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'Perestroikos’ ABC II
Išeitis — degtinės padidinimas?

Vytautas Meškauskas

Visi žinome rusišką po
sakį, kad 'be pusbonkio nesu
prasi'. Likimo ironija nori, 
kad tas 'pusbonkis' - protin
gai panaudotas - gali išgel
bėti Gorbačiovo perestroiką, 
apie kurią jau kalbėjome pe
reitam Nr..

Gorbačiovas pradėjo pe
restroiką apribodamas degti
nės gamybą bei pardavinėji
mą ir pasmarkindamas kovą 
su girtavimu. Praktiškai tai 
tik pailgino eiles prie degti
nės parduotuvių, o eilių pa
naikinimas ir pasiūlų krautu
vėse padidinimas yra pagrin
dinis kiekvieno žmogaus ap
čiuopiamas ir įvertinamas pe 
restroikos tikslas. Reikia at
siminti, kad eilinis sovietas 
16% savo išlaidų skyrė alko
holiui, kai tuo tarpu anglas 
tik 5%. Taip 1971 ir 1985 
metų rublių skaičius apyvar
toje patrigubėjo, o pasiūla 
krautuvėse tik padvigubėjo. 
Sovietai dabar turi 267 bili
jonus rublių savo taupomose 
sąskaitose, t.y. beveik 45% 
visų metinių pajamų. Jei 
prie tos sumos pridėsime dar 
pinigus, kurie iki šiol buvo 
suvartojami degtinei, rasime 
labai didelį infliacinį spaudi
mą: per daug pinigų - per 
mažai prekių.

Padėtį pasunkina dole
rio vertės kritimas. Už savo 
eksportuojamą naftą Sovietų 
Sąjunga gauna dolerius, bet 
dėl įvairių sumetimų ji nega
li už juos pirkti reikalingų 
prekių JAV, bet turi pirkti 
Europoje ar Japonijoje, mo
kėdama didesnes kainas. Vi
sa tai turėtų vesti prie valiu
tos reformos, kuria pasektų 
kainų atpalaidavimas nuo vi
sų jų suvaržymų. Gorbačio
vas ir jo patarėjai tačiau ma
no, kad tokiam drastiškam 
žingsniui dar per anksti.

Svarstydamas susidariu
sią situaciją, londoniškis The 
Economist siūlo Gorbačio
vui sekti kapitalistais:

"Pirmiausia reikėtų su
mažinti alkoholio suvaržy
mus. Tiesa, mažiau gerti 
vodkos būtų sveikiau Rusi
jai, bet įvesdamas labai 
griežtus varžtus degtinės 
pardavinėjimui, Gorbačio
vas be reikalo tik padidino 
žmonių nepasitenkinimą ir 
paskatino samagono vary
mą. Antra - Gorbačiovas 
galėtų pasekti D. Britanijos 

Thatcherienės pavyzdžiu ir 
pasiūlyti savo pavaldiniams 
išsipirkti savo nuosavybėn 
dabar turimus valdiškus bu
tus. Tai, žinoma, prieštarau
tų komunistinei idoeologi- 
jai, bet būtų labai populiaru 
ir lengvai padarytina."

Noras išlaikyti komunis
tinį fasadą yra didžiausias pe
restroikos priešas. Imkim pa 
vyzdžiui Panevėžio ŠALTI
NIO kooperatyvą, veikiantį 
jau netoli vienerių metų. Jis 
gamina vonių dušų galvutes, 
vandens nuleidimo bakelių 
vožtuvėlius ir kt. tos rūšies 
smulkmenas. Kooperatyvas 
savo nariams davė po tūks
tantį ir daugiau pelno į mė
nesį. Jame samdomi, net po 
kitų užsiėmimų dirbą žmo
nės, uždirbo po 700-800 rub
lių į mėn., t.y. 3 kartus dau
giau už gydytojus! Darbo 
sąlygos labai sunkios - nėra 
tinkamų patalpų, ventiliaci
jos ir t.t., sunku gauti tinka
mų žaliavų ir panašiai. Koo
peratyvo pirmininkas Algi
mantas Kačianauskas nusi
skundė dėl to GIMTAJAM 
KRAŠTUI, pastebėdamas, 
kad dėl viso to -

'Nieko nepadarys - kol 
kas ne rublis valdo mūsų 
ekonomiką".

O jei ne rublis, tai kas? 
Panevėžio finansų skyrius, 
tikrindamas šio kooperatyvo 
veiklą, į aktą - kaip pažeidi
mą - įrašė: "Kooperatyvas 
dal[ savo produkcijos reali
zavo tiekimo organizaci
joms". Kitaip sakant, gavo 
jam reikalingų medžiagų už 
savo gaminius. Savaime aiš
ku, kad negalėjimas jos nu
sipirkti už rublį gamybą tik 
pabrangina.

Panevėžio miesto vyk
domojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas, plano komisi
jos pirmininkas Jonas Gre- 
viškis, štai ką pareiškė:

"Šaltinio kooperatyvas 
gamina tokią produkciją, ku
rios šiuo metu trūksta. Tai 
naudinga. Kalbant apie koo
peratyvų veiklą apskritai, 
vykdomiesiems komitetams 
(atseit, jam) reikia suteikti 
daugiau teisių. Na, kad ir 
Šaltinio vožtuvėliai. Jų kom
plekto kaina - trys rubliai 62 
kapeikos. Tai nemažai. Kai 
ną reikėtų reguliuoti, bet

(Nukelta į 3 psl.)

Laukų Madona (linoraižinys) Domicėlė Tarabildienė

Paulius Klimas žygyje Washingtonan 

už Petro Gražulio laisvę

š. m. balandžio 12 Pau
lius Klimas, gyvenantis Ro- 
chestery, N. Y., parašė laiš
ką Sovietų komunistų par
tijos general. sekretoriui 
Michailui Gorbačiovui. Pri
minęs ”glasnosto” politinę 
kryptj, paprašė, kad už at
sisakymą pakartotinai tar
nauti Raudonojoj armijoj 
nuteistas ir įkalintas disi
dentas Petras Gažulis būtų 
išleistas iš kalėjimo. Laiš
ką išsiimtus, Pauliui kilo 
geresnė mintis. Gegužės 28 
JAV prez. Ronald Reagan 
išvyksta į Maskvą viršūnių 
konferencijon. Būtinai rei
kia įteikti ir jam laišką P. 
Gražulio reikalu. Ne paštu, 
bet asmeniškai. Jeigu as
meniškai, tai kodėl ir pa
čiam truputį prieš tai nepa

tyrus vargo? Laišką nuneš
ti. Pėsčiomis ’. štai kaip. 
”Tik” 365 mylios (584 km.) 
nuo Rochesterio šv. Jurgio 
lietuvių katalikų bažnyčios, 
nuo kur jis žygį pradėtų, 
iki Baltųjų Rūmų, Wash- 
ington, D. C.

Žygį Paulius Klimas pra
dėjo 1988 m. gegužės 1, apie 
1 vai. po vidudienio. Pora 
valandų anksčiau jis daly
vavo šv. Jurgio bažnyčios 
pamaldose, kurių metu sa
vo tautiečiams trumpai pa
pasakojo apie kelionės tiks
lą bei planą, žygio metu 
numatęs visiems, kas tik 
juo domėsis, pasakoti apie 
Petrą Gražulį bei kitus per
sekiojamus Lietuvos disi
dentus. žygiuodamas per 
Binghamptono, N. Y., Phi

ladelphijos, Pa. ir Baltimo- 
rės, Md. miestus, kuriuose 
susitelkę gyvena daugiau 
lietuvių, bandys su jais su
sitikti specialiai sušauk
tuose susirinkimuose ir į 
juos prabilti. Prieš išvykda
mas, keletą dienų trenira
vosi vaikščiojime su 20 sva
rų kroviniu ant nugaros. 
Yra numatęs kasdien nužy
giuoti po 25-30 mylių, kad 
tikrai suspėtų laiku prezi
dentui Reagan laišką nu
nešti.

Savaitę prieš kelionę, 
John Riley reportažą apie 
Paulių bei jo planus paskel
bė Rochesterio dienraštis 
Democrat and Chronicle. 
Reporteris k o n d ensuotai 
prisimena apie Gražulio nu- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Rinkiminė kova Amerikoje ir Prancūzijoje. - Dukakio šansai. 
-------  - Mitterrandas gali likti Prancūzijos prezidentu? -------

Po aiškaus laimėjimo 
Ncw Yorko ir Pennsylvani- 
jos valstijų pirminiuose rin
kimuose, Massachusetts gu
bernatorius Michael S. Duka- 
kis laikomas beveik tikru de
mokratų kandidatu į JAV 
prezidentus. Ginčijamasi ne 
dėl jo kandidatūros, bet ką 
jis pasirinks kandidatu į vice
prezidentus - savo varžovą 
Jesse Jackson, ar kokį politi
ką iš Pietų, kaip Georgijos 
senatorių Sam Nunn, kas pa
dėtų 'išbalansuoti' Dukakio 
liberalumą?

Istoriniai žiūrint, pasku
tiniu laiku nei vienas iš Šiau
rės liberalų nelaimėjo prezi
dentūros - Walter.Mondale, 
George McGovem, Hubert 
Humphrey. Pats Dukakis sa
vo kandidatūrą perša ne ide
ologiniais sumetimais, bet 
daugiau technokratiškais. 
Jis esąs labai geras guberna
torius, atkutinęs savo valsti
ją, įvedęs joje privalomą 
sveikatos draudimą (už nedir 
bančius premijas moka vals
tija, už dirbančius - darbda
vys).

Liberalu jis laikytinas 
daugiau dėl savo pažiūrų į 
užsienio politiką. Jis - už 
atominių ginklų užšaldymą, 
prieš JAV imctvėncijalTGra^ 
nadoje, Libiiojč/Pcrsijos 
Įlankoje^ Tisuždraudė savo 
valstijas National Guard tre
niruotis lotynų Amerikoje. 
Jis prieš prezidento siūlomą 
strateginę iniciatyvą -’žvaigž 
džių karą’.

Tiesa, daug kandidatų 
pradeda su radikaliais pasiū
lymais, bet artėjant rinki
mams 'suminkštėja'. Jei Du
kakis ir norėjo sucįryti tokį

Paulius Klimas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

teisimą. Cituoja Pauliaus 
pareiškimą, kad glasnost 
yra nieko daugiau, kaip dū
mai, graužiantys akis ir 
dengiantys teisybę. Repor
terį labiausia sudomino mo
tinos baimė, kad Pauliui 
pakeliui kas nors neatsitik
tų, juoba jis maršuos ne su 
grupe, o vienas.

Baltimorės, o gal dar ir 
Philadelphijos tau tiečiai, 
šio savaitraščio skaitytojai, 
išgirdę, kad Paulius Klimas 
per jų miestą žygiuoja, pa
sistenkite jį susitikti, iš
girsti, padrąsinti ir pagirti. 
Verta apie jo žygį papasa
koti kaimynams amerikie
čiams, nes tai teikia geriau
sią progą pasakoti ir apie 
mūsų tėvynės bei persekio
jamų tautiečių vargus.

Alfonsas Nakas

Kuris jų bus išrinktas Prancūzijos prezidentu • - dešiniųjų 
kandidatas ministeris pirm. Chirac ar socialistas, dabartinis 
prezidentas Mitterrand?

įspūdį- jis greičiausiai jau pa 
sivėlino. Respublikonams 
nebus sunku jį atvaizduoti 
izoliaciorjistu, norinčiu JAV 
paversti bejėgėm. Pasak lon- 
doniškį The Economist, jis 
primena buv. prezidentą Car- 
ter, kuris savyje sujungė in- 
teligenciją ir aroganciją, at- 
s argumą jfsa^m^pTsitikėj i - 
mą, technokratįjąjr naivu
mą. Tik Carter turėjo ir šyp- 
seną, kurios Dukakis iki šiol 
dar neparodė.

Kaip minėjome, neliko 
daug abejonių, kad Dukakis 
bus kandidatas į prezidentus, 
nors, kaip žinia, politikoje 
viskas yra įmanoma. Ginči
jantis dėl kandidato į vice
prezidentus parinkimo, jei 
juo nebus Jackson - kaip tai 
priims juodieji rinkikai? Ar 
jie taip pat entuziastiškai bal
suos už demokratus, kaip bal 
savo pirminiuose rinkimuose 
už Jackson? O kaip į tai žiū
rės baltieji, kurių tarpe vis 
dar yra 10-15% rasistų?

Žinoma, veiks ir bendra 
krašto padėtis, Pirmojo šių 
metų ketvirčio statistika ro
do, kad ūkinė situacija^yra 
gera. GNP viso krašto paja
mos už pagamintas gėrybes 
ir patarnavimus padidėjo 
2.3%. Pereitų metų paskuti- 
mTketvirtis buvo atnešęs net 
4.8% padidėjimą. Suvartoji
mas šiais metais padidėjo 
3.8%, o įmonėse buvo inves
tuota 21% kapitalo daugiau 
kaip pereitais metais, kas 
reiškia pasitikėjimą ateitimi. 
Žinoma, gali padidėti inflia
cija, ypač jei naftos gaminto
jams pasiseks susitarti dėl 
naftos pasiūlų sumažinimo,

DIRVA

kas turėtų paaiškėti šią sa
vaitę. Tačiau ir tuo atveju 
naftos pabrangimas neturėtų 
būti labai didelis, gal kokie 5 
centai už galioną benzino.

•••
Kaip staigmeną JAV rin

kimų kampanijoje sudarė Jes- 
se Jackson, Prancūzijoje sen- 
sdcijkbuvo kraštutinio deši
niųjų politiko Jean-Marie Le 
Pen labai gefaš^pasirodymas. 
Jis surinko 14.4% visų bal- 
sų, nors į jo partiją - 'Tautos 
Frontą' - iki šiol niekas rim
tai nežiūrėjo. Jis yra už imi
grantų iš Trečiojo pasaulio - 
arabų ir negrų iš buv. Prancū 
zijos kolonijų Afrikoje ir ki
tur - išvarymą. Jo partijos 
stiprybė^slypi pramoningam 
rate aplink Paryžių, kur iki 
šiol vyravo komunistai, ir 
Pietuose. Marselyje jis surin 
ko net 28.3% balsų.

Kaip ir buvo tikėtasi, 
per pirmą kėlinį balandžio 
24 d. daugiausiai balsų - 
34.1% - gavo dabartinis pre • 
zidentas Mitterand. Jeigu 
per galutinius rinkimus gegu 
žės 8d. už jį balsuotų visi tie, 
kurie balsavo už jį ir kitus 
kairiųjų kandidatus, 71 m. 
amžiaus Mitterand gautų 
49.2%, o daugiausiai iš deši
niųjų balsų gavęs 55 m. am
žiaus min. pirm. Chirac turė
tų surinkti 50.8%, taigi - lai
mėtų.

Tačiau pirmas rinkimų 
kėlinys yra laikomas dau
giau tik jausmų pareiškimu. 
Rimtai balsuojama' per antrą 
kėlinį, kada lieka du kandi
datai.

Norėdamas aplink save 
suburti visus dešiniuosius,

■ Iš kitos pusės
Vilniaus leidykla Vaga 1983 m. išleido Justo Palec

kio, Maskvos valia paskutinio Lietuvos respublikos pre
zidento, atsiminimus DVIEJUOSE PASAULIUOSE. De
šimt metų prieš tai jie pasirodė Maskvoje rusiškai V 
dvuch mirach. Abi laidos kiek skiriasi. Vilniaus laidoje 
J. Paleckis rašo:

"Labai susijaudinęs 1933 m. sausio 13 d. va
karą lipau plačiais didžiųjų Kremliaus rūmų laip
tais ... Susidomėjęs stebiu, kaip į Andrejaus salę 
renkasi delegatai, kaip punktualiai prieš posėdį 
įeina ir, visiems plojant, į savo vietas susėda pre
zidiumo nariai... Svarbiausia tarybinio parlamen
to ypatybė svetimšaliams atrodė ta, kad čia nėra 
opozicijos. Jei kas iš salės ar prezidiumo paleidžia 
repliką, tai ji palanki kalbėtojui, dar ryškiau pa
brėžia jo mintį. Tačiau atrodo, kad diskusija vyks
ta su kažkokia nematoma opozicija. Tai polemika 
su neobjektyviais arba stačiai priešiškais užsienio 
spaudos arba užsienio ekonomistų ir politikų bal
sais, kurie stengėsi užginčyti penkmečio plano lai
mėjimus arba tiesiog šmeižė tarybinę santvarką 
ir tikrovę".

