedegienė, Rena 
Vyšnionytė, Valdonė žiedo- 
nienė.

Šių metų Lietuvių Dienos 
vyko Dievo Motinos parapi
jos salėse.

Pirmąją Dieną, lapkričio 
7, Los Angeles dramos sam
būris vaidino Vinco Myko
laičio-Putino 5-kių veiks
mų, 6-šių paveikslų dramą 
"Valdovas".

Antrąją dieną, lapkričio

DIRVA

8, buvo lankomos tautinių 
lėlių ir tautodailės parodos.

TAUTODAILĖ

Antanina Jonynienė, Lie
tuvoje pavyzdinga ūkinin
kė, puikių raštuotų drobių 
audėja išeivijoje subrendo 
i gero skonio liaudies meno 
kūrėjas. Į Clevelandą su sa
vo kūriniais atvyko jau tre
čiąjį kartą. Ji ir jos dirbi
niai mums jau seni pažįsta
mi. Ir šį kratą ji atsivežė 
savo dekoratyvines vazas, 
velykinius margučius, kalė
dinių eglučių papuošimus. 
Ypačiai visų akis patraukia 
jos spalvoti šiaudinukai: fi
gūrėlės, gėlės, medžiai, 
gamtos iškarpos. Ji bene 
ryškiausia šio tipo meninin
kė mūsų išeivijoje. Stipri 
reprezentantų kitų tautų 
tarpe.

LĖLĖS, JUOSTOS, 
VERPSTĖS

Tokį reiškinį matėme pir
mąjį kartą, šimtas liliputi- 
nių lėlių, atitinkamais tau
tiniais drabužiais aprengtų, 
pagal temas surikiuotų, su
darė keturių temų derinius, 
pavadintus: aukštaičių va
karonė (29 lėlės), kupiškė
nų vestuvės (29), liaudies 
instrumentų muzikinis an
samblis (20), Eglė žalčių 
karalienė (22 lėlės).

Negana, kad lėlės kiek- 
na individualiai aptaisytos, 
bet padaryti ir miniatūri- 
niai įrankiai, muzikos ins
trumentai, indai, net patys 
valgiai.

Reiktų ilgo sąrašo viską 
čia suminėti ir apibūdinti.

Pasinaudosiu keliom Sau
lės Jautokaitės pastabom: 
... "negalėjome atsidžiaug
ti menininkės Bakanauskie- 
nės neišpasakytu kruopš
tumu. Nesvarbu, ką ji daro, 
ar sijonėlį, ar liemenaitę, ar 
kaklaraištį, ar šiaudinę ke
puraitę, viskas yra padary
ta gražiai, skoningai, me
niškai. Stilizuoti lėlių vei
dai, kojos, rankos, plaukai 
mena primityvizmą, bet
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Aloyzas Pečiulis ir Vincas Dovydaitis vaidinę "Valdovą”.

LB Clevelando apyl. pirm. V. Čyvas ir A. Miškinienė atida
rant Lietuvių Diemj parodą.

kartu yra suasmeninti, in
dividualūs, per menininkės 
prizmą perėję meno kūri
niai. Neužtenka, kad pati 
dailininkė pagamino lėles ir 
jų rūbus, bet taip pat ji pa
ti padarė joms įrankius, ku
riais jos atlieka joms pa
skirtus darbus. Muzikan
tams ji padarė muzikos ins
trumentus — skudučius, 
ragelius, kankles. Darbinin
kams — stakles, verpstes, 
siūlus, šluotas ..

Lėlės kelių metų laikotar
piu atkeliavo iš ok. Lietu
vos į Bostono lietuvių tau
todailės institutą, o į Cleve
landą jas atsiuntė instituto 
skyriaus pirmininkė Saulė 
Šatienė. Visos lėlės paga
mintos Kaune gyvenančios 
menininkės Onos Bakanaus- 
kienės.

Lėlių parodą puošė šeši 
verpsčių medžio drožiniai, 
gauti irgi iš Lietuvos, iš 
dailininkų P. Paleckio, V. 
Ulevičiaus, A. Baranausko, 
Rimto Tarabildos, V. Urbor 
navičiaus ir J. Daugvilos. 
Virš "Kupiškėnų vestuvių" 
sieną dabino apie 30 nuosta
baus grožio tautinių raštų 
juostų skleidinys.

"VALDOVAS”

Los Angeles Dramos 
Sambūris atskrido pas mus 
supę rlatyvinių vertinimų 
nešamas. Mes jo "Valdovo" 
godžiai lauėme.

Po VII Teatro festivalio 
"Pasaulio Lietuvis" rašė: 
. . ."Valdovo" pažiūrėti bu
vo prisigrūdusi pilna Jauni
mo centro salė ... šį kartą 
turbūt žinojom, kad Los 
Angeles Dramos sambūris 
mūsų neapvils. Ir neapsiri
kom. Nors ir trejetą valan
dų reikėjo išsėdėti, bet dai- 

kas neprailgo. O spektakliui 
pasibaigus, plojom, kiek 
galėjom".

Kitaip buvo Clevelande. 
Po visų meilės ir neapykan
tą scenų, po žudymo ir iš
protėjimo siaubo, publika 
losangeliečius palydėjo šil
tais, mandagiais, bet trum
pais aplodismentais. Ilgokai 
trukusį aktorių ir jų talki
ninkų papuošimą gėlėmis 
žiūrovai stebėjo drausmin
gai sėdėdami ir tylėdami.

Balsai po spektaklio: vai
dyba gera, kalba švari, jo
kio svetimo akcento, gabi 
Maželio režisūra aiškiai 
juntama. Jo dekoracijos šau
nios, scena gerai išplanuota. 
Bloga drama. Lyriška, sal
di, nuobodi. Sprendimas ne
pribrandintas, staigus, im
pulsyvus, atsitiktinis.

Kaip galima taip sakyti 
apie didžiojo rašytojo kūri
nį? Dėl to, kad jis pats juo 
nesididžiavo. Bandė taisyti, 
bet suprato, kad jis ne dra
mų rašytojas, ir daugiau 
teatro veikalų nekūrė. Pu
tinas išliko didelis savo po
ezija, proza ir aukštos eru
dicijos kritika. Atrodo, kad 
jo vaidintinių dalykų yra 
likę tik trys: "žiedas ir mo
teris" (simbolinė drama), 
"Nuvainikuota Vaidilutė" 
(misterija) ir "Valdovas".

Su tokiu stipriu aktorių 
sambūriu, su stropiais tal
kininkais režisierius Petras 
Maželis, manau, galėtų mė
gint ir paeksperimentuoti, 
imtis modernesnių dalykų. 
Gal mėgintų atkreipti dė
mesį į Ostrausko vėlesnįjį 
veikalą "Gundymai"? Jūs 
esate atkreipę išeivijos dė
mesį. Jūsų bus daug kur 
laukiama. Jums ištvermės 
ir sėkmės!
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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

• BALANDŽIO 16-17 D. 
Ateitininkų šventė.

• BALANDŽIO 30 D., šeš
tadienį, Lietuviškos skautybės 
Fondo vakaras Lietuvių Na
muose.

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

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

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis j ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St.,’ 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

VYTAUTAS SKUODIS 
ATVYKS Į CLEVELANDĄ

Lietuvos laisvės kovoto
jas Vytautas Skuodis lan
kysis Clevelande ir bus pri
statytas Clevelando lietu
vių visuomenei sekmadienj, 
š. m. gruodžio mėn. 6 d. Lie
tuvių Namų salėje.

Pristatymą rengia Ame
rikos Lietuvių Tarybos Cle
velando skyriaus valdyba.

DETROIT

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lietuvos kariuomenės 
šventės paminėjimas įvyks 
lapkričio 22 d. Šv. Antano 
parapijoje tokia tvarka: 

10:30 v. r. kun. Alfonsas 
Babonas aukoja Šv. Mišias 
už gyvuosius ir mirusius 
Lietuvos karius, savanorius 
kūrėjus ir partizanus. Or
ganizacijos Mišiose daly
vauja su vėliavomis.

Po Mišių salėje akademi
ja. Meninę programą atliks 
vokalinis moterų Trio, va
dovaujamas mnz. Stasio 
Sližio.