Taip gražiai Justui atrodė sovietinė santvarka pirmą 
kartą apsilankius Sovietijoje. Jis nesuprato ar neno
rėjo suprasti, kad kaž kokia nematoma opozicija nėra 
priešiškas užsienio nusistatymas, bet paprasta TIESA. 
Juk taip sparčiai einant į priekį — jis buvo pirmo penk
mečio plano įvykdymo per keturis metus iškilmėse — 
Sovietija seniai turėjo pralenkti visą pasaulį, bet kur ji 
yra iš tikro po 55 metų?

Negali sakyti, kad nebūtų pažangos. Dabar ir Sovie
tijoje gali paskaityti, kas iš tikro dėjosi tuo metu, kai 
Paleckis žavėjosi caro rūmuose posėdžiaujančiais bolše
vikais. šių metų OGONIOK žurnalo 12 Nr. yra toks skai
tytojo laiškas:

"Tai buvo 1933 m. vasario mėn. Stepankų mo
kyklos, kur aš tada mokiausi, vedėjas Fedor Iva- 
novič čigirik, pašaukė mane ir mokinę Anastasią 
Brovają, (kuri dar yra) į savo kabinetą: ’šį va
karą jūs turite ateiti pas Makar’ą Handus’ą... 
Ten susirinks komisija, kuri vakarais supirkinėja 
javus. Jūs atstovausite mokyklą".

"Trys vyrai su Makaru priešakyje ir mes du 
mokiniai nuėjome į mažą lūšnelę, kurioje gyveno 
labai silpni seneliai su 3-4 metukų anūku. Nežinau, 
kur buvo dingę jo tėvai. Makaras rūsčiai pareika
lavo iš senelio grūdų. Jis atsakė, kad neturįs. Ko
misijos nariai nuėjo į klojimą ir ten rado paslėp
tus 20 kg rugių. Senelis krito ant kelių ir malda
vo : 'Sūneliai palikite . .. anūkas mirs badu’. Ru
giai buvo numesti į roges. Tai buvo trečią valandą 
nakties. Seneliai ir anūkas netrukus numirė ..."

"Tai akcijai buvo pritaikintas šūkis: ’Kova 
už grūdus yra kova už socializmą’. Milijonai ty
liai numirė. Jei kas pasipiktindavo, buvo tuoj pat 
nutildytas". I. M. Khmilkosky, čerkasy.

Štai kas vyko tą pačią žiemą. (vm)

min. pirm. Chirac - kuris per 
pirmuosius balsavimus gavo 
19.6% balsų - turėtų daugiau 
pakrypti į kraštutinę dešinę, 
norėdamas įtikti Le Pen šali
ninkams. Tas gali nuo jo at
baidyti dalį nuosaikių deši
niųjų ir jie šiuo atveju pasi
sakytų už Mitterrand, kuris į 
rinkimus išėjo ne kaip socia
listas, o 'visų prancūzų' atsto 
vas. Daugumas iš rinkimų 
būstų išeinančių rinkėjų pa
sisakė, kad jie balsuosią už 
Mitterrand - net 54%!

Įdomu, kad komunistų 
kandidatas Lajoinie surinko 
tik 6.6% balsų, kai tuo tarpu 
buvęs komunistų bosas Geor 
ges Marchais per paskutinius 
1981 m. rinkimus dar buvo 
surinkęs 15.3% Atseit, nepa
tenkintus' dabar atstovauja ne 
komunistai, o Tautos Fron
tas.

Paskutinėmis žiniomis, 
daugelyje Sovietijos rajonų 
jau yra įvestos cukraus kor

1988 m. gegužės 5 d.

telės, kas sukėlė didelį nepasi 
tenkinimą. Cukrus supirki
nėjamas degtinei namuose 
varyti.

Staigmena Sovietijoje 
buvo ir 90 minučių ilgumo 
filmo apie neramumus Armė 
nijoje ir Azarbeidžiane rody
mas per sovietų TV. Tai pir
mas toks atsitikimas. Dau
giausiai buvo kaltinami poli
cijos organai, kurie nelaukė 
rimtų riaušių ir tučtuojau ne- 
sigriebė reikalingų žygių jas 
nutraukti, kas irgi iki šiol ne
buvo pasitaikę.

PRE-PRESS DEPARTMENT 
SUPERVISOR

Premiere label printer seeks qualified 
Supervisor for ils pre-press depart- 
ment. Minimum of 5 years super- 
visory experience and knowledge of 
multi-color, pre-press production pro- 
cedures. Mušt be capable of dealing 
with internal line and staff people. 
and possess, good communication 
skills. Forward resume and salary 
requirements to:

\VALLE C.ORPORATION
Box 10400

Nevv Orleans, LA 70181 
Attn.: Vice President 

Human Resources 
EOE

(17-IS)
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Motina yra namų širdis
Su atgimstančia gamta, 

žiedais besi puoši ančių pava
sariu, neskiriamai siejasi ir 
Didžioji šeimos šventė - 
MOTINOS DIENA. Kas 
surinks visus žodžius, mintis 
ir eiles išrašytas Jos garbei, 
išlikus visam tai prasmin
gais, ir iš naujo vis gyvais 
kiekvienam pavasary. Įvai
riaspalviu apdaru simboli
niam savosios išeities taške, 
kiekvieną dieną Ji vis kita, 
nauja, graži ir besiaukojanti 
- visad duodanti, niekados 
nereikalaujanti. Ir kartu, sa
vo besąlyginiu pilnos rankos 
tiesimu ir širdies auka, brė
žianti kelio gaires, sauganti 
mus gyvenimo kelionėje, su 
viltingu nerimu stebinti mū
sų laivo bures gyvenimo jū
roje ...

Matome Motiną Žemą, 
Motiną Tėvynę, meldžiamės 
Dievo Motinai ir ... išgyve
name nepakeičiamą saugu
mą savo Motinos prieglobs
ty, nesvyruojančią meilę Jo
sios žvilgsnyje. Ir nešamės 
širdy nevystančius daigus 
Jos įkvėptų idėjų, gyvenimo 
vertybių supratimą ir gaires 
pasirinkimui, kryžkelę gyve
nimo priėjus. Todėl ir norisi 
sustoti prie kasdienės mūsų 
Motinos šiandien, nes taip 
dažnai praskubam pro ją lyg 
nepastebėję - nejučiomis ten
dencijai esant daugiau įver
tint visą tai, ko ranka pasiekt 
negalim, prie ko mintis tavo
ji kasdieną nesustoja - nors 
iš Jos išplaukia visa meilė 
bei gilesnis neapčiuopiamų
jų supratimas.

O kaip skirtinga yra ta 
tradicinė, jau dainų dainomis 
apdainuota - baltos obelėlės 
žiedu linguojanti, vygelę su
panti, dukrelę marčiosna lei
džianti, sūnelį karėn paly
dinti - lietuvė Motina nuo 
šiądienės, modernios Moters 
ir Motinos! Fizine savo iš
vaizda bei charakteristika net 
ir Močiutės jau toli, toli pa
žengusios nuo tųjų dainose 
minimų, pasakojimuose už
fiksuotųjų, O tačiau, nežiū
rint laiko šuolių ir naujų 'ga
dynių', nesikeičiąs paliko jas 
berišąs saitas - Šeima ker
tiniu akmeniu, neiškeičiama 

Tėvynės, Dievo meilė. Pali
ko tebesitęsianti užduotis ug
dyti sveiką, sąmoningą ir ne- 
palūžtančią lietuvių kartą, 
kuri nepaskęstų prabangos 
jūroje, mokėtų gerbt ir sau 
goti prabočių palikimą, ne-x 
botų kovoti už Tautos laisvę.

Sunki buvo dalia tikro
sios Lietuvės-Motinos, kraš
tui esant kryžkelėj didžiųjų. 
Ne lengvesnė užduotis yra ir 
šiandien, tiek žemėj paverg
toj, tiek ir toli už josios sie
nų, kad ir laisvoj šaly. Pri
sitaikymo pagunda abiem at
vejais galėtų būt viliojanti, 
Motinos Širdžiai pirmoj eilėj 
natūraliai trokštant tik kuo 
geriausio savo prieaugliui, 
tiktai kiek galima labiau ap
saugot jį nuo vėjų ir audrų ir 
vargo kuo mažiau...

Šiandieną lenkiame mes 
galvą Motinai-Lietuvei, ne
pasirinkusiai lengvesnio ke
lio - tąsyk ir šiandien. Gal 
tiktai Ji viena žinos tą pilnu
tinę kainą, kur sumokėta bu
vo Jos širdies kaina, kai lei
do dukrą į tolimą šalį, kai 
prie ratelio ant kelių laikė 
draudžiamą knygą ar laukė 
grįžtant ją nešusio vyro, sū
naus, kai laisvės kovai laimi
no vienturtį savo, kai sustin
gusiu veidu ėjo pro turgavie - 
tės aikštėje išmestą sūnaus- 
partizano lavoną ... Kas 
suskaitys tas vis dar besitę
siančias baimės nemigo nak 
tis ir kančią, nenusilenkus 
prispaudėjo valiai?!?

Laisvam pasauly, sve
čioje šaly ir pasiūlų gausy
bėj Motina-Lietuvė taip pat - 
nors toli gražu ne taip sun
kiai ir skaudžiai - turėjo ir te 
beturi rinktis, nes namų židi- 
nyj tebeslypi tautinio išliki
mo pagrindas. Į Ją atsi
remia šaknų savųjų pažini
mo perdavimas vertinant jas 
taip, kad būtų gerbiama ir my
lima nematytoji bočių šalis, 
lietuvių kalba kad išliktų gy
va ir tęstinumas kovos už lais 
vės grąžinimą pavergtai Tau
tai - ... Motina yra namų 
širdis!

Ir taip - pavergtoje Tė
vynėj ir pasaulyje laisvam - 
tautos tikrasis išlikimo lai
dininkas slypi Motinos šir-

’Perestroikos’...
(Atkelta iš 1 psl.) 

vyk. komitetas tokių teisių 
neturi".

Čia puikus pavyzdys. 
Vykdomasis komitetas jau 
nori nustatinėti kainas ir nu
rodyti, ką reikia gaminti. Ki 
taip sakant - padidinti biuro
kratijos aparatą. Jiems visai 
neateina galvon mintis, kad 
visą tai - be jokių biurokratų 
- gali sutvarkyti rinka.

Jei kainos yra per dide
lės, laisvam ūkyje kas nors 
įsteigs konkurencines įmo
nes ar importuos iš Japoni
jos, Hong-Kongo, ar pan. 
Jei jos realios - kainos paska 
tins padidinti produkciją. Si 
tuacija - kaip Panevėžyje - 
verčia kooperatininkus savo 
pelną slėpti ir mažinti snau
džiančių piliečių pavydą, da
lį pelno skiriant ne produkci
jos patobulinimui, įmonės 
pastatų pagerinimui, bet kū
dikių ir vaikų namų paramai, 
kuriuos turi išlaikyti ... vals
tybė. Žodžiu, Gorbačiovas 
skatina, o vietos bosai priva
tinę iniciatyvą smaugia.

Šiuo metu Sovietijoje 
yra apie 14,000 kooperatyvų, 
kuriuose dirba apie 150,000 
žmonių, bet kooperatyvai dar 
turi geresnę dirvą savo veik
lai. Beveik visai nenorima 
viešai kalbėti apie 'individu- 
alčiki', t.y. žmones, bandan
čius pataisyti savo ūkinę pa
dėtį individualiai, nes tai jau 
ribojasi su juoda rinka. 1987 
m. gruodžio mėn. PRAVDA 
rašė, kad kooperatyvai patei
kė tik .04% visų vartotojų 
prekių ir patarnavimų. Sovie 
tijos ūkiniam atkutimui dau
giausia kliudo biurokratijos 
aparatas ir partinė ideologija, 
kuri sumažino ir kitų komu
nistinių kraštų - kaip Kinijos, 
Vengrijos ir Lenkijos - dides
nių reformų derlių.

DEMONSTRACIJOS 
SOVIETINĖS PIETŲ 

OSETIJOS SOSTINĖJE
Britų dienraštis ”The 

Guardian” balandžio 27 d. 
išsispausdino savo bendra
darbio Maskvoje Martin 
Walker pranešimą apie ba
landžio 17 d. prasidėjusias 
ir tris dienas užtrukusias 
demonstracijas Pietų Ose- 
tijos autonominėje srityje.

dy ... Prieš Ją mes lenkiam 
savo galvą ir tiesiame Jai 
vešlų pavasario žiedą ... ir 
meilę.

Išlik nepalūžtanti gyve
nimo kęlyje, laisvės žiburį 
vis kelianti nakties tamsoje! 
Išlik atrama ten ir čia, kad 
nesustotume augę geresniais 
žmonėmis, kad nepaliautu
me kovoję iki nusikračiusi 
apgaulios vergijos pančių ir 
vėl prisikels laisva ir didin
ga brangi LIETUVA!

ODĖ MOTINAI
BALYS AUGINĄS
MOTINA — tartum Aušra —
Joj skleidžiasi žiedas
Gyvybės------
Motina — kūdikio laivas,
Burėm saulėtom vilties,
Plaukiantis žemės rūkuos------

Motina — laivo stiebas saugus,
Nelemties sulaikantis žaibą —
Ji — ir vairas, vedąs
Savo vaikus — širdies
Lengvą ir mylimą naštą —
Į šviesųjį laimės uostą------

Motina — pavasario gyvybės
Ir žydėjimo šventės dalis —
Ji — tvirta šaka realybės.
Nuo kurios skiriasi vaisiai
Ir krenta į rudenio žemę,
O Ji — amžiams palieka — žila obelis------

Ak, Motina Tu Amžinoji —
Dulkėtų epochų Močiute,
Karaliene žmonijos kartų —
Tu lyg žemės Saulė šviesioji,
Lyg Vakarė tyli. Ir gyvenimo meilės
Tyra Pilnatis ateities busimųjų naktų! — —

1988.4. 28.

Kaip anksčiau Kalnų Ka- 
rabache, taip ir čia demon
stracijas pradėjo 2,000 pe
dagoginio instituto studen
tų, o juos parėmė ne tik 
„liaudis”, bet ir dalis vie
tinės tarybos deputatų, šį 
kart demonstruota dėl to
kio reikalo, kuriame nepra
siveržė joks tautinis ar 
v a 1 s tybinis reikalavimas. 
Pasirodo, Pietų Osetijoje 
dėl užteršto vandens kilo 
vidurių šiltinės epidemija. 
Dėl to ir „Komsomolskaja 
pravda” parašė: „Lašas 
purvino vandens atnešė li
gą j miestą, ir dėl to persi
pildė žmonių kantrybės tau
rė”. Vadinas, demonstravi- 
jos šįkart pateisinamos.

Demonstracijos baigėsi, 
kai į P. Osetijos sostinę 
Tschinvalį atvažiavo Gruzi
jos komunistų partijos va
das Džumberas Patiašvilis, 
dalyvavo vietinės partijos 
susirinkime, pašalino tos 
srities partijos vadą ir pa
žadėjo pravesti naują van
dens tiekimo liniją.

Be kita ko, ta apie 300,000 
gyventojų turinti Pietų 
Osetija yra pietiniame Kau
kaze (yra dar ir šiaurės 

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

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

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

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

P. O. Box 21073
Woodhaven, N. Y. 11421
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Osetija). Jos gyventojai — 
jau viduramžiais žinoma 
iranėnų alanų giminė. Už 
keleto mylių nuo Gori mies
to yra Stalino gimtinė. Jos 
sostinė Stalino laikais buvo 
pavadinta Staliniri. (k. p.)