YOUR MONEY 
BELONGS AT 
AMERITRUST.

MIRĖ BERNARDAS 
NAVICKAS

Lapkričio 1 d. mirė Ber
nardas Navickas sulaukęs 
64 metus.

Lapkričio 3 d. Vai. Bau
žos laidojimo koplyčioje 
kun. Alfonsas Babonas su
kalbėjo rožinį, o laidojimo 
direktorė Yolanda Zaparac- 
kienė pareiškė užuojautą 
jai pavestų organizacijų 
vardu.

Lapkričio 4 d. po aukotų 
kun. Alfonso Babono Šv. 
Antano parapijos bažnyčio
je Mišių, velionio kūnas bu
vo nulydėtas ir palaidotas 
švento Kapo kapinėse. Ve
lionis giminių čia neturėjo, 
laidotuvėmis rūpinosi Vla- 
dislava ir Antanas šiurkai.

A. Gr.

• Ratesyoucancounton.

• Rates effective as of October 21, 1987. MMDArate and yield shown for accounts with bolancesof 
$25,000or more. 12-month yield based on monthly compounding for bolances of $5000 or more.

RATE YIELD*

MMDA 5.50% 5.641%
6-Month Certificate 6.80% 6.916%

12-Month Certificate 7.25% 7.450%

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• Wide variety of guaranteed savings.• CDs with maturities you sėt yourself — from 7 days to 8 years.• Money market accounts.•Savings accounts.
• Assured safety. FDIC insurance, plūs 

the strength of AmenTrust’s 93 years 
of helping people save money.

• LAPKRIČIO 21 D. L.K. 
V.S. Ramovės kariuornen^s 
šventės minėjimas.

• LAPKRIČIO 28 D. Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
metinis suvažiavimas ir balius.

• GRUODŽIO 6 D. Vytauto 
Skuodžio pristatymas Cleve
lando visuomenei Lietuvių Na
muose. Rengia ALT Clevelan
do skyriaus valdyba.

• GRUODŽIO 12 D., šešta
dienį, LKB Kronikos paminė
jimas Įvyks Dievo Motinos pa
rapijos mažojoje salėje. Ren
gia moksleiviai ateitininkai.

1988 M.
• VASARIO 28 D. Taupos 

kredito kooperatyvo narių me
tinis susirinkimas.

Visit anyofAmeriTrust's 137offices 
andletushelp youchoose theright 
plan for your savings.

/hierOTust
Now, more than ever.

• BALANDŽIO 9 D. Kultū
rinių darželių draugijos kon
certas. Memher FDIC
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• Edward F. Feighan, 
Ohio kongresmanas, kreipė
si į Valstybės sekretorių 
George Shultzą, kad pasta
rasis atnaujintų pokalbį su 
Sovietų įstaigomis dėl leidi
mo Povilui Pečiulaičiui at
vykti į JAV. Pečiulaitis yra 
Amerikos pilietis, 22 metus 
kalintas Sibire. 1970 metais 
buvo išleistas iš kalėjimo, 
bet už dalyvavimą lietuvių 
partizanų eilėse, tebėra per
sekiojamas. 1986 metų pa
baigoj jo seseriai Kazimie
rai Perednienei sovietai lei
do su šeima išvykti į JAV. 
Perednių šeima dabar gy
vena Clevelande, o Kazimie

ra labai rūpinasi, kad jos 
broliui Povilui būtų leista 
kuo greičiau atvykti į Cle
velandą. Ji kreipėsi į kon- 
gresmaną Feighaną, kuris 
dabar spaudžia Amerikos 
vyriausybę, kad Pečiulaitis 
būtų išleistas iš Sovietų Są
jungos dar prieš Gorbačio
vo atvykimą į Ameriką.

• 250 svečių atsilankė 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos Clevelando sky
riaus koncerte. Programą 
atliko Darius Polikaitis, 
Andrius Polikaitis, Vidas 
Nevarauskas ir Linas Poli
kaitis. Jie dainavo jaunimo 
dainas, sukurdami joms fo
ną arba paryškindami turi
nį skaidrėmis, kurios buvo 
rodomos dideliame ekrane. 
Koncertas įvyko lapkričio 
14 Dievo Motinos parapijos 
salėje. Po koncerto visi su
sirinko vaišėms parapijos 
kavinėje, kurioje Tauras 
Bublys svečius linksmino 
disko muzika. PL Jaunimo 
sąjungos skyrius džiaugiasi 
gausių svečių atsilankymu 
ir dėkoja už suteiktą para
mą jaunimo kongresui.

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJOS

31-OS KULTŪRINĖS PREMIJOS ĮTEIKIMAS
IR METINIS DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS

įvyks š. m. lapkričio mėn. 28 d.
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE.

Programa: 6 vai. vak. Darbo posėdis.
7 vai. vak. koteiliai ir pažinčių atnaujinimas.
8 vai. vak. premijos įteikimas, vakarienė ir koncertas.

Meninę programų atliks pianistas 
R. Kavaliauskas

10 vai. vak. šokiai grojant geram orkestrui.

Kultūrinė Draugijos premija šiais metais paskirta Clevelan
do Šv. Kazimiero lituanistinei mokyklai.

Įėjimas auka $15.00.
Kviečiama ir laukiama Clevelando visuomenė. Norintieji dalyvauti skam

binti p. B. Skrinskienei tel.: 943-0515 arba V. Gruzdienei tel: 261-0255.

- Lithuanian Credit Union
- Lietuvių kredito kooperatyvas

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

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito kooperatyve Ohio 

valstijoje.
DARBO VALANDOS: antradieniais, trečiadie

niais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo 
9:00-3:00 p. p., penktadieniais nuo 9:00-6:00 v. v. 
SEKMADIENIAIS: nuo 11:00 iki 12:00 vai. die
nos, Dievo Motinos parapijos patalpose — 18022 

Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119.

ALGIS RUKŠĖNAS 
NAUJOSE PAREIGOSE

Visuomenininkas, rašyto
jas, Cuyahogos apskrities 
administracijos egzekutyvi- 
nis asistentas Algis Rukšė
nas šių metų pabaigoj pasi
trauks iš savo pareigų aps
krities administracijoje ir 
1988 metų pradžioje bus pa
skirtas Nationalities Serv- 
ices centro egzekutyvinio 
direktoriaus pareigoms. Da
bartinė direktorė Lucretia 
Stoica išeinanti į pensiją.

Tautybių tarnybos cent
ras veikia apie 70 metų ir 
aptarnauja visus emigran
tus, atvykusius į Ohio vals
tijos šiaurinę dalį, apiman
čią penkias apskritis..

• čiurlioniečiai. sugrįžę 
iš gastrolių New Yorke, te
besidžiaugia savo koncerto 
pasisekimu. Nuo pirmosios 
dainos — Jaunimo giesmės 
(Naujalio) iki paskutinio
sios — Namo, broliukai an
samblis skambėjo sandariai, 
pasižymėjo gražiu ansamb- 
liniu dainavimu ir meniškai 
uždegančia nuotaika.

Čiurlionio ansamblio va
dovas ir dirigentas dr. Bro
nius Kazėnas po koncerto 
pasiliko dienai New Yorke, 
tvarkydamas savo choro — 
Youngstown Simphony cho
rus gastroles New Yorke 
Carnegie Hali.

• Tradicinis šv. Jurgio 
parapijos rudens festivalis 
įvyks lapkričio 22 dieną, pa
rapijos salėje, tuojau po pa
maldų.

Bus geri pietūs, kalakutų 
loterija, piniginiai ir kiti 
laimėjimai.

Nesigailėsite atvykę. Se
noji parapijas laukia Jūsų 
visų.

Festivalio pelnas skiria
mas parapijos išlaikymui. 
Išlaikykime lietuvių turtą.

Taip pat pranešame, kad 
ir šiais metais organizuoja
mos bendros Kūčios.

Komitetas 
(42-43)

• Dievo Motinos parapi
jos choras lapkričio 28 d. 
išvyksta į Chicagą dalyvau
ti Lietuvos krikščionybės 
sukakties minėjime. Vyks
tama autobusu, kuriame 
yra dar vietų. Kelionė į abu 
galus 25 dol. Norintieji kar
tu keliauti, tesikreipia į 
Vladą Plečkaitį, tel. 531- 
3474.