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
K. Šimulis, Chicago .... 5.00
H. Misliauskas, Media .. 10.00
A. Repšienė, Chicago .. 5.00
K. Sirgidienė,

Richmond Hill............. 10.00
A. Sederavičienė, Omaha 10.00
Iz. Čemis, W. Bloomfield 30.00
C. Modestas,

Hickory Hills ............  5.00
A. Bartuškienė,

Willoughby ................10.00
E. Vilkas, Valencia .... 5.00
A. Idika, Brazilija ......... 5.00 •
L. Krajauskas,

New Buffalo................10.00
V. Karalius, Baltimore .. 5.00
Dr. A. Grušnys, Wichita 20.00
A. Čepulis, Philadelphia 10.44

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

1

I

s
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI

50 METŲ JUBILIEJUS

Sydnėjaus lietuvių tarpe, 
balandžio 17-j i diena, buvo 
didelė šventė. Mūsų mielas 
ir garbingas kapelionas ir 
lietuviškosios parapijos kle
bonas prelatas Petras But
kus M.B.E., atšventė savo 
kunigystės auksinį Jubilie- 
ju-

Gimęs 1914 metais Leka
vę, Nemakščių parapijoj ir 
1933 metais baigęs Rasei
nių gimnazijų, jis įstojo į 
Telšių kunigų seminariją, 
kurią baigė 1938 metais ir 
vyskupo J. Staugaičio buvo 
įšventintas kunigu, savo 
primicijas atlikęs Nemakš
čiuose. Vėliau kapelionu bu
vo Telšių mokytojų semina
rijoje, amatų mokykloje, 
Tauragės mokytojų semi
narijoje ir, paskutiniu lai
ku, Dragūnų pulko kapelio
nu. Karo metu už lietuviš
ką veiklą buvo suimtas ir 
patalpintas į Soldau kon
centracijos stovyklą. Lai
mingai sulaukęs karo pabai
gos, studijavo Tuebingeno 
universitete filosofiją ir li
tuanistiką, kartu eidamas 
vietinėse stovyklose ir ka
peliono pareigas. Į Austra
liją atvyko 1949 metais, 
kaip ir visi kiti to laiko 
emigrantai, paprasto darbi
ninko darbui. Tačiau čia, 
susirišus su Australijos 
dvasiškija, buvo paskirtas 
pere inamosios Bathursto 
stovyklos kapelionu ir nuo 
1950 metų perkeltas į Syd- 
nėjų, kur pradėjo kurti lie
tuviškąją parapiją, jai va
dovavo ir iki šiandien yra 
jų dvasinis vadovas.

Per tuos 38-rius Sydnė
juje išgyventus metus prel. 
Petras Butkus labai akty
viai pasireiškė ne tik savo 
bažnytinėje ir parapijinėje 
veikloje, bet buvo ir yra la
bai stipriai įsijungęs į lie
tuviškąjį gyveimą. Ir kur 
prelato nėra, ir kur jis ne
dalyvauja? Jis LB Krašto 
valdybos vicepirmininkas, 
jis įsteigė ir vadovauja Ca
ritas šalpos organizacijai, 
jis Katalikų Kultūros drau
gijos vadovas, jis skauti
ninkas, pasipuošęs žaliu

1988 
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Prel. Petras Butkus, M.B.E.

kaklaraikščiu, kartu su jau
naisiais skautais stovyk
lauja, jis ir ateitininkų va
dovas, jis ir tas vienintelis 
Lietuvos kunigas, kuris bu
vo išlaikęs sunkų sidabrinį 
Kūnų Kultūros Rūmų ženk
lą, buvo vienas iš tų dabar
tinio sporto klubo "Kovo” 
Sydnėjuje steigėjų, jis va
dovauja Kunigų Sekretoria
tui, yra Tautos Fondo at
stovas Australijoje, spau
dos bendradarbis, "Plunks
nos” klubo ir rašytojų bū
relio narys, išleidęs knygą 
"Tautų šventovėse”, reda
gavęs kultūrinį žurnaliuką 
"Užuovėja” ir kit. Neskai
tant viso to, jis ir poetas, 
sukūręs daugelį eilėraščių, 
virtusių net ir labai popu
liariomis dainomis, dainuo
jamomis net ir Lietuvoj, kai 
prelato pamokslai, ypatin
gai tautinių švenčių progo
mis, yra tiesiog tautiniai 
perliukai, visuomet į juos 
įjungiant ir patriotinių ei
lėraščių.

Pagerbiant Jubiliatą už 
jo atliktus darbus, šv. Tė
vas 1982 metais jį pakėlė į 
prelatus ir Anglijos kara
lienė suteikė jam M.B.E. 
(Most Excellent Order of 
the British Empire”. Jis 
taip pat yra įtrauktas į ”In- 
ternational Leaders In 
Achievement” paša ulinę 
knygą, pridedant ųo nuo

trauką ir smulkų jo apra
šymą.

Jubiliato pagerbimas įvy
ko Sydnėjaus lietuvių para
pijos bažnyčioje, iškilmin
gose pamaldose dalyvaujant 
vyskupui J. Heaps, kuris 
yra Australijos vyskupų 
įgaliotinis emigracijai, aus
tralų parapijos kunigams, 
broliams vienuoliams, pas 
kuriuos prelatas gyvena ir 
pilnutėlei bažnyčiai sydnė- 
jiškių lietuvių. Labai gra
žiai giedojo Sydnėjaus 
"Dainos” choras, vadovau
jamas B. Aleknaitei ir J. 
Ankui ir solo giedant Gr. 
Zigaitytei. Pamaldų metu 
vyskupas įteikė prelatui iš 
šv. Tėvo gautą specialų pa
laiminimą. Besimeldži ant 
prelatas prisiminė visus sa
vo mirusius ir jam artimus 
vyskupus, kunigus ir savo, 
tėvus, chorui sugiedant A. 
Vanagaičio "Nuliūdo ka
pai". Iškilmingos pamaldos 
buvo baigtos Tautos himnu.

Meninė dalis ir pagerbi
mo pietūs, dalyvaujant virš 
300 žmonių, vyko parapijos 
salėje. Čia pagrindinę apy
braižą apie Jubiliatą, skai
tė poetas Almis Jūragis, 
vėliau poezija, dainomis ir 
šokiais, kuriuos atliko jau
nimas ir prelato globojamos 
Savaitgalio mokyklos mo
kiniai, buvo labai įspūdingai 
praleista pagerbimo popie
tė. Labai daug sveikinimų 
prelatas gavo iš viso pasau
lio ir net su dovanomis iš 
Lietuvos. Kartu su visais 
svečiais, mūsų jaunoji so
listė Gr. Zigaitytė padaina
vo prelato sukurtas dainas: 
"Dominae Exaulti" ir "Kaip 
abelys matyt palinkus". 
Savo žodyje pat Jubiliatas 
išreiškė labai didelę padėką 
visiems, kad jis buvo ir yra 
toks kunigas, kokio jo pa
rapijiečiai ir kiti lietuviai 
norėjo ir nori, kad jis būtų.

Linkėdamas mūsų mielam 
prelatui dar daug šviesių ir 
laimingų ateities dienų, aš 
tikiu, kad ir toliau jis bus 
toks, koks iki šiol, nes ne 
tik Sydnėjaus, bet ir vi
siems Australijos lietu
viams jis yra labai reika
lingas tiek bažnytiniuose, 
tiek ir lietuviškuose bei kul
tūriniuose mūsų gyvenimo 
darbuose.

6. Rugpjūčio
7. Rugsėjo
8. Spalio

17-31
7-21

10-19

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS
tel. (416) 593-0600
iki 11 v. r. ir po 6 v. v.

(416) 245-9990

Dvidešimt šeštasis 

Dirvos novelės 

konkursas
PREMIJA 600 DOLERIŲ skiriama iš 

a. a. SIMO KAŠELIONIO palikimo, kurį 

tvarko Korp! Neo-Lithuania.

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

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

Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1988 m. 

birželio 15 d.

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

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

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo- 
tina paprasta balsų dauguma.

ADELAIDĖS TEATRAS 
SYDNĖJUJE

Stokojant mūsų išeivijos 
teatrams tinkamų scenos 
veikalų, Adelaidės "Ramo
vės" skyriaus valdyba buvo 
paskelbusi konkursą, ge- 
riausįams scenos veikalui. 
Buvo gauta 10 veikalų: še
ši iš JAV-bių ir keturi iš 
Australijos. Komisija išrin
ko ir 500 dol. premiją pa
skyrė, "Adomo” slapyvar
džiu pasirašiusiam, 3-jų 
veiksmų komiškos pjesės 
autoriui, už veikalą "Pa
skutinė valia”. Atidarius 
voką, paaiškėjo, kad auto
rius yra Anatolijus Kairys 
iš Chicagos.

ši komiška pjesė balan
džio 24 dieną, Adelaidės 
teatro "Vaidila”, buvo su
vaidinta Sydnėjaus Lietu
vių Klube. Dalyvaujant pil
nai salei klausytojų, veika
las buvo suvaidintas labai 
gerai, įspūdingai pavaizduo
jant paskirus charakterius 
ir labai vaizdžiai bei profe
sionaliniai iškeliant visą ko
miškąją veikalo dalį, žiūro
vai Adelaidės "Vaidilos” 
pastatymu buvo tikrai pa
tenkinti ir kiekvieną veiks
mą palydėdavo gausiais 
plojimais. Veikalo dalyviai: 
V. Vosylius, A. Leidraitie- 
nė, A. Baltutytė, R. Sabec- 
kis, N. Vitkūnienė, B. Jo- 
navičienė, V. Ratkevičius, 
V. Marcinkonytė, ir N. Ski- 
dzevičius. Režisierius V, 
Opulskis, dekoracijos V. 
Opulskio, apšvietimas V. 
Vosyliaus ir technikinis pa
dėjėjas J. Miliauskas.

Sydnėjuje atvykusius 
svečius globojo Sydnėjaus 
teatro "Atžala" ir po pasta
tymo, apdovanojus svečius 
gėlėmis, "Atžalos" teatro 
vardu juos sveikino K. Dau- 
guvietytė-šniukštienė.

Tikrai yra gražu ir ma
lonu, kad ir tolimoje Aus
tralijoje mūsų paskiros te
atrų grupės nėra dar ap
mirę, bet su dideliu ryžtu 
jos dirba, ieško naujų sce
nos veikalų, juos puikiai 
paruošia, pateikia mūsų lie
tuviškajai publikai ir tuo 
pačiu atlieka didelį kultū
rinį lietuviškąjį darbą. Ge
ros sėkmės ir tolimesnėje 
jūsų, teatralai, veikloje.

A. Laukaitis

Injection Molding 
Supervisor 

Molding supervisor to 
assume the responslbllitles 
for the running of a high 
production molding shlft. 
Mušt be (jualified in molding 
techniques and be able to 
work well with others. 
Excellent opportunlties for 
,the right individual. Pay 
commensurate with experi- 
ence. Excetlent working 
conditions .& frlnae benfits. 
Call for appt. 617-828-3SOO.

Phillips 
Manufacturing Co. 

Canton, MA

TRAIN ^k
5 TO BE A \
6 PROFESSIONAL\^
T .SECRETARY
r .SEC./RECEPT1ONIST 1 

•EXECtrnVE SECRETARY ' 

Start Locally, Full tlme/part 
time. Leam word processing 
and related secretarial skili s.

Home Study and Resldent 
Training. Natl. headquarters, 
4699 N.Fed Hwy, LHP.FL.
•PINANČIAI AID AVAILABLE 

. JOB PLACEMENT AS3ISTANCE

1-800-327-7728.
k THEKARTSCHOOL J 

^k (Aco»dtt»d
^k NHSC)

SECURITY
OFFICERS

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

ROVERS 
SECURITY OFFICERS 
ROAD SUPERVISORS

Mušt have a car, phone and clean 
police record. Cail for an appoint- 
ment 203-877-6114. (16-20)
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Lietuvių Tautiniai Namai
Chicagoje Mečys Valiukėnas

Steigiamasis susirinkimas

Chicagos lietuvių tauti
nių namų (bendrovės) stei
giamasis susirinkimas įvy
ko Balio Pakšto salėje (2801 
West 38th Street, Chicago, 
III.), 1967 m. kovo 12 d. 
Susirinkimą sukvietė mini
mos organizacijos (LTN) 
pradininkai: dr. Juozas 
Bartkus, agr. dr. Juozas 
Dauparas, inž. Eugenijus 
A. Bartkus ir inž. Jonas 
Jurkūnas. Susirinkime da
lyvavo apie 70 asmenų, en
tuziastingai svarstė nuosa
vos pastogės įsigyjimo klau
simą ir kone visi įsijungė 
į narius.

Susirinkimą pradėjo ir 
pradininkų vardu pasveiki
nęs susirinkusius, toliau 
susirinkimui pirmininkauti 
pakvietė inž. E. A. Bartkų, 
sekretoriauti — Mečį Valiu
kėną. Susirinkimas vyko 
darnioje nuotaikoje, išklau
sė pradininkų pranešimus, 
aiškinosi naujos organiza
cijos sampratą ( dalinai ko
operatinė, dalinai akcinė 
bendrovė), jos nario parei
gas ir atsakomybę. Pradi
ninkai supažindino kas iki 
šiol jau atlikta, būtent: Li
thuanian National Hali, Ine. 
(Lietuvių tautiniai namai), 
esanti įregistruota (1967. 
III. 3) Illinois valstijoje. 
Dienos uždaviniu yra iš
baigti bendrovės organiza
ciją, išrenkant tarybą 
(board of directors), o pa
staroji išrinksianti valdy
bą. Lietuvių tautinių namų 
nariai — organizacijos jau 
delegavusios savo direkto
rius, būtent: Korp! Neo- 
Lithuania Chicagoje — Me
čį Šimkų ir Algį Modestą, 
Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos Chicagos skyrius 
— Juozą Dauparą ir Joną 
Jurkūną, Amerikos lietuvių 
tautinis akademinis sambū
ris — Antaną šošę. Pradi
ninkams pasiūlius direkto

Lietuvių tautinių namų Chicagoje direktorių dalis (1972 m.) Iš kairės: P. Vėbra, S. Virpša, J. 
Žvynys, J. Jurkūnas, J. Andrašiūnas, C. Modestavičįus, M. Valiukėnas, B. Kasakaitis.

Z. Degučio nuotr.

rių tarybą sudaryti iš 13 
narių, susirinkimas pritarė 
ir prie 5 deleguotų direkto
rių išrinko likusius aštuo
nis: Eugenijų A. Bartkų, 
dr. Juozą Bartkų, Bronių 
Kasakaitį, Kazį Matutį, Ka
zimierą Pocių, Kostą Ramo
ną, Antanę Rūkštelę ir 
Juozą žvynį.

Direktorių taryba savo 
pirmame posėdyje sudarė 
pirmąją LTN valdybą: Jo
nas Jurkūnas — pirminin
kas, Petras Vėbra ir Kos
tas Ramonas — vicepirmi
ninkai, Stasys Virpša — 
iždininkas ir Mečys A. Šim
kus — sekretorius. Pirmuo
ju direktorių tarybos pir
mininku išrinktas E. A. 
Bartkus.

Inž. JONAS JURKŪNAS, Chicagos lietuvių tautinių namų 
kūrėjas ir 1967-85 m. valdybos pirmininkas. V. Noreikos nuotr.

Irena Knaučeliūnienė, dabartinė LTN valdybos pirmininkė.

Lietuvių tautinių namų Chicagoje direktorių parašai protokole, 
nutarus įgalioti valdybą pirkti šiems namams sklypą ir pastatą, 
6422 S. Kedzie Avė., Chicagoje (1971 m.)

DIRVA

LTN narių ir kapitalo 
telkimas

Naujosios organizacijos 
valdomuosius organus su
darius, o taip pat valdymo- 
šf nuostatus (By laws). di
rektorių tarybai priėmus, 
žengtas tolimesnis žingsnis, 
siekiant "sutelkti bent šim
tą tūkstančių dolerių ir 
juo pradėti Lietuvių tauti
nių namų Chicagoje staty
bą". Samprotauta, kad di
džioji lietuviškoji Chicaga 
gali duoti ne vieną tūkstan
tį narių, talkinančių bent 
šimtinės įnašu. Greit susi
darė valdybai pavaldus sa
vanorių talkininkų ratelis, 
kurio nariai, susižinodami 
su kviečiamaisiais į narius
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asmenimis, tiekė jiems in
formacinius laiškus, LTN 
biuletenį, o svarbiausia, as
meniškai aiškinosi su kvie
čiamaisiais visus kilusius 
klausimus. Talkininkų rate
lyje buvo arti trijų dešim
čių asmenų! LTN nedraugų 
skleidžiamus gandelius be 
narių gyvu žodžiu aiškini
mo, savo dalį geresniam su
pratimui atidavė ir valdy
bos leistasis LTN biulete
nis, kaip ir liet, laikraščių 
b e n d radarbiai, korespon
dentai. Pav. laikrašty pa
skelbus, kad Lietuvių tauti
niai namai esą tik lietuvių 
tautininkų namai, vienas 
korespondentas atkirto — 

Chicagoje turime tautines 
kapines, bet iki šiol jas ne
skaitėme tautininkų kapi
nėmis ...