• Lietuvių klubo Gintaro 
valgykla rengia jaukią 
priekalėdinę vakaronę, ku
rioje po ilgokos pertraukos 
dainuos Clevelando vyrų 
oktetas. Vakaronė susideda 
iš skanios vakarienės ir 
gražaus trumpo koncerto. 
Asmeniui $20.00. Lietuvių 
klubas kviečia visus daly

vauti. Gintare yra tik 70 
vietų. Rezervuoti vietas ar 
stalus po 2-4-6 ar 8 asmenis 
telef. 531-2131.

• Dievo Motinos parapija, 
po pertraukos, vėl išleido 
”Mūsų žingsnius”, o su jais 
ir "žingsnelius" vaikams, 
kurie vadinasi "žiburėlių 
sekmadienienis”. Tai gra
žios Dievo Motinos parapi
jos dvasinio vadovo kun. G. 
Ki jausko pastangos suteikti 
ką nors ir mažiesiems pa
skaityti ir juos supažindin
ti su parapijos ir visos ko
lonijos veikla, žiburėliuose 
— piešiniai, maldelės, žį- 
nios, religinio ugdymo skai
tiniai. Ir, be abejo, mažie
siems bus smagu, kad ir jie 
turės savo laikraštėlį.

• Kariuomenės šventės 
minėjime Lietuvių Namų 
salėje lapkričio 21 d. 7 v. v. 
meninę dalį atliks Čiurlio
nio Vyrų choras vadovauja
mas muz. dr. Broniaus Ka
zėno. žodį tars VLIKo vice- 
pirm. V. Jokūbaitis. Vaka
rienė, bufetas, loterija.

Visus kviečiame maloniai 
praleisti vakarą. Bilietais 
rūpinasi J. šlapelis telef.: 
261-5419.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V 4

SKOLINAME GERIAU
SIOMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS:
Asmeniniams reikalams 
Automobilių pirkimui 
Namų remontui 
(Home eųuity) 
Namų pirkimui 
(Mortgages)

MOKAME
AUKŠTESNIUS

NUOŠIMČIUS Už:
Taupymo sąskaitas
Certifikatus
IRA
Čekių sąskaitą 
Pensijų čekių sąskaitą 
(Direet Deposit acct.)

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

sąskaitas.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS
VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

Mūsų tikslas — ne pelnas^ bet sąžiningas 
patarnavimas.

• Akių gydytoja Lidija 
Balčiūnaitė atidarė savo ka
binetą drauge su gydyto
jais Daniel J. Mayer, M. D. 
ir Robert W. Beyer, M. D. 
Ph. D. Southwest GeneraI 
Hospotal gydytojų rūmuo
se, kurie Middelburgh Hts. 
priemiestyje.

Linkime dr. Lidijai Bal
čiūnaitei sėkmingos prak
tikos.

PATAISA

Neringos tunto "Kaukių 
baliaus" programos veikalą 
parašė skautininke Aureli
ja Balašaitienė. Tuntas dė
koja jai už tokį įdomų vei
kalą.

JAKUBS AND SON
45-

William J. Jakubs Jr. ir

Barbora Jakubs Sckmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

Laidojimo Įstaiga
Delta E., William J. Sr.,



DIRVA
• DIRVA ateinančią sa

vaitę lapkričio 26 d. dėl Pa
dėkos Dienos šventės ne
išeis. Sekantis numeris iš
eis gruodžio 3 d. data.

ŽANIS ZENTINŠ 
SUKAKTUVININKAS

šiemet Toronte buvo pa
gerbtas žanis Zentinš, 80- 
ties metų amžiaus sukak
ties proga.

Gimė Liepoj u je, mokėsi 
Rygoje. Re ekonomijos stu
dijų Latvijos universitete, 
baigė geodezijos kursus ir 
dirbo Rygos savivaldybėje. 
Laisvalaikiu lankė muzikos 
studiją. Pasirinko dainavi
mą — solistų klasę. Daina
vo Rygos radiofone, o trem
tyje latvių renginiuose, ža
nis Zentinš — sportininkas: 

A. t A.

* DR. ALEKSANDRAI 

PACEVIČIŪTEI-KLIMIENEI 

mirus, jos brolį Dr. ANTANĄ BACEVIČIŲ 

su šeima ir gimines liūdesio valandoje nuo

širdžiai užjaučiame.

Aldona ir Edmundas 
Drukteiniai

Palm Harbor, Florida

Mylimai motinai
A. A.

HYPATIJAI
ŠLIŪPAITEI-YČIENEI-ŽIŪRIENEI 

mirus, Albuquerque, New Mexico, jos duk
terims HYPATIJAI, EVELINAI ir sūnui dr. 
MARTYNUI YČIUI ir jų artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia.

Vanda, Vytautas, 
Lėlytė ir Kęstutis 

Šliūpai 
So. Lake Tahoe, Ca.

A. A.

LORAI DUČMANIENEI 

mirus, jos vyrui, mielam ZENONUI, skau

daus liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą 

reiškiame ir kartu liūdime.

krepšinis bei futbolas jo gy
venimo dalis. Kanadoje, jo 
iniciatyva, buvo įsteigta Pa
baltiečių Sporto Federacija. 
Sukaktuvininkas gabus žur
nalistas. Nei vieno koncer
to, ar tai būtų latvių, ar lie
tuvių, nepraleidžia ir jo ob
jektyvus įvertinimas pasi
rodo latvių spaudoje.

Kaip tarnautojas YMCA 
ir Toronto miesto socialinių 
reikalų skyriuje, buvo visų 
mėgiamas ir vertinamas.

žanis Zentinš yra vedęs 
Rygos lietuvaitę, savo metu 
žinomą sportininkę, Rygos 
lietuvių gimnazijos ilgame
tę sekretorę, Valę Didžiuly- 
tę. Ji rūpestinga sukaktu
vininko gyvenimo palydovė 
bei jo darbų rėmėja. Išau
gino sūnų Joną, kuris be 
latvių, gražiai kalba lietu
viškai.

Clevelando Vaidilos 
Teatras

Clevelando Lietuvių Dienų spektaklyje dalis žiūrovų. V. Bacevičiaus nuotr.

Valė ir žanis Zentiniai 
DIRVOS prenumeratoriai. 
Sukaktuvininkas dar Rygo
je gyvendamas, išmoko lie
tuviškai, taigi su malonu
mu skaito brolių tautos 
spaudą.

Pagal latvių žurnalistą, 
žanis Zentinš neturi laiko 
pasenti. Taigi, belieka pa
linkėti solenizantui geros 
sveikatos ir darbingų metų 
ateityje.

Bronė Miklienė

• Vladas Gilys, gyv. Los 
Angeles, Ca., užprenumera
vo Dirvą kaip dovaną iš Lie
tuvos atvykusiam lietuviui 
Vaclovui Berniui. Sveikina
me naują skaitytoją.

PRANEŠIMAS SPAUDAI
G. T. INTERNATIONAL 

kelionių agentūra praneša 
žadantiems keliauti į Lie
tuvą, kad Tarybų Sąjungos 
turizmo bendrovė ’Tnturis- 
tas” šiomis dienomis tele
taipu pranešė mūsų įstaigai 
vėliausius pakeitimus. Ry
šium su Rusijos krikščiony
bės tūkstantmečiu yra net 
keturis kartus padidėjęs pa
reikalavimas viešbučiams. 
Taipogi ’Tnturistas” kelia 
turizmo kainas tarp 22 ir 
27 nuošimčių ateinančiam 
sezonui bei reikalauja tvir
tų išankstinių užstatų. 
Atsižvelgdami į tai, maži
name grupių į Lietuvą dy
dį. Skatiname žadančius ke
liauti, nežiūrint su kuria 
kelionių agentūra, regis
truotis anksti, nes Vilniaus 
"Lietuvos” viešbutis jau 
pilnai užsakytas.