Laikinosios būstinės metai

1970 m., tarytum, minia- 
turinis namų modelis, buvo 
atidaryta nuomojamoj pa
talpoj — LTN laikinoji būs
tinė (7108 So. Rockwell 
Avė.). Būstinė turėjo išsi
laikyti iš savo pajamų (ne
naudojant narių įnašų!). 
Ir išsilaikė iš LTN renginių 
ir iš nuomos kitiems ką ren
giant būstinės patalpose. 
Būstinėje buvo rengiamos

(Nukelta į 6 psl.)
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Lietuvių Tautiniai Namai
(Atkelta iš 5 psl.) 

kultūrinės sekmadienio po
pietės. Jų metu dalyviai 
buvo supažindinami su iš
kilesniais 1 i e tuviais-ėmis, 
gvv. Chicagoje. Popiečių 
programų projektus visiems 
metams sudarydavo Jonas 
Jurkūnas, o pačias popietes 
darniai vesdavo aktorė Zi
ta Ke valaitv tė-Visockienė. 
Būstinės atidaryme buvo 
rodomi ir aiškinami LTN 
pastato projektas, eskizas, 
paruoštas architekto E. Ma
siulio. Eskizas vaizdžiai ro
dė, kaip galima didesnį pa
statą statyti dalimis. Po
pietės pradėtos rengti 1970 
m. laikinoje būstinėje bu
vo tęsiamos ir nuosavuose 
-namuose iki 1977 m. vis 
naujomis temomis ir su ki
tais programos dalyviais.

Nuosavybės įsigyjimas

Antrajame metiniame 
narių susirinkime (1969. 
III. 23) LTN balansas — 
$34,448.66, kasoje rodoma 
$13,833.66 ir nupirktas že
mės sklypas — $10,040.00. 
Šie duomenys džiugiai nu
teikia visus susirinkimo da
lyvius. šio sklypo (Willow 
Springs. III.) įsigyjimas kai 
kuriems nariams kėlė min
tį, kad ant jo LTN ir sta- 
tydinsis. Tikrovėje, atrodo, 
direktorių taryba išnaudo
jo progą, investuoti pirmi
nį sutelktą narių kapitalą 
tik finansiniais sumetimais.

1971 m. balandžio 18 d. 
Laikinojoj LTN būstinėj 
vyksta direktorių tarybos, 
dalyvaujant ir valdybos na
riams, posėdis. Jo eigoje 
J. Jurkūnas painformuoja 
apie jo surastą pastatą, ku
ris galėtų būti, bent laiki
nai, tinkamas mūsų reika
lams. žinia, tuo atveju rei
kalingas jo vidujinis per
tvarkymas. Dabartinio sa
vininko sklypas ant kurio tiek LTN užsitraukė didelę 
pastatas randasi, vertina
mas $49,00.00, pastatas 
$70,000. Vertėtų eiti į de
rybas. Pastato pertvarky
mas, pritaikymas LTN rei
kalams kainuotų apie

AIKŠTĖ
Lietuvių tautinių namų Chicagoje narių susirinkimas (1972 m.) Z. Degučio nuotr.

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

Tel.: 476-2345
AUTOMOBILIAMS STATYTI

$14,000, plius darbo tal
ka ... Siūloma posėdį per
traukti ir visiems vykti į 
kalbamą nuosavybę patiems 
susipažinti. Tai atlikus, di
rektorių taryba nutarė: 
pavesti LTN valdybai tą 
pastatą ir sklypą pirkti, už
traukiant banko paskolą, 
bet pasiliekant savo nuosa
vybėje turimą sklypą. Po
sėdžio dalyviai: Mikas Rėk
laitis, tarybos pirmininkas, 
Jonas Jurkūnas, valdybos 
pirmininkas, kiti (alfabeto 
tvarka) J. Andrašiūnas, E. 
A. Bartkus, J. Bartkus, N. 
Juškus, B. Kasakaitis, K. 
Matutis, A. Modestas, C. 
Modestavičius, K. Pocius, 
A. šošė, M. Valiukėnas, P. 
Vėbra, A. Vengris, S. Virp
ša, A. Visockis ir J. žvynys.

Gautąjį uždavinį valdyba 
vykdė rūpestingai ir apdai
riai. Taip kad birželio 22 d. 
(1971) buvo pasirašyta su

tartis ir gauta $35,000 ban
ko paskola. Tuo pačiu metu 
buvo parengtas pastato per
tvarkymo, remonto planas. 
Vadovavo inž. J. Jurkūnas, 
prie jo dirbo pagelbininkai: 
V. Paseckas, N. Juškus, C. 
Modestas ir kt. Petvarky- 
mo darbai atlikti ūkišku 
būdu, įjungus į juos ir pro- 
fesinalus darbininkus. Eilė 
(J. Daugvila, S. Kuzmickas, 
Stasys Jurkūnas, A. šošė, 
P. Usvaldas ir kt.) talki
ninkų paaukojo šimtus dar
bo valandų, atsisakydami 
atlyginimo arba teimdami 
tik medžiagos išlaidas. 1971 
m. spalio 16 d. Lietuvių 
tautiniai narnai^ 6422 So. 
Kedzie Avė., Chicagoje bu
vo iškilmingai atidaryti.

Kai stigo kapitalo ...

Atidarymo dieną išleista
sis LTN lankstinukas skel
bė: „Nežiūrint didelio tau
pumo ir nemažos talkos, vis 

paskolą, atvesdami savąją 
pastogę į šios dienos vaiz
dą. Pastatą perkant buvo 
užtraukta banko paskola, 
pastogės pertvarkymo dar
bams, medžiagoms ir inven-

1988 m. gegužės 5 d.DIRVA

Lietuvių Tautiniai Namai Chicagoje V. Noreikos nuotr.

toriui, po pastato nupirki
mo, kasoje beliko trejetą 
tūkstančių dolerių. Į darbą 
atėjo Dr. S. Biežio pirmi-

- ninkaujamas LTN lėšų tel
kimo komitetas, kurio sąs
tate buvo 28 nariai. Lygiai 
LTN valdybos pirmininkas 
J. Jurkūnas, pakartotinai 
adresavosi į visus narius, < 
kviesdamas savo įnašus pa
didinti ir tuo įgalinti pasto
gę pertvarkyti”. Nemažas 
narių skaičius pakluso pir- i 
mininkui ir savo įnašus pa- < 
didino. Keletas narių sutęjj) bos pirmininku 1967-1984 
k ė LTN/Beprocentinę pa<^'m. kasmet direktorių tary

ti '-bos posėdžiuose perrenka
mas Jonas Jurkūnas. Jam 
iš šių pareigų pasitraukus, 
direktorių taryba jį išrinko 
garbės direktoriumi su bal
savimo teise. 1984-85 m. 
valdybos pirmininkas — Al
gis Modestas, 1985-87 m. 
Stasys Virpša, ir nuo 1987 
m. valdybai pirmininkauja 
Irena Kriaučeliūnienė.

Direktorių tarybos pir
mininkai 1967-1969 m. — 
Eugenijus A. Bartkus, 
1969-1976 m. — Mikas Rėk
laitis, 1976-1982 m. — Juo
zas Bąrtkus, 1982-87 m. — 
Algis Visockis ir 1987 m. 
išrinktas Jonas Jurkūnas.

Lietuvių tautiniai’namai 
sutvirtėję finansiniai pirmą 
kartą iš 1978 m. pelno pa
skyrė pinigines premijas 
Lietuvos diplomatijos at
stovams JAV (atstovui ir 
konsulams) Lietuviško švie 
timo židiniui (Kristijono 
Donelaičio mokyklai) ir

skoliT Atidarius? tautmTų 
'namų duris organizacijų 
susirinkimams, o taip pat 
kultūriniams bei sociali
niams renginiams, atsirado 
pajamos ir uždarbis. Iškilo 
reikalas pareigūno, tą visą 
LTN judėjimą administruo
ti, šeimininkauti, šioms pa
reigoms laikinai atėjo di- 
rektorius Bronius Kašakai- 
tis. Ir~Talp~kasmet nerren- 
lcamasBr, Kasakaitis pasto- 
viai dirbojkiJL)87_jrL_.
~~Greit nusistovėjo LTN 
naudojimo stilius, nuomos 
galimumai bei sąlygos. Na
mų kapitalas pamaži augo. 
1975 m. pamokėtos pavie
niams asmenims paskolos, o 
1984 m. pamokėta paskola 
(mortgage) bankui. Visas 
šis LTN kūrimosi, augimo 
laikotarpis buvo lietuvių 

didelė bendro darbo talka. 
Talka, kuri galėtų būti ap
tarta atskiroje monografi
joje. „Dirvos” puslapiuose 
negalima plačiau visą LTN 
istoriją atskleisti. Dar vie
nas minusas — rašau iš as
meniškų prisiminimų bei 
užrašų, miniu daugelį var-. 
dų ir neabejotinai kai ką 
būsiu praleidęs ...

Kas vadovavo LTN? At
sakymas aiškus — Valdy
ba, atsakinga ir prižiūrima 
direktorių tarybos. Valdy- 

Lietuviškos kultūros apraiš
kų saugotojui (Alkos mu
ziejui). Viso $3,000. Premi
jų skyrimas vykdomas iki 
šiol, kasmet LTN valdybai 
p a r e nkant premijuojamų 
institucijų sąrašą.

Viso premijoms išmokė
ta arti J?0,000 dol.

Balandžio 30 d. metinis 
narių susirinkimas praėjo 
įprastine tvarka. Baigusie
ji savo kadenciją direktoriai 
buvo perrinkti naujai ka
dencijai.

Dabartinę LTN valdybą 
sudaro pirm. Irena Kriau- 
Čeliūnienė ir nariai E. Va- 
liukėnienė, M. Marcinkienė, 
J. Levickas, S. Briedis ir R. 
Plioplytė.

Mečys Valiukėnas

OWNER OPERATORS - Flat bed 
equipment needed to run West to 
Chicago or run the systeni. Com
petitive rate. No hidden cost or 
deduction. Competativė percent 
paid. Insurance program available. 
For information call: ln Ohio, 1- 
800-548-5442, Out of Statė: b 
800-553-5442. (16'251

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

TOOL SETTER 
Experienced in progressive 

tooling. lst shift.
STEADY WORK & OVERT1ME. EX- 
CELLENT BENEFITS INCLUD1NG 
MAJOR MEDICAL. DENTAL, L.1FE 
INSURANCE, PROFIT SHARING Ar 
CRED1T UN1ON.

SIEMON DYNAMIC 
MFG. CO.

60 Echo Lake Road 
Watertown, Ct. 06795 

203-274-2523

TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533
1410

PETKUS
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ALT S-gos Seimo pokylyje bus gera
• •

Po įtempto darbo, po 
įvairiausių svarstybų,. įvai
rių problemų sprendimų, be 
abejo, kiekvienas seimo da
lyvis norės atsikvėpti, pa
gyventi linksmesnėmis nuo
taikomis, susitikti ir pa
bendrauti su iš visos Ame
rikos suskridusiais seimo 
atstovais bei svečiais.

Todėl seimo šeimininkai- 
rengėjai rūpinasi, kad sve- 
eių nuotaikos būtų geros ir 
kad turėtų gerų pramogų, 
žinoma, nebus jų daug, nes 
seimas tęsis nuo gegužės 
20 iki 22 d.

Dirvoj pakartotiniai skel
biama seimo programa. Jo
je sužymėta visos seimo 
darbų detalės. Norima, kad 
seimas taip pat būtų dar
bingas, kad seimo atstovai 
būtų gerai pasiruošę dar
bui ir kad sprendimai liktų 
kelrodžiu ateities ALT Są
jungos darbams. Neabejo
jama, kad seimo atstovai to 
sieks.

Na, tad po pirmosios die
nos sunkių klausimų svars
tymų, gegužės 21 d., šešta
dienį, seimo atstovai ir vi
si svečiai renkasi į pokylių 
salę, tame pat viešbutyje. 

Pakylis prasidės kokteiliais, 
o po trumpo pabendravimo 
sėdama prie stalų ir išklau
sysime gana įdomios meni
nės programos.

Programoje dalyvauja 
mūsų žymioji rašytoja, vi
sos eilės veikalų laureatė, 
aktorė, režisierė Birutė Pū- 
kelevičiūtė.

Ją lietuviškoji visuome
nė gerai pažįsta. Gyveno

Aktorė-rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė

DIRVA

Kanadoje, daug metų Chi
cagoje, atktyviai dalyvavo 
literatūros šventėse, atlik
dama menines, dailiojo žo
džio programas. Ji nuosta
biai gerai valdo žodį, kūri
nius perteikia su giliu iš
gyvenimu, stebina ir žavi 
klausytoją. Jos kūrybingu
mą liudija daugelis jos pa
rašytų romanų, mažiesiems 
knygų, apysakų.

Ji mielai sutiko dalyvau
ti ALT Seimo ruošiamame 
pokylyje ir atlikti patrioti
nę, žodinę programą.

Viešnia solistė J. čeka- 
nauskienė iš Los Angeles 
meninę programą pratur
tins solos dainomis. Solistę 
taip pat lietuviškoji visuo
menė gerai pažįsta. Ji yra 
dainavusi ne tik savoje nau
sėdijoje, o ir kituose dides
niuose lietuvių telkiniuose 
įvairių švenčių bei renginių 
progomis. Viešnia atvyks-
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Solistė Janina Cekanauskienė

ta drauge su Lietuvos gen. 
konsulu V. Čekanausku ir 
mūsų kolonijoje viešės pir
mą kartą. Dainos meno da
lyje tikimasi ir malonios 
staigmenos, apieTurią, de
ja. iŠ anksto nenoriu kal
bėti. 'Tai įsitikins pokylio 
dalyviai. Solistei akompa
nuos muz. Antanas Skridu
lį s, Daytona Beach lietuvių 
kolonijos choro Sietynas 
vadovas.

Dar primename, kad Sie
tynas dalyvaus sekmadienį 
iškilmingose pamaldose ir 
giedos dienai parinktas gra
žias, lietuviškas giesmes. 
Sietynas ir jo vadovas muz. 
Antanas Skridulis mielai 
sutiko Seimo programose 
dalyvauti, atlikti giedojimą 
bažnyčioje ir tuo praturtins 
lietuviškųjų pamaldų iškil
mingumą.

Visai pokylio programai 
vadovaus dr. Sigita Rama
nauskienė.

Kai pasigerėsime gražia 
menine programa, pasiso
tinsime, tada pagerbsime 
mielą ir garbingą svečią, 
Lietuvos gen. konsulą V. 
Čekanauską, jo diplomati
nės tarnybos dešimtmečio 
sukakties proga. Dalyvius 
su garbinguoju svečiu supa
žindins Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis.,

Po visų iškilmių galėsime 
smagiai pasisukti šokių sū
kuryje, grojant geram, mū

sų amžiui pritaikintam, or
kestrui.

Trumpai perbėgome po
kylio programą ir būsimas 
nuotaikas. Manome, kad bus 
tikrai visiems smagu drau
ge pasidžiaugti seimo nuo
taikomis, darbais ir paben
drauti.

Skyrius esame raštu pa
informavę, kokias žinias 
rengėjai turi gauti iš seimo 
dalyvių dar prieš gegužės 
10 d.

Ankstyvesniame reporta
že, minėdamas seimo pa
skaitininkus ir simpoziumo 
dalyvius buvau pažymėjęs, 
kad simpoziume dalyvaus 

nas Mažeika Tai mažytis 
netikslumas ir už paklaidą 
atsiprašau. Tikrumoje sim
poziume dalyvaus inž. An
tanas Mažeika, ALT Sąjun
gos veikėjas.

Seimui pasiruošimo dar
bai vyksta sėkmingai. Tiki
masi gausaus seimo daly
vių ir svečių dalyvavimo, o 
taip pat seimu ir programo
mis bei pokyliu domisi ir 
mūsų bei apylinkių telkinių 
lietuviai.

critical care r. n. 
3-11 & 11-7 Mon.-Fr.

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

401 Matthews St.
Marietta, Ohio 45750 

614-374-1632
(16-181

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED
TOOL SETTER FOR PROGRESSIVE TOOLING

DAYWORK. STEADY WORK. EXCELLENT BENEFITS INCLUDING. 
MAJOR MED1CAL, DENTAL, LIFE INSURANCE, PROFIT SHAR1NG 
& CREDIT UNION.

SIEMON DINAMIC MFG. CO
60 ECHO LAKE ROAD

WATERTOWN, CT. 06795

203-274-2523
(17-21)
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Istorija premijos, rinkimai
Antanas Juodvalkis

Lietuviškosios spaudos 
skaitytojus sudomino laik
raščiuose pasirodę neįpras
ti pasisakymai, dėl karo 
meto Lietuvos istorijos ra
šymo, dėl kultūros tarybos 
premijų skirstymo -ir dėl 
VLIKo valdybos pirminin
ko rinkimų, šiais klausimais 
pasisakymų ir šiandien ne
trūksta. Vieni rašo trum- 
pai-drūtai, kiti plačiau šias 
problemas nagrinėja, o susi
rinkimuose ar privačiuose 
susitikimuose apie tai vis 
tebekalbama dar ir dabar.

Karo meto istorija

Karo meto istorijos rašy
mo klausimų iškėlė mote
rys, veikiančios sukurtose 
organizacijose ir gelbstin- 
čios OSI užpultus lietuvius, 
šiuo klausimu atsiliepė 
spaudos bendradarbės-iai ir 
kamuolį pradėjo vynioti. 
Vienų pasisakymai buvo 
kietesni, kitų dalykiškesni, 
o iš kontraktus pasirašiusių 
pusės — jokio garso, lyg jų 
neliestų, lyg būtų jų asme
niškas reikalas, nesusijęs 
su institucija ir visuomenės 
pinigais. Po kelių mėnesių 
pasirodė JAV LB Krašto 
valdybos pasiaiškinimai (V. 
Volerto, A. Gečio, L. Ru- 
gienienės, S. Sužiedėlio) ne
buvo pakankami ir lietu
viškosios visuomenės ne»^ 
įtikino.

Vyko konferencijos, LB 
krašto tarybos posėdžiai, 
simpoziumai, kuriuose bu
vo svarstoma lietuviškojo 
gyvenimo reikalai, o visuo
menę tos žinios pasiekė tik 
po kelių mėnesių, kai gan
dai ir gandeliai buvo įsibė
gėję ir pagražinti bei papil
dyti bangavo toliau.

Karo meto istorijos ra
šymu susirūpinta žymiai 
anksčiau (1987 m. vasarą). 
Surastas istorikas, aptar
tas veikalo turinys, kalbė
tasi su visuomenininkais ir 
galų gale pasirašyta sutar
tis, o lietuviškoji visuome
nė palikta nuošalyje, lyg 
tai jos nelįstų. Juk krašto 
valdyba turi įvairias tary
bas (ar komisijas?), infor
maciją ir net apmokamą 
vykdomąjį direktorių, o vi
suomenė — nereikalinga. 
Jūs duokit tik pinigus, o 
mes jau žinosim kaip juos 
išleisti.

Nereikalaujame atideng
ti visas kortas, nors ir tai 
būtų naudinga, bet neįpras
tus naujus ėjimus reikia vi
suomenei atidengti ir išaiš
kinti.

Istorijos rašymo klausi
mas būtų buvęs visai kitaip 
vertinamas, jei Krašto val
dyba laiku būtų informavu
si lietuvių visuomenę ir iš
aiškinusi esamą padėtį. Iš 
dangaus nenukrito ir ta 
kartojama 60,000 dol. suma, 
bet kažkas ją turėjo minė
ti. kad visuomenėje apie ja

na-

buvo plačiai kalbama ir 
svarstoma. Jau 1987 m. 
frontininkų stovykloje Dai
navoje, istorijos klausimas 
buvo svarstomas, o po to 
tartasi Chicagoje su teisi
ninkais ir visuomeninin
kais, o informacijos jokios, 
čia buvo bandoma įvelti ir 
Lietuvių Fondą, kad pasi
žadėtų šį reikalą remti fi
nansiškai. Kaip žinome. L. 
Fondas tokių pasižadėjimų 
nedaro, o svarsto ir remia 
paduotus paramai gauti 
prašymus, per pelno skirs
tymo komisija, kurią suda
ro po lygiai LF ir LB skirti 
nariai. Suprantama, savo 
skirtiems nariams LB va
dovybė gali duoti nurody
mus kokius projektus turi 
remti, bet nekalbėti Lietu
vių Fondo vardu, kaip šiuo 
atveju įvyko.

L. Fondo metiniame
rių suvažiavime (1988. III. 
26) iškėlus klausimą: 
Lietuvių Fondas finansuo
ja karo meto istorijos ra
šymą, buvo atasakyta, kad 
tokio prašymo LF pelno 
skirstymo komisija nėra 
gavusi, tai nebus ką ir 
svarstyti, o prašymams pa
duoti terminas baigėsi ko
vo 15 d. Taigi, Lietuvių 
Fondas šiuo klausimu lieka 
nuošalyje.

Istorijos rašymo klausi
mu diskusijos parodo, kad 
tokie ar panašūs klausimai 
ar projektai ateityje turėtų 
būti visuomenei iš anksto 
paskelbti ir išdiskutuoti 
Istorijos klausimu daug pri
rašyta, bet palikta ir neaiš
kumų: iš kokių šaltinių bus 
finansuojamas istorijos ra
šymas ir išleidimas, kas su
daro peržiūros komisiją, 
kaip vykdoma pasirašytoji 
sutartis. Krašto valdyba 
vieton puldinėti oponentus, 
geriau dažniau informuotų 
apie projektų eigą. Rodos, 
krašto valdyba yra susita
rusi su kažkuo parašyti kaž 
kokį veikalą, finansuojamą 
per Lietuvių Fondo pelno 
skirstymo komisiją. Būtų 
gerai plačiau išgirsti apie 
šiuos ir kitus vykdomus 
projektus, tuo labiau, kad 
negali skųstis laiko stoka, 
kai turi 
torių.

ar

apmokamą direk-

Premijos

kad iškilieji išei-Gerai, 
vijos lietuviai kūrėjai — 
rašytojai, poetai, redakto
riai, žurnalistai, muzikai, 
menininkai, teatralai ir ki
tų meno sričių vadovai ar 
institucijos yra pastebimos 
ir įvertinamos, skiriant 
premijas ir suruošiant iškil
mingą jų įteikimą, šia 
prasme padėka priklauso 
JAV LB kultūros tarybai, 
kuriai jau daugelį metų va
dovauja judrioji visuome
nininke Ingrida Bublienė. 
Padėka priklauso ir Lietu-

vių Fondui, teikiančiam fi
nansinę paramą ir LB kraš
to valdybai, skiriančiai 3000 
dol. premiją už literatūrą. 
Iš tikrųjų literatūrai ski
riamos kasmetinės dvi pre
mijos: vieną 2000 dol. pre
miją skiria Lietuvių rašy
tojų draugija per sudarytą 
vertinimo komisiją, o antrą 
— minėta LB krašto yąį- 
dyba irgi per savo sudarytą 
'vertinimo komisiją. Rašy
tojų draugijos premija, fi
nansuojama Lietuvių Fon
do, skiriama už tų metų iš
leistą, geriausį grožinės li
teratūros veikalą, o LB 
krašto valdybos finansuo
jama premija gali būti 
skirta kūrėjui už jo viso 
gyvenimo kūrybą. Taip su
prantu dviejų premijų ski- 
rimą už literatūrą. Jei ki
taip būtų, norėtųsi išgirsti 
iš suinteresuotų institucijų.

Antras klausimas būtų, 
kodėl grožinei kūrybai ski
riamas toks didelis dėme
sys, kai kitos kūrybos ša
kos paliekamos posūnių-po- 
dukrų padėtyje. Ar žurna
listika, muzika, dailė ir te
atras yra menkesni, kad 
jiems skiriamos premijos 
yra du kart mažesnės ? Kul
tūros taryba žurnalistiką 
buvo užmiršusi ir tik prieš 
porą metų premiją įvedė, o 
juk lietuviškai gyvybei iš
laikyti, šalia šeimos ir lit. 
mokyklos, nemažesnę reikš
mę turi ir lietuviškieji laik
raščiai, užpildomi pilkųjų 
spaudos žmonių — žurna
listų. šią nenormalią padė
tį buvo pastebėjęs daugelio 
lietuviškų darbų rėmėjas 
prelatas di\ Juozas Pruns- 
kįs ir iš savo išteklių sky
ręs žurnalistines, l)eL_kįtas_ 
premijas. Neužmirštinos ir 
liet, radijo laidos.

Esame praturtėję, o Lie
tuvių Fondas jau treti me
tai iš eilės lietuviškos veik
los rėmimui skiria po ket
virtį milijono dolerių, iš ku
rių vos 6000 dol. tenka kul
tūrinėms premijoms. Ar ne
atėjo laikas panaikinti vyk
domą ,dabar labai dažnai 
linksniuojamą) diskrimina
ciją ir premijas suvieno
dinti ir net praplėsti.

Į žurnalistikos sąvoką 
įeina laikraščių redaktoriai 
ir spaudos bendradarbiai, 
bet jų padėtis yra skirtin
ga, nes pirmieji yra apmo
kami laikraščių leidyklų 
tarnautojai, o antrieji yra 
pilkieji spaudos bendradar- 
biai, korespondentai, ne
gaunantieji atlyginimo ir 
dar priklausantieji nuo re
daktorių. Taigi, manyčiau, 
mūsų sąlygos, reikėtų žur
nalistikos premiją padalinti 
ir skirti dvi premijas: vie
ną redaktoriams, o antrą 
laisviesiems spaudos ben
dradarbiams — žurnalis
tams ir ne po 1000 o po 
2000 dol.

Mūsų laikraščių redakto
riai yra tikri vargo pelės ir 
dirba sunkiai įvertinamą 
darbą. Dienas ir viršvalan
džius prasėdi prie rašomų 
jų stalų, užverstų popie
riais, dažnai neįskaitomais 
raštais, juos skaitydami ir 
taisydami. Vien tik noro 
čia neužtenka, bet reikia ge
rai mokėti lietuvių kalbą, 
sekti lietuvišką \'eikla,_or^ 
ganizacijų rietenas ir viską 
perleidus per sa vo~koštuy ą 
pateikti skaitytojamsTPar- 
bas sunku, atsakingas, ner
vingas, nes reikia suderinti 
ir bendradarbių nuomones 
ir nenustelbti veikiančių 
institucijų. Tą gali suprasti 
tik pasėdėjęs redaktoriaus 
kėdėje.

Tuo tarpu žurnalistų dar
bas yra skirtingas, bet taip 
pat reikalaująs ir objekty
vumo, ir aprašomo, įvykio. 
svarbos tinkamo įvertini-

vi-

mo, ir dirbančių asmenų 
neperdėto""išryškinimoT~Pas 
mus pradeda įsivyrauti per 
didelis eilinių įvykių (am
žiaus sukakčių, įgytų rezi
dencijų, vardadienių ir ki
tų šeimai svarbių švenčių) 
vertinimas ir nesaikingas 
pasigyrimas. Vaišės ir po
būviai bei ištaigingesnės 
pastogės, užima aprašy
muose nemažą vietą, o tuo 
tarpu tų žmonių, įnašas lie
tuviškai veiklai visai nemi
nimas, nes jo nėra. Vertin
tini tokie žmonės, kurie su
gebėjo sukurti savo gerbū
vį, bet ^neužmiršo ir kitu 
dirbamo darbo, skirdami sa- 
vo išteklių dalį kultūriniams 
ir politiniams lietuvių rei
kalams. Tokių pavyzdžių 
turi nemažai, bet jų dažnai 
nepastebime ir neįvertina
me.

Šios kelios mintys dėl pre
mijų skirimo, tegu bus įva
das į platesnes diskusijas. 
Kolegos žurnalistai ii’
suomenininkai prašomi at
siliepti ir šia kryptimi to
liau rašyti, nes premijų da
vėjams ir dalintojams nau
dinga turėti daugiau nuo
monių. Šį kartą plačiau 
stabtelėjau prie žurnalisti
kos premijos, nes spaudoje 
buvo pasisakymų ir naujų 
minčių. Dar lieka išsiaiškin
ti komisijų,, sudarymo ir 
premijoms kandidatų at
rinkimo klausimai. Įdomu, 
kas ir kaip dalina ”awar- 
dus” Hollywoodo filmų ar
tistams, gamintojams, mu
zikams, aprangos ir buta
forijos kūrėjams. Ten tų 
atžymėjimų klausimas yra 
dar jautresnis, kaip mūsiš
kių premijų dalinimas. Ten 
piniginis klausimas neeg
zistuoja, nes visi yra mili
jonieriai, o vertinama tik 
pripažinimas ir dažnai tuo 
didžiuojamasi net ašaro- 
jant. Ten dažniausiai at
renkami ir skelbiami 3-4 
kandidatai, o iš jų vienas 
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INTERNATIONAL
G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

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

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8801

Nr. 8802/F

Nr. 8803/M
Nr. 8806/F

Nr. 8807/M 
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M
Nr. 8810/F

Nr. 8811/M 
Nr. 8804/BAL

Lietuva 15 d gegužės 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago
$2,215.1
Lietuva iu d.; Maskva 1 d. 1 s _ Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.
N.Y. $2,085.00; Chicago $
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Ma^- - N ngradas 1 d., Amsterdamas 3d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2,08* $2,195.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00 
Pabaltijis: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 3 d. 
liepos 10-25. N.Y. $2,390.00; Chicago $2,493.00

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

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

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

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272
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Istorija, premijos, rinkimai... Lietuvių sveikinimas totoriams
(Atkelta iš 8 psl.) 

laimėtojas. Pasvarstykime 
ir apie mūsiškiu premijų 
analogini dalinimą.

Rinkimai

Šiais metais nemažą vi
suomenės dėmesį sukėlė Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto — VLIKo 
valdybos pirmininko ir JAV 
LB krašto tarybos rinkimai. 
VLIKo tarybą sudaro 15 
Tuvusių politinių partijų ir 
rezistencijos sąjūdžių dele
guoti atstovai, po tris nuo 
kiekvienose- Taryba renka 
valdybos pirmininką trejų 
metų terminui ir tvirtina 
pristatytą valdybą. Tris 
terminus iš eilės valdybos 
pirmininku buvo perrenka
mas be konkurencijos dr. 
Kazys Bobelis, o į šių metų 
rinkimus įsijungė ir dr. Vy
tautas Dambrava, siūlomas 
Lietuvių krikščionių demo
kratų pirm. inž. Antano 
Rudžio. Naujasis kandida
tas Drauge paskelbė savo 
programą ir prisistatė lie
tuvių visuomenei. Iš pa
kviestųjų visų grupių at
stovų susitikime su dr. V. 
Dambrava tedalyvavo tikJĮ 
grupių nariai, o kiti kvieti
mą ignoravo. Kaip ir buvo 
laukiama, už dr. K. Bobelio 
perrinkimą ketvirtam ter
minui pasisakė 10 grupių 
atstovai, o už dr. Vytauto 
Dambravos — 4, vienam su
silaikius. Ką gi, demokrati
niam procese, kaip šiame 
krašte priimta, pralaimėju
siam beliko tik laimėtoją 
pasveikinti ir pasiūlyti sa
vo pasalaugas. Bet to dr. 
V. Dambrava nepadarė, o 
išėjo į spaudą aiškindama
sis dėl pralaimėjimo ir 
kaltindamas tarybą dėl nu- 
tolimo nuo savo paskirties. 
Nesigilindami į pareiški
mus, džiaugiamės, kad yra 
išnaudojamas demokratinis 
procesas ir atsiranda dau
giau kandidatų i lietuviškos 
veiklos vadovus, bet stebi
mės porinki mimais parejĮ- 
kinąais.

Nemažasnį dėmesį skiria
me ir JAV LB tarybos rin
kimams. Taryba renkama 3 
metams, o šių metų išrink
tieji atstovaus JAV lietu
viams ir pasaulio lietuvių 
bendruomenės seime, įvyk
stančiam š. m. birželio 28-30 
d. Toronte, Kanadoje. Sei
me bus išrinkta nauja PLB 
valdyba, nes esamas pirmi

Lietuvių Informacijos 
Centrą pasiekė lietuvių pa
reiškimas totoriams. Patei
kiame pilną to laiško teks
tą.

Plačiai žinoma, kad Stali
no asmens kulto laikotar
piu nepagrįstai ir žiauriai 
buvo represuojamos visos 

___ TSRS teritorijoje gyvenan- 
valdyba parodė tam tjkrąT čios tautybės. Nežmonišku

mo praktika buvo tapusi ne 
išimtimi, o beveik visuoti
ne taisykle pagrindiniu 
principu. Sistematiška ap
gavystė ir melas sugriovė 
pasitikėjimą ne tiktai tarp 
TSRS teritorijoje gyvenan
čių nacijų ir socialinių kla
sių, bet netgi tarp žmonių 
ir vienos šeimos narių. Be
veik be perstojo siautęs sta
lininis teroras daugelyje 
žmonių ir nacijų sukėlė no
rą ieškoti išsigelbėjimo, 
netgi pas aiškius priešus 
— pas hitlerinius tautų pa
vergėjus ėjusius su išlais
vinimo ir tūkstantmetinės

ninkas nežada kandidatuoti 
trečiam terminui. Sklinda 
gandai, kad PLB valdybą 
gali paveržti Kanados lietu
viai. Apie tai dar anksti kal
bėti, bet bendruomenei gal 
išeitų tik į gerą.

JAV LB krašto valdybos 
pirmininku gali būti išrink
ta ir moteris, nes dabartinės ta ir moteris, nes dabartinė\ 
valdyba parodėjbam tikrą | < 
pasimetimą, sprendžiant kai / i 
kuriuos projektus ir metė\ 
nepasitenkinimą kitų atlie-^ 
kamiems darbams. LB kraš- 
to valdyba turėtų daugiau 
respekto rodyti kitiems ir 
jungtis į bendrą lietuvybės 
išlaikymo darbą, o ne juos 
atstumti. Mūsų yra per ma
žai, kad galėtumėm atsisa
kyti nuo pozityvios talkos.

Vienu žodžiu, šie metai 
pasižymi rinkimais ir gali
mais naujų veidų iškilimais. 
Lietuviškoji visuomenė tu
rėtų pozityviai dalyvauti 
visose srityse ir savo skati
ku bei talka remti dirban
čiųjų pastangas.

Ypatingai daug pastangų 
ir lėšų reikalauja ruošiami 
didieji įvykiai: kultūros 
kongresas (VI. 24-27), PLB 
seimas VI. 28-30) ir tauti
nių šokių šventė (VII. 2-3). 
Jie visi vyks kaimyninėje 
Kanadoje. Visi amerikiečiai 
prašomi dalyvauti ir savo 
aukomis paremti.

KOMET FIXER
Immediate opening for: 

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

Apply Call or write to:
SINGER HOSIERY MILLS

710 Jacobs St. 
Thomaaville, N. C. 27360 

919-475-2161 
EOE

(15-21)

KOMET KNITTER 
Immediate opening for 

2nd & 3rd SHIFT KOMET 
KN1TTERS

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

SINGER HOSIERY MILLS 
710 Jacobs St.

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

As a Daughter of St. Paul, blending

Sr. Karen Mary de Filippis, 
D.S.P.. formerly of St. 

Simeon Pariah,Bellwood,IL

contemplation with the active 
apostolate, you can attain personai 

holiness and relive the urgent 
spiritual needs of mankind. Give 

Jesus Master, the Way, Truth and 
Life through the inedia of communi- 
cation: press, movies, radioandTV. 
Reach the people of today with the 

means of today! 
age limit 14-26 

For information please 
Write: Daughters of St. Paul 

172 N. Michigan Avė., Chi. IL. 60601 
or call 312-346-4228

name_________________________ __________

street_________________________________ —

city __________ statė___________ zip______

age_____ grade/occupation_________________

taikos įtvirtinimo lozun
gais, su pažadu ant visados 
užbaigti su visuotinai ne
kenčiamu stalininio tipo 
bolševizmu. Nedera užmirš
ti, kad didelė masė Rusijos, 
Ukrainos, Baltarusijos ir 
kitų nacijų sūnų bei dukte
rų, tiktai ieškodami išeities 
iš beviltiškos padėties su
tiko bendradarbiauti su vo
kiškaisiais okupantais. Ir 
būtų buvę visai nenormalu 
jeigu visai niekas iš Kry
mo totorių nebūtų pasukęs 
tuo pačiu keliu. Tačiau, jei
gu keletas ar keliasdešim
tis Krymo totorių "išdavė” 
stalininį politinį režimą, tai 
dar nereiškia, kad buvo 
koks tai rimtas pagrindas 
aukščiausia bausme nubaus
ti šimtus tūkstančių visai 
nekaltų žmonių — visą Kry
mo totorių naciją. Vien tik

tai už tariamą vieno žmo
gaus nusikaltimą nubausti 
šimtą kitą žmonių, tai hitle- 
rizmo metodas. Krymo to
torių nubaudimo atvejy, už 
Vieną buvo nubausta daug 
šimtų ir tūkstančių. Argi 
toks elgesys nėra šimtas 
kartų nežmoniškesnis už 
hitlerinį? Tačiau vieto to, 
kad viešai atsiprašyti labai 
daug iškentėjusios Krymo 
totorių nacijos; vietoj to, 
kad nubausti kaltus už siau
bingo genocido akcijos rea
lizavimą, tai yra už įvyk
dytą labiausią sunkų nusi
kaltimą prieš žmoniškumą; 
kad kompensuoti padarytus 
materialinius nuostolius — 
iki šiol į tėvų ir protėvių 
žemę neleidžiama grįžti net
gi tiems, kurie dar išliko 
gyvi. Argi tai tokio lygio 
nusikaltimas, kuris prašo
si naujo Nurembergo pro
ceso?

Prievartinio pobūdžio na
cionalinis beteisiškumas vi
sais praeities amžiais buvo 
vadinamas vergijos var
du... TSRS erdvėse plačiai 
išblaškyti Krymo totoriai, 
žiauraus nacionalinio betei
siškumo padėtyje, randasi 
jau daugiau kaip 40 metų. 
Vergija niekados nepateisi
no savęs nei ekonomiškai 
nei doroviniu požiūriu. Ji 
visados galėjo būti baze 
tiktai prieštaravimui tarp 
tautų, bet niekados baze 
tautų brolybėj. Tokiomis 
aplinkybėmis galėjo žiūrėti 
tiktai nusikalstamo pobū
džio i n t e rnacionalizmas. 
Teisingas nacionalinio klau
simo sprendimas yra tiktai 
vienas: visoms nacijoms 
besąlygiškai užtikrinti vi
sai visas neatimamas jų 
teises — kalbines, teritori
nes, politines, ekonomines

VIENINTELĖ PROFESIONALI 

LIETUVIŲ KELIONIŲ 

(STAIGA KANADOJE 

SKELBIA ir

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

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

Gruodžio 27 - sausio 10 1989 m.

ir kitas. Ir kol Tarybų Są
jungoj nebus išmintingai 
išspręstas nacionalinis klau
simas, tol nebus galimybės 
sėkmingai spręsti nevien 
ekonomines, kultūrines, so
cialines problemas, bet ne
bus įmanomas Persitvarky
mas, Demokratija ir Taika, 
rašomi iš didžiosios raidės. 
Mus liūdina, mes jaučiamės 
įžeisti ir pasipiktinę, dėl to, 
kad TSRS vyriausybė iki 
šio laiko nerado reikalo pa
tenkinti teisingus Krymo 
totorių nacijos reikalavi
mus. Mes manome, kad gė
dingas nacionalinių betei
siškumo anachronizmas XX 
amžiaus pabaigoje vis dar 
tebeegzistuojąs Tarybų Są
jungoje turi būti likviduo
tas pačiu artimiausiu lai
ku. Todėl mes reikalaujame 
pilnai atstatyti visas Kry
mo totorių nacijos teises ir 
leisti jiems būti šeiminin
kais savo tėvynėje Kryme.

Seka 31 parašas.
1988 balandžio 1

Skaitykit ir platinki t 
D I R V £

WANTED 
EXPERIENCED 

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

(617) 858-3853
For interview.

DELTA TECHNOLOGIES
INC.

1130 EAST ST. 
TEVVKSBURY, MASS. 01876 

(16-19)

OPPORTUN1TY FOR REGISTERED 
DIET1TIAN ADA PREFERRED for 65 
bed general acute care Hospital 
(JCAH Accredited). Seeking an in- 
dividual to provide therapeutic nutri- 
tion counsekng with an emphasis in 
Wellnešs activities, both public and 
Hospital based. Salary commensurate 
with experience & ability. Liberal 
personnel policies. Apply call or send 
resume to: Director of Personnel

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

703-921-6036
(12-18)

Liepos 6 - 20
Liepos 20 - rugpjūčio 2 
Rugpjūčio 11-27 
Rugsėjo 2-16
Spalio 7 - 21

Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 
Smulkesnes žinias teikiame

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

(216) 486-2530

,tel. (416) 769-2500
*******************************************************************

RITA MATAS
— Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

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

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

Mūsų įstaigoje 'įrengti kompiuteriai: PEGASUS/GEMINI bei TDS 
Mūsų įstaiga yra narys - IATA, T-comm, BBB, CLIA

Adresas: 2100 Bloor St. W. Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7 
Tel .(416) 769-2500 Telex 06-986766 TOR

KVIEČIAME NAUDOTIS MUSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOMIS.
Mūsų registracijos numeriai: retai1 nr. 2559030, vvholesale nr. 2475066
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Vladimiras Voinovičius- 
rusų rašytojas humoristas ir 
satyrikas, kuriam 1980 m. 
buvo leista emigruoti. Jis 
gyvenaVokietijoje, Muen- 
chene.Vakaruose žinomiau
sias jo darbas yra "Eilinio 
Ivano Čonkino gyvenimas 
ir nepaprasti nuotykiai". 
Šiuo metu anglų kalba bu
vo išleistas jo naujas roma
nas "Maskva 2042".

Sovietų valstybinė san
tvarka yra viena didžiųjų pa
saulio misterijų. Ji jau išbu
vo 70 metų, bet niekas nepa
jėgė aptarti, kas tai yra. Kai 
kas sako, kad Sovietų Sąjun
ga yra marksistinė visuome
nė, o kiti tvirtina, kad ji nie
ko bendra neturi su marksiz
mu. Kai kas primygtinai tei
gia, kad ji yra socialistinė, o 
kiti vadina ta valstybę kapi
talistine, ar net feodalistine.

Esama daug argumentų 
dėl sovietinio agresyvumo 
kilmės: ar tai kyla iš komu
nistinės doktrinos, ar yra tai 
išraiška amžių senumo rusiš
ko imperializmo? Tačiau be
ne labiausiai išsiskiria nuo
monės, kai sovietiniai vadai 
imami skirstyti į vanagus ir 
balandžius.

Jau seniau kažkas sukūrė 
tą idėją ir nuo laiko, metai po 
metų, mes susiduriame su pa 
reiškimais, kuriuose vieni so
vietiniai politikai priskiriami 
pirmajai plunksnuotų paukš
čių grupei, o kiti - antrajai. 
Žinios apie jų santykius, jų 
nesutarimų pobūdį ir iš to iš
plaukiančią sovietinės politi
kos kryptį - visa tai yra to ma
lūno gaminys.

Tuo vyksmu būna užim
ti žvalgybos, minsterijos, de
partamentai ir tyrimų centrai. 
Tūkstančiai gerai apmokamų 
sovietologų įsižiūri į sovieti
nių vadų veidus ir kruopščiai 
tiria valandas nusitęsiančias 
jų neaiškias kalbas, ieškoda
mi tarp eilučių užuominų jų 
balandiškos ar vanagiškos 
minties pasireiškimo.

Jų akys ima džiaugsmu 
ir viltimi žibėti ties Dioro ar 
Cardino siūtu paltu. Juos api
ma ekstazė, kai pastebi, kad 
sovietinio vado žmona už per 
lų vėrinį mokėjo pasinaudo
dama American Express kor
tele, ir jie sukuria gražias le
gendas, kad jos vyras laisva
laikį leidžia klausydamasis 
Beatles, skaitydamas Jacųue- 
line Susann ar Susan Sontag 
originalia kalba ir apskritai 
mėgstąs britiškų papročių 
laikytis.

Visi tie vakariečių sovi- 
tologų tyrinėjimai yra visiš
kas laiko gaišinimas, nes jė
gų pasiskirstymas vyriausioje 
sovietų vadovybėje gali būti 
apspręstas vien tik žvilgerė- 
jus, jeigu naudojamasi teisin
gu metodu. Tam reikalui bū

Plikiai ir plaukuotieji...
Vladimir Voinovič

tina Kremliaus vadus skirsty
ti ne į balandžius ir vanagus, 
o į plikius ir plaukuotuosius.

Kažkuris pastabus indi
vidas atkreipė dėmesį, kad 
Kremliuje plikieji ir plaukuo
tieji vadai keičiasi vienas po 
kito nuostabiai taisyklingai. 
Leninas buvo plikas - Stali
nas plaukuotas, Chruščiovas 
plikas - Brežnevas plaukuo
tas, Andropovas, plikas - Čer
nenka plaukuotas. O kai dėl 
Gorbačiovo - visi yra matę jo 
portretą!

Iš to, tikrai revoliucinio 
ir esminio atradimo, galima 
pasidaryti tam tikrą skaičių 
išvadų. Visi plikieji vadai - 
Leninas, Chruščiovas, Andro
povas ir Gorbačiovas - yra 
buvę revoliucionieriai, ar 
bent reformatoriai. Visi plau
kuotieji yra buvę reakcinin
kai. Visi plikiai turėjo utopi
nius siekimus ir pagaliau tu
rėjo pralaimėti.

Leninas norėjo sukurti 
komunizmą, bet jam nepasi
sekė. Chruščiovas buvo pasi 
ryžęs visą Sovietų Sąjungą 
apsėti kviečiais, mėsos ir pie
no gamyba pralenkti Jungti
nes Valstijas ir sukurti komu
nizmą. Nei pirmojo, nei an
trojo, nei trečiojo tikslo jis 
nepasiekė.

Andropovas užsimojo su 
stiprinti drausmę ir pakelti 
darbo produktyvumą, ir jam 
nepasisekė. Ko susilauks 
Gorbačiovo pastangos, dar 
pamatysime, bet jo pirmtakų 
patyrimas maža pasitikėjimo 
teteikia.

Kita vertus, plaukuotieji 
visada pasiekė ko norėjo. 
Stalinas norėjo Sovietų Sąjun
gą paversti antvalstybe, ir 
jam pasisekė. Brežnevas no
rėjo pasidaryti maršalu ir ra
šytoju - abiem atvejais pasi
darė. Atėjęs į valdžią Černen
ka turėjo tik vieną norą - būti 
palaidotas Raudonojoj aikš
tėje. Jis ten ir yra.

Reikėtų pridėti, kad pli
kieji po savęs paliko vien tik 
problemas. Iš tikro - toli gra
žu ne sustiprino jie esamąją 
santvarką, bet supurtė ją iki 
pačių pamatų, ir plaukuotieji 
ėmėsi uždavinio sustabdyti 
iki kraštutinumo jų pragaiš
tingą veiklą.

Leninas sukūrė revoliu
cionierių partiją, kurių pade
damas įis~sunaikino imperiją. 
Stalinas praleido 30 metų, 
naikindamas Lenino partiją ir 
atstatinėdamas imperiją iki 
buvusių sienų ir net pratęsda
mas jas. Chruščiovas triūsėsi 
net 10 metų, stengdamasis at' 
statyti Lenino tvarką, o Brež
nevas praleido 18 metų atsta
tinėdamas Stalino. Andropo
vas maža tepajėgė padaryti, o 
Černenkos misija buvo labai 
trumpa.

Tada atėjo į valdžią tik

rai išskirtinis reformuotojas 
Michailas Gorbačiovas. Jis 
ryžosi valingai dirbti ir per 
dvejus su puse metų įveikė 
tiek padaryti, kiek Chruščio
vas per visą dešimtmetį. 
Gorbačiovas žada pertvarky
ti sovietinę visuomenę - pa
daryti ją dinamišką, ekono- 
miškai stiprią, demokratiš
ką, pajėgią ir mylinčią taiką. 
Daugelis jo planų susilaukia 
žmonių simpatijos. Aš irgi 
už juos. Ir tikiuosi, kad iš jų 
išeis šis tas.

Tačiau kai galvoju apie 
jo prospektus, tai turiu galvo
je, kad Gorbačiovas nėra vie
nas pats Sovietų Sąjungos 
valdovas: jis turi bendradar
bius ir padėjėjų. Aš svarstau 
kas per žmonės yra Sov. Są
jungos komunistų partijos 
vadai, ir gerai įsižiūriu į jų 
portretus.

Politbiure, po Gorbačio
vo, pats pilkiausias yra tas 
aktyvusis pertv arkinė toj as ir 
reformuotojas Aleksandras 
Jakovlevas. Rūpestingi tyri- 
maTišryškina šiek tiek viltin
gų bruožų Eduardo Ševardna
dzės garbanose - neįmanoma 
vadinti jį plikiu, bet jo plau
kai iš tikro retėja. Neseniai 
pilnu politbiuro nariu išrink
tas Viktoras Nikonovas ir, bė 
dos atveju, jis taip pat gali bū 
ti priskirtas į tą pačią katego
riją. Likusieji politbiuro na
riai - Vorotnikovas, Gromy- 
ka, Zaikovas, Ligačiovas, 
Ryžkovas, Solomencevas ir 
Ščerbickis - visi yra gausiai 
apdovanoti plaukais.

Turint galvoje, kad jcuo^ 
daugiau jie turi plaukų, tuo 
didesni reakcionieriarjieyra 
(imkim, pavyzdžiui7Ščerbic- 
kį ir Solomencevą) balansas 
galėtų būti išvestas šitoks: du 
plikiai, du retėjančiais plau
kais ir aštuoni plaukuoti. Pli
kių padėtis pasidaro dar silp
nesnė, jei priskaičiuojame 
kandidatus: išskyrus vieną, 
visi jie yra pakankamai plau
kuoti. (Buvo smarkokai pra
plikęs krašto apsaugos minis - 
tras maršalas Sokolovas, bet 
jis turėjo iš to posto pasitrauk - 
ti dėl ilgaplaukio Mathias 
Rusto žygdarbio).

Padrąsinimo neteikia 
taip pat ir tie Sov. Sąjungos 
komunistų partijos centro ko - 
miteto sekretoriato nariai, ku
rie nėra politbiure. Kai vieno 
jų, Anatolio Dobrynino šioks 
toks praplikimo laipsnis duo
tų jau geros progos būti įskai - 
tytam į reformuotojus, jo įta
ką įvykių eigai gali labai su
mažinti - jeigu net ne visai ne 
utralizuoti - įsileidimas į sek
retoriatą Aleksandros Birųko 
vos, su ta jos puikiai plaukais 
apžėlusia galva.

Trumpai tariant, nors pli
kių įtaka yra žymiai padidė
jusi, plaukuotieji sudaro di

džią daugumą, o tai reiškia, 
kad reikia būti atsargiems.

Atrodo, kad Egoris Liga ■ 
čiovas yra pagrindinis plau- 
kuotojų atstovas. Jo galvoji
mo stilius visiškai derinasi su 
jo plaukų tankumu. Vienu 
metu jis reikalauja, kad rašy
tojai kurtų ryškesnius komu
nistų modelius (tarytum dar 
nepakankamai būtų tokių gy
vų pavyzdžių), kitu - staiga 
ima pulti laikraštį "Moscow 
news" už nekrologą Viktorui 
Nekrasovui, kuris emigraci
joj mirė. Apskritai, jis ilgė
damasis dūsauja anų sustin
gimu apibūdinamų dienų 
Brežnevo laikais, kurios jam 
buvo įdomiausias ir produkty 
viausias laikotarpis.

KGB pirmininkas Vikto
ras Čebrikovas sako prakal
bas, kurios nesiderina su per
sitvarkymu ir glasnost. Nors 
jo kakta labai aukšta, iš tikro 
jis priklauso prie plaukuotų
jų

Turiu prisipažinti, kad aš 
irgi nesu dar plikas, bet esu 
plikių pusėje ir tikiu, kad jie 
galų gale sudarys daugumą. 
Tačiau nežinau, kaip tai gali
ma pasiekti. Atsirinkti vado
vaujamus kadrus remiantis jų 
nuplikimo laipsniu būtų nede 
mokratiška ir atsiduotų diskri 
minacija. Išpešioti plaukus 
būtų skausminga. Nuskusti 

galva pagal kai kurių roko 
žvaigždžių manierą būtų be
prasmiška - plaukai gi gana 
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LIEPOS 2-3 d. d.

Tautinio šokio judesy, 
Tėvyne, mums gyva esi!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

greit atauga. Taigi, praktiš
kai neįmanoma pakeisti pa
dėties.

Tačiau - stebint, kokia 
sovietų vadovybėje yra per
svara tarp plikųjų ir plaukuo
tųjų, - turėtų būti gana įma
noma moksliškai nustatyti, 
kokia bus sovietinės politi
kos kryptis artimiausiu laiku.

Drįstu pasisakyti, kad 
nuo dabar šis kuklus mano 
darbas bus būtinas padėjėjas 
Vakarų vadams, diplomatam, 
bankininkams, pramoninin
kams, verteivoms ir sovieto- 
logams. Tikiu, kad tie, kurie 
Sovietų Sąjungoje veda pasi 
tarimus dėl nusiginklavimo, 
dujoms vamzdžių gaminimo, 
dėl kreditų ir plėtimo kultūri
nių ryšių, naudosis mano ty
rimų išvadomis, kreips dėme 
sį į sovietinių vadų plaukų sti 
lius ir tik tada darys rimtus 
sprendimus.

(k.p.)

HOSPITAL

EXECUT1VE HOUSEKEEPER
For hospital in N. Y. & N. J. areas, 
3-5 yrs. exp. a plūs. Please call 201- 
673-7297. (12-18)

JOURNEY MACHINIST
Seeking journeyman machinist for 
night shifts. Journeyman certifica- 
tion minimum 5 years experience re- 
quired. lnvolves layout, fabrication & 
inspection of complex machine shop 
work. Work from blue prints, de- 
signs, specifications, written/oral 
instructions. Desired experience will 
include EDM, LIG welding, heat teat- 
ing.
Send resume. Qualifications to:

CORNING GLASS WORKS
275 RTVER ST.

ONEONTA. N. Y. 13820-2299 
(17-19)
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Skeveldrų’ sutiktuvės Los Angeles mieste
Tai buvo grynai "mote

riškas” renginys I Moters, 
parašytos knygos sutiktu
ves surengė dvi moterys, 
knygos turinį apibūdino ir 
visą parengimą pravedė 
moteris, moters sukurtas 
dainas dainavo moteris, 
.jaunutė moteris grojo flei
ta ir abiem solistėm akom
panavo moteris.

Nors tą savaitgalį čia tu
rėjome apie tuziną įvairių 
renginių, susirinkimų ir 
posėdžių, šią niūrią sekma
dienio popietę gražus būrys 
literatūra besidominčių los 
angeliečių susirinko į Au
relijos Balašaitienės knygos 
"Skeveldros” sutiktuves.

Jau patys pirmieji sve
čiai, tik pravėrę duris, bu
vo pasveikinti dviejų lietu
viškų Rūtelių: Lietuvių žur
nalistų Sąjungos Centro 
valdybos pirmininkės Rū- 
tos-Klevos Vidžiūnienės ir 
iždininkės Rūtos Šakienės. 
Jos jau paruošusios ir pa- 
puošusios vaišių stalus, lau
kė svečių. O kai iš įvairių 
susirinkimų ar posėdžių at
vykę svečiai užėmė vietas, 
Rūta Klevą Vidžiūnienė, pa
sveikinusi viešnią — kny
gos autorę Aureliją Bala- 
šaitienę ir visus dalyvius, 
tuojau pat, negaišdama lai
ko, kondensuotai ir įdomiai 
apibūdino knygos turinį. 
(R. K. Vidžiūnienės kalba 
atspausdinta Dirvos 16 
Nr.).

Lietuvių Žurnalistų S-gos 
pirm. Rūta Klevą Vidžiūnienė 
pristato A. Balašaitienės ro
maną "Skeveldros".

Baigdama, R. K. Vidžiū
nienė pakvietė prie mikro
fono pačią šio renginio kal
tininkę rašytoją Aureliją 
Balašaitienę-žitkuvienę tar
ti žodį. O tas žodis nebuvo 
eilinis: prasmingas, įdomus, 
vietomis jos pačios suei
liuotas ir lengvu humoru 
praskiestas, giedriai nutei
kė klausytojus. Ji sakė pa
sijutusi esanti dalis trijur 
lės, susidariusios iš R. K. 

"Vidžiūnienės. kuri savo 
plunksna "iškelia žiežirbą, 
kurią sunku užgesinti"? Rū
tos Šakienės, kurios "sklan
džius ir vaizdžius reporta
žus reikia skaityti pasiruo
šus poilsiui" ir iš jos pa
čios — Aurelijos, kuri 
"Džiaugiasi tokiu gausiu 
iškilių dalyvių būriu, jos

Rašytoja Aurelija Balašai- 
tienė-Žitkuvienė kalba "Ske
veldrų" pristatyme.

kukliam asmeniui pašven
tusių gražią sekmadienio 
popietę". Kodėl? Juk

"Aš esu tik mažas 
akmenėlis

Akmenėlis vieškelio
plataus

Žemė mano motina, o 
mano tėvas — smėlis

Mano pamotė — ranka 
žmogaus."

Plojimams nutilus, R. K. 
Vidžiūnienė pakvietė iš Es- 
condido, Ca. atvykusią so
listę Albiną Gedminienę, 
kuri padainavo dvi komp. 
Onos Metrikienės sukurtas 
dainas: "Kregždutė” — žo
džiai M. Aukštaites ir ”Vy
turėlis” — žodžiai Putino, 
O Metrikienes dainą "My
lėk" — žodžiai Z. Teniso- 
naitės.

Solistė p. Albina Gedmi
nienė, labai retai girdima 
lietuvių renginiuose, savo 
tvirtu dramatiniu sopranu 
žavėjo klausytojus ir malo
niai nustebino tuos, kurie 
jos nebuvo girdėję. Norė
tųsi ją girdėti dažniau, 
švenčių ar minėjimų ren
gėjai turėtų į tai atkreipti 
dėmesį. Pabaigai, jaunutė 
fleitistė Kristina Mickutė 
labai švelniai pagrojo šokių 
ištrauką iš Gluck’o ”Or- 
pheus”. Abiem solistėm 
akompanavo komp. Ona 
Metrikienė.

Trumpu R. K. Vidžiūnie
nės padėkos žodžiu progra
ma baigta ir visi svečiai 
buvo pakviesti vaišėms. Tai 
buvo vienintelė "progra
mos" dalis, kurios atlikime 
talkino ir vyrai.

Su knygos autore arčiau 
susipažinti ir pabendrauti, 
Rūta Šakienė pakvietė bū
relį savo draugų į savo iš- 
taikingus ir vaišingus na
mus. Ir čia, viešnia Au
relija Balašaitienė savo 
šmaikščiu ir taikliu humo
ru paįvairino ir šiaip jau 
geras dalyvių nuotaikas.

F. M-tis

Iš ALT VEIKLOS

Amerikos Lietuvių Tary
bos Los Angeles skyriaus 
metinis susirinkimas, įvy
kęs š. m. balandžio 17 die
ną, buvo gausus ir darbin
gas, kuriam pirmininkavo 

ir sklandžiai pravedė Algis 
Raulinaitis. Sek retoriąvo 
Elena Gedgaudienė.

Skyriaus pirmininkas inž. 
Antanas Mažeika padarė iš
samų pranešimą, apie pra
ėjusių metų veiklą. Jo pui
kiai suorganizuotas ir pra
vestas Vasario 16 dienos 
minėjimas, paliko gražius 
prisiminimus.

Susirinkimas išrinko nau
ją valdybą ir revizijos ko
misiją, dviejų metų kaden
cijai. Naujoji valdyba pa
siskirstė pareigomis: pir
mininkas Antanas Mažeika, 
v i c e p i rmininkai: Tadas 
Dabšys, Laima Steikūnaitė 
ir ytautas šeštokas, se
kretorė Elena Gedgaudienė, 
iždininkas Ramūnas Bužė- 
nas, iždo sekretorius Simas 
Kvečas. Revizijos komisi
joj išrinkti: Algis Raulinai
tis, Vladas Pažiūra ir Juo
zas Dženkaitis.

Prisiminta ilgamečiai ir 
nusipelnę garbės nariai 
Alena Devenienė-Grigaitie- 
nė ir Antanas Skirius.

šių metų tragiškų Birže
lio Trėmimų įvykių, bend
ras Baltiečių minėjimas ei
lės tvarka bus pravestas 
lietuvių. Pasirengimo dar
bai sklandžiai vyksta pir
myn. Minėjimas įvyks š. m. 
birželio 12 dieną, Šv. Kazi
miero parapijos salėje.

Vytautas šeštokas

JONAS KUTRA 
ATŠVENTĖ SAVO 
80-JĮ GIMTADIENĮ

Pereitą savaitę, balan
džio 15 d., p. Jonas Kutra, 
savo namuose, Santa Moni- 
coje, artimų bičiulių tarpe 
paminėjo savo 80-jį gimta
dieni.

Jis gimė 1908. IV. 13 d., 
šniurkiškių kaime, Biržų 
vis. ir apsk. Gimnaziją bai
gė Biržuose, Teisių fakul
tetą, Lietuvos Universite
te, Kaune 1934 m. šešis me
tus, 1930-36, tarnavo Užsie
nių reikalų ministerijoje, 
Lietuvos konsulate Kara
liaučiuje ir Dancige. Nuo 
1936-1938 m. buvo lenkų 
areštuotas ir kalintas. Vė
liau buvo Mažeikių notaras, 
Vilniaus apylinkės teisėju, 
1942-1944 m. advokatu Vil
niuje.

Gimnazijoje būdamas iš
moko esperantų kalbą. 
Daug paskaitų skaitė per 
Kauno radiofoną esperan- 
tiškai.

Studentu būdamas pri
klausė "Varpo" Studentų 
D-jai. Buvo evangelikų Baž
nyčios Kuratorium ir dabar 
tebėra. Išvertė iš rusų kal
bos į lietuvių kalbą: "Anks
tyvoji senatvė ir kova su 
ja", šiuo laiku yra Kalifor
nijos Protestantų S-gos pir
mininku. JAV nuo 1950 m. 
vertėsi nekilnojamojo turf'* 
pardavimu ir draudimu. 
Priklauso Santa Monicos 
Amerikos lietuvių klubui 
nuo pat Klubo įsikūrimo.

Jonas Kutra ir a. a. jo
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Su džiaugsmu ir pasididžiavimu 
SVEIKINAME 

mūsų valdybos kultūrinių ir meninių 
reikalų vadovą režisierių Petrą Maželį. 
Užtarnautai gavusį 1 987 metų Lietu
vių Bendruomenes Kultūros Tarybos 
teatro premiją.

Dėkojame laureatui už ligšiolinę 
veiklą Tautinėje Sąjungoje ir tikimės 
kad jis ir ateityje pasiliks energingai 
veiklus mūsų organizacijos narys.

Amerikos Lietuvių Tautines 
Sąjungos Los Angeles 

Skyrius

LAUKIAMA PREMIJŲ 
ŠVENTĖS

Prieš aštuonetą metų tuo
met naujai pareigas per
ėmusios JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkės Ingri
dos Bublienės pradėtos 
rengti Premijų šventės ta
po kasmet kartojama graži 
ir labai iškilminga tradici
ja. Los Angeles lietuviai 
praėjusias septynias tokias 
šventes stebėjo tik iš tolo. 
Bet šioji, aštuntoji, vyks 
čia, Angelų mieste, gegužės 
penkioliktą dieną. Taigi, 
pagaliau ir mūsų nausėdijai 
tenka garbė būti šio iški
laus renginio šeimininkais.

Šventės tikslas — pagerb
ti 1987 metais Lietuvių 
Fondo ir LB Krašto valdy
bos atžymėtus laureatus, 
šventės rengimo reikalais į 
Los Angeles atskridusi JAV 
LB Kultūros tarybos pirmi
ninkė Ingrida Bublienė 
trumpai susitiko ir su los- 
a n g e 1 i ečiais lietuviškos 
spaudos atstovais, šio susi
tikimo svarbiausia pinežas- 
tis, p. Bublienės žodžiais — 
tinkamai painformuoti žur
nalistus, nes šiame reikale 
kai kurie esą per daug kri- 

miela žmona Antanina, ne
turėdami savo šeimos, savo 
lėšomis, padėjo išmokslinti 
savo kelių draugų vaikus, 
kurie ir dabar yra jiems 
labai dėkingi.

Jonas Kutra yra gerai ži
nomas lietuvių tarpe, kaip 
geras, paslaugus žmogus, 
reikalui esant, visada pa
siruošęs, padėtį. Todėl jo 
gimtadienį paminėti pas jį 
susirinko virš 30 asmenų, 
palinkėti jam sveikatos ir 
malonaus gyvenimo saulėly
džio. Visi buvo jo nuošir
džiai priimti, pavaišinti.

Daug bičiulių atsiuntė 
jam gražius sveikinimus, 
negalėdami patys pokyly
je dalyvauti, esantieji tarė 
nuoširdžius žodžius, kas jį 
labai sujaudino.

Mielas Jonai, mes visi lin
kime Tau gyventi, kiek tik 
išgalėsi ilgiau, su Dievo pa
laima ir mūsų meile E. G. 

tiški. Išeivijoje sąlygos nė
ra kūrėjui parankios, kal
bėjo LB Kultūros tarybos 
pirmininkė, tauta yra per 
maža, kūrėjų per mažai, kad 
galėtume juos laipsniuoti. 
Turime būti apie premijas 
bei jas gaunančius kūrėjus 
nuosaikūs, džiaugtis lau
reatų pasiektais laimėji
mais ir jų įnašu į lietuvių 
išeivijos kultūrinį gyveni
mą, tuo pačiu suteikdami 
jiems entuziazmo kurti ir 
dirbti toliau. Premijos ski
riamos už paskutinių metų 
a t s iekimus, atsižvelgiant, 
atkreipiant dėmesį ir į ank
styvesnę, ilgametę kūrėjo- 
darbuotojo veiklą.

Keturios Lietuvių Fondo 
1987 metais savo srityje la
biausiai pasižymėjusi e m s 
kūrėjams skirtos premijos 
yra šios:

• žurnalistų premijos 
laureatas, ilgametis Drau
go redaktorius kun. Petras 
Garšva,

• Teatro premijos laurea
tas režisierius Petras Ma
želis,

• Dailės premijos laurea
tė dailininkė Ada Sutku
vienė,

• Muzikos premija — Ži
levičiaus — Kreivėno .Muzi- 
kologijaos archyvas.

• Penktoji — Literatū
ros premija, kurios me
cenatas yra LB Krašto val
dyba, paskirta rašytojui 
Antanui Gustaičiui.

Meninę šventės dalį at
liks Rytuose pagarsėjusi, 
bet Ramiojo Vandenyno pa
krantėje niekuomet nesilan
kiusi aktorė Rasa Kazlas- 
Lišauskaitė ir mūsų nuosa- 
savas, mėgiamasis Vyrų 
kvartetas.

šventė vyks, kaip pra
džioje minėjau, gegužės 
penkioliktą dieną, sekma
dienį, Los Angeles lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Pradžia 12 vai. p. p. 
Rengia JAV LB Kultūros 
taryba, globoja LB Los An
geles apylinkės valdyba. 
Asmeniškai dalyvaus veik 
visi laureatai. Rengėjai ti
kisi ir laukia didelio plačio
sios visuomenės dėmesio.

(rs)
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BOSTONO LIETUVIAI
m Petras Viščinis

MIRTIES METINĖS

Jau sukako metai, kaip 
po ilgos ir sunkios ligos mi
rė farmaceutas Antanas 
Mickūnas, anksčiau gyve
nęs ir dirbęs Norwoode, o 
paskutiniu metu Jamaica 
Plain. Tos liūdnos sukak
ties minėjimą balandžio 16 
d. viešbutyje Bostone su
ruošė našlė Irena Mickū- 
nienė. Minėjime dalyvavo 
apie 100 kviestų asmenų, 
kurių tarpe buvo kun. Al
bertas Kontautas, kun. An
tanas Baltrušiūnas, kun. 
Albertas Abračinskas ir 
kun. Vincas Valkavičius. 
Pagrindinę kalbą apie An
taną Mickūną pasakė kun. 
Albertas Abračinskas, iškel
damas jo dorybes, ypač 
krikščionišką gyvenimo bū
dą. Kun. Vincas Valkavi
čius pabrėžė likusios našlės 
Irenos rūpestingumą, uo
liai globojant virš 8-nerių 
metų sunkiai sirgusį vyrą. 
Savotišką meninę programą 
atliko amerikiečiai. Lietu
viai sugiedojo Marijos gies
mę.

BALTŲ KONCERTAS

Klarnetisto Ramūno Ki- 
reilio ir pianisto Sauliaus 
Cibo koncertu balandžio 17 
d. Naujosios Anglijos baltų 
draugija užbaigė savo kon
certų 29-tąją seriją. Toji

Harrls Graphlcs, a world lead- 
er In the manufacture of hlgh 
speed prlntlng presses and 
eaulpment, Is seeklng candl- 
datesforourmachlnlngplantln 
Fort Worth, Texas.

CNC 
OD 

GRINDERS
We seek candldates wlth 2-3 
year$experlencesettlngupand 
operetine OD grindine eaulp- 
ment and 1 year usIngCNCcon- 
trols. Some positions reoulre 
programmlng and operatlng 
hvo machlnes slmultaneously. 
Famlllarlty wlth Fortūna or 
Landls eaulpment deslrable.

MACHINING 
CENTER 

OPERATORS
Candldatesmustpossess 1 year 
experlence mllllng, drllflng, 
tapo I ng and borlng on convenfl • 
onal eaulpment, as well as 1 
year experlence settlng up and 
operatlngvertlcalorhorlzontal 
CNC Machlnlng Centers. Fa
mlllarlty wlth Clndnnatl and 
FANUC controls deslrable.

For immediate conslderatlon, 
apply at 501 S. Diek PrlceRoad. 
Kennedale, TX or send 
resumes to:

HARRISGRAPHICS
P.O. Box 15350 

Ft. Worth, TX 76119 
Eaual Opportunity Employer 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

draugija kasmet surengia 
tris koncertus, skirtus po 
vieną estų, latvių ir lietu
vių menininkų pasirodymui^ 
Tie koncertai neretai susi
laukia amerikiečių muzikos 
kritikų dėmesio. Tuo būdu 
ne tik stiprinamas Baltijos 
tautų glaudesnis bendradar
biavimas, bet dar supažin
dinama amerikiečių visuo
menė su tų tautų meniniais 
pasireiškimais.

Įvykęs koncertas būdin
gas tuo, kad jame progra
mą atliko iškilus mūsų klar
netistas, mūsuose retai su-> 
tinkamas, o taip pat, kad 
koncerte atlikti visos eilės 
lietuvių kompozitorių kūri
niai. Koncerto publikos dau
gumą sudarė lietuviai. Jie 
šiltai sutiko ir palydėjo 
programos atlikėjus, kurie 
pagal pageidavimą dar virš 
numatytos programos at
liko keletą kūrinių.

Naująja koncertų serija 
Baltų draugija minės savo 
veiklos 30-ties metų sukak
tį. Tuo pagrindu planuoja
mi didingesni koncertai.

PARAPIJOS SUKAKTIS

šv. Kazimiero lietuvių 
parapija Brocktone balan
džio 24 d. minėjo 90-ties 
metų sukaktį. Minėjimas 
buvo dviejų dalių: 1. Iškil
mingos šv. Mišios, kurias 
atnašavo ir pamokslą pasa
kė vysk. Paulius Baltakis, 
asistuojamas parap. dir
busių ar iš jos kilusių ku
nigų. 2. Banketas, kuriame 
dalyvavo ir kalbėjo vysk. 
Paulius Baltakis, daug ku
nigų ir parapijiečių. Ban
kete meninę programą atli
ko sol. Marytė Bizinkaus- 
kaitė, kilusi iš Brocktono. 
Minėjimo pagrindu išleista 
60-ties puslapių knygutė, 
kurioje angliškai pateikta 
informacija apie Lietuvą ir 
Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kroniką, parapijos is
torijos pagrindiniai faktai, 
parapijos mokyklos apžval
ga, daug sveikinimų ir skel
bimų, daugiausia anglų kal
ba. Lietuviški trumpi svei
kinimai yra tik klebono 
kun. Petro šakalio ir kelių 
lietuviškų organizacijų. 
Knygutę paruošė Juozas 
Stašaitis.

TOMO VENCLOVOS 
PASKAITA

Balandžio 19 d. Bostono 
universitete apie tarptauti

nę padėtį ir Baltijos valsty
bių reikalus kalbėjo Tomas 
Venclova. Apie jo paskaitą 
telefonu iš anksto pranešta 
tik keliems lietuviams. Ne
žiūrint temos aktualumo ir 
paskaitininko kvalifikacijų, 
paskaita nesusilaukė dides
nio dėmesio.

IŠKILIOSIOS 
LIETUVAITĖS 

RINKIMAI

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos valdyba or
ganizuoja iškiliosios Nau
josios Anglijos lietuvaitės 
rinkimus ir jos pagerbimo 
balių. Tai įvyks gegužės 21 
d., šeštadinį, 7 vai. 30 min. 
vakaro draugijos namo tre
čio aukšto salėje. Po rinki
mų bus vakarienė ir šokiai, 
kuriems gros geras orkes
tras. Kandidatės registruo
jasi pas draugijos reikalų 
vedėją Algį Skabeikį. Bilie
tai po 15 dol. asmeniui gau
nami draugijos užkandinė
je pas Stasį Griganavičių ir 
Joną Stankų.

LIETUVIŲ PARAPIJOS 
REIKALAI

Balandžio 16 ir 17 dieno
mis Šv. Petro lietuvių pa
rapiją So. Bostone vizitavo 
Bostono arkivyskupijos at
stovai: vysk. Layrence Ri- 
ley ir kun. Paul Rayen. Vys
kupas atnašavo šv. Mišias: 
koplyčioje šeštadienį, o baž
nyčioje sekmadienį. Po mi
šių vyskupas susitiko su 
parapiečiais kavutėje, ku
rios suruošimu iš anksto 
pasirūpinta. Ta proga pa
liesti parapijos statybos ir 
jos likimo reikalai. Dabar 
parapijos nuosavybė yra 
dviejose vietose: bažnyčia 
su sale ir klebonija vienoje 
vietoje, o koplyčia kitoje 
vietoje. Pagal pateiktą ar
kivyskupijai parapijos pla
ną siūloma bažnyčią su kle
bonija parduoti, o naują 
bažnyčią su sale ir klebo
nija statyti septintoje gat
vėje, kur dabar yra koply
čia. Bet tuo reikalu dar vis 
negaunamas arkivyskupijos 
sutikimas.

Jei nepavyks dabartinės 
bažnyčios parduoti miestui 
ar privačiai, tai atkris nau
jos bažnyčios statymas sep
tintoje gatvėje. Tuo atveju 
tektų dabartinę bažnyčią 
remontuoti ir joje pasilikti. 
Ji yra pigių butų rajone, 
kuris dabar atnaujinamas.

Įdomu, kad kai kurie ne
lietuviai kunigai siūlo lietu
viškas pamaldas savo pa-

rapijų bažnyčiose So. Bos
tone. Tokį pasiūlymą pri
ėmus,. lietuviams tektų lik
viduoti savo parapiją su vi
sais turimais pastatai. Tai 
būtų tolimesnis lietuviško
jo gyvenimo siaurinimas. 
šiuo metu lietuviškas pa
maldas bažnyčioje ir koply
čioje kas savaitgalį lanko 
apie 300 asmenų. Arkivys
kupija mano, kad tai yra 

BALTIC 
TOURS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

permažas skaičius atskirai 
parapijai, kai jaučiamas di
delis kunigų trūkumas.

šiais ir kitais parapijos 
reikalais daug pastangų de
da klebonas kun. Albertas 
Kontautas, kuris šios para
pijos klebonu yra nuo 1979 
m. Jis aiškinasi su arkivys
kupija parapijos statybos ir 
likimo klausimą nuo 1980 
metų.

2S34 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Suviaiakas J. Mažeika

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST. 

NEVVTON, MA 02166 
(617) 965-8080
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Antanas Juodvalkis

Lietuvių operos valdyba 
š. m. balandžio 16 d. Jau
nimo centre, Chicagoje, su
šaukė spaudos konferenciją 
ir painformavo apie operos 
vadovybėje įvykusius pasi
keitimus ir naujuosius veik
los planus. Operos valdybos 
ilgametis vicepirm. Vaclo
vas Momkus supažindino su 
naująja valdyba, susidedan
čia iš šių asmenų: pirm. 
Vladas Žukauskas, sekreto
rė Giedrė Končienė, iždinin
kas Vladas Stropus, vice
pirmininkai — Leonas Bil- 
dušas, Vaclovas Momkus ir 
Evelina Oželienė, turto glo
bėjas Vytas Aukštuolis. Ke
turi valdybos nariai gyvena

(Ulinis saso
PRAEITĮ PRISIMINUS

Dirvoje perskaičiau A. 
Juodvalkio straipsnį apie 
"Lietuvos žemės ūkis 1918- 
1940 m.” Dr. Broniaus Po
vilaičio knygą pasitinkant.

Prisimenu anuos pirmus 
Lietuvos nepriklausomybės 
metus, kokie jie buvo sun
kūs Lietuvai. Karo metu 
okupantu apiplėštą, nuvar-. 
ginta pasiskelbė nepriklau
soma. Išorės priešų puola
ma iš visų pusių.

Savanorių auka priešai 
atremti, bet reikia ir vals
tybės aparatą sutvarkyti ir 
gyventojų saugumą užtik
rinti. Iš kur imti lėšų, jo
kios pramonės. Vienintelis 
turtas buvo žemė, bet ir tą 
reikia apdirbti, grūdą įber- 
ti, bet ir to trūksta, iš kur 
paimti? Reikia palaukti kol 
užderės.

Steigėsi Vartotojų ben
drovės. Apie 1922 metus 
dar būdamas paauglis ga
vau tarnybą Mažeikių Var
totojų bendrovėje. Atsirado 
vienas žemės ūkio produk
tas, greitai pagaminamas 
ir realizuojamas — tai viš
telės kiaušinis.

Vartotojų bendrovių są
junga, rodos, "Gaminto
jas", Šiauliuose suorganiza
vo kiaušinių eksportą, bet 
kiaušiniai turėjo būti ge
ros kokybės, vienodi surū
šiuoti, tinkamai supakuoti 
ir į Ryga pasiųsti, kur 
jiems buvo rinka.

Tokių žinovų Mažeikiuo
se, gal ir visoj tuometinėj 
Lietuvoj, nebuvo.

Rasta išeitis — į Mažei
kius pakviesti iš Danijos 
pora vyrukų, kurie ir mokė 
mus kaip patikrinti kiauši
nių, kokybę, sugrupuoti 
pagal dydį ir pan. Vartoto
jų bendrovės turėjo biznį, 
o desimtįjdaušįniu^arda- 
vęsžmogusgalėjonusipirk
ti ko jam reikėjo.

^V. Vitkus,
Rochester, N. Y.

Chicagoje, o trys — prie
miesčiuose. Pora valdybos 
narių yra pensininkai, o ki
ti dar dirbantieji, bet vi
siems entuziazmo nerūksta 
dainai ir muzikai.

Didžiausią staigmeną pa
darė supažindinimas su 
nauju muzikinės dalies va
dovu, dirigentu muzikos 
daktaru Bronium Kazėnu, 
nuolat gyvenančiu Cleve
lande.

Dr. Bronius Kazėnas, gi
mė, augo ir pirmuosius 
mokslus ėjo Clevelande. 
Bakalaurą gavo Clevelando 
Statė universitete 1976 m., 
o masterį iš dirigavimo įsi
gijo Cincinnati universite
te 1985 m. ir po dviejų me
tų tame pat universitete 
gavo daktaratą. Dr. Br. Ka
zėnas yra ne tik muzikas, 
chorų vedėjas, bet solistas, 
tenoras, balsą lavinęs pas 
daugelį žinomų dainininkų. 
Yra dainavęs ir Lietuvių 
operos pastatymuose: Sme- 
tanos Parduotoje nuotako
je — Vaseką, Rosini Viliuj 
Tely — Lentholdą. Aktyvus 
amerikiečių simfoniniuose 
orkestruose ir operose, o su 
Ohio Fair Youth Choir ap
važinėjo Europą. Lietuviš
kai yra išleidęs plokštelę — 
Kur dangus ugnim lieps
noja.

šiuo metu diriguoja 
Youngstovvn simfoninio or
kestro chorui, yra muzikos 
direktorius Boardman Uni- 
ted Methodist Church ir 
muzikinis vadovas bei cho
ro dirigentas Lietuvių tau
tinio ansamblio ČIURLIO
NIS, Clevelande. Dabar dar 
prisideda ir Lietuvių operos 
Chicagoje meninio vadovo 
ir dirigento pareigos.

Dr. Bronius Kazėnas ro
do nepaprastą entuziazmą 
ir ryžtą lietuvių pastan
goms, išlaikyti operą ir 
chorus. Nors yra pasken
dęs muzikiniame gyvenime, 
dalį savo pasiruošimo ir su
gebėjimų nori atiduoti lie
tuviams.

Teko nustebti jo