Milwaukėje Internacionaliniame Institute ruošiantis tauty
bių festivaliui, kuriame laukiama virš 100,000 žiūrovų lapkričio 
20-22 d. R. Binderienė, R. Narušienė su instituto dir. A. Durtka 
ir programos vedėju R. Kohl.

Parama

Dirvai
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:

J. Virpša. Chicago ..........20.00
N. Gintalas, Baltimore ..25.00
N. Dolles, Lauingen ... .43.00
D. Kavaliūnas,

Bronxville .................... 20.00
K. Nenortas, Dorchester 10.00
S. Budėjus, Palos Hts. .. 8.00 
S. Griauzdė-Jurgelevičius,

Dorchester.................... 10.00
J. Jurkus, Rochester ... .10.00 
V. Pavilčius,. Chicago .. 5.00 
Pr. Jančauskas, Chicago 13.00
K. Martinkus, Chicago .. 13.00 
Pr. Dovydaitis,

Los Angeles .................15.00
A. Blaževičius. Bernard .. 8.00
B. Sklaris, Springf ield .. 20.00 
A. Vokietaitis,

New Haven .................13.00
H. Stasas, Cleveland ....10.00 
A. Kantautas, Edmonton 3.00 
J. Sabaliauskas.

Blairstown.....................10.00
J. Rentelis, Randolph ... .28.00
J. Jasinskas, Boston .... 1.00
M. Juodaitis, Norwalk .. 8.00
H. Dilys, Chicago ..........13.00
P. Kuras, Waterbury .... 3.00 
A. Bernotas, Waterbury 10.00
V. Gerdvilis, Wellington 1.00 
Pr. Joga, Akron ............... 3.00
N. Shutterly,

Silver Spring.................30.00
P. Žilinskas, Hemet .... 10.00 
Ed. Milkus. Detroit .... 10.00
Br. Tarutienė, Willowick 10.00 
B. Garlauskas, Cleveland 5.00 
J. Vadopalas, Westchester 20.00 
Palm Beach Lietuvių

Klubas a. a. Antano
Garmaus atminimui .. 25.00

J. Saulėnas, Providence . .10.00
V. Graužinis, Chicago .. 10.00 
G. Biskis, Clarendon Hills 30.00 

V. Rėklys, Walnut Creetk 3.00
O. Starkus, Chicago ....10.00
St. Petokas, Upland ....20.00
G. Gontar, St. Louis .... 8.00
J. Bežys, Winnipeg.........16.00
V. Juodvalkis,

Panorama City .........33.00
S. Baniulis, Chicago .... 5.00 
S. Mykolaitis, Ook Lawn 8.00 
A. Čepulis, Philadelphia 10.00 
Dr. E. Stanat, Chicago .. 3.00
K. Dūlys, Crownsville .. 10.00
R. A. Gulbinai,

Palos Park.................... 25.00
B. A. Kremeriai.

Palos Hts........................15.00
Gražina Kenter, Danbury 50.00
J. Pipiras, Worcestei’ ... .25.00
J. Leščinskis. Dorchester 20.00
K. Gricius, Santa Monica 10.00
J. Markevičius, Chicago 3.00
V. Trečiokas,

Wethersfield .................33.00
G. Venk, Toledo ............. 14.00
Br. Kazukauskienė,

Silver Spring ............. 10.00
VI. Mackus, Chicago ....10.00
J. Gudėnas, Euclid..........20.00
T. Bukaveckas, Chicago 25.00 
V. Matulevičius. Weston 20.00 
S. Balsys, Dearborn .... 10.00 
J. Staškus, Yonkers .... 5.00 
S. Bučmys, Dayton ....10.00 
B. Vembre, Rochester ..10.00 
S. Mažulis, Wildwood ... .10.00 
V. Momkus, Chicago ....20.00 
O. Mironaitė, Chicago ..30.00 
D. Martinkus,

Sunrise Beach............. 8.00
T. Dulieba, Cleveland ..11.00
A. Lingienė, Redford .... 5.00 
J. Žemaitis,

Hot Springs ................. 23.00
S. Jurkūnas, Chicago ..10.00 
A. Markevičius,

Santa Monica ............. 8.00
VI. Gilys, Los Angeles 8.00
O. Pavilčius, Chicago ... .10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

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

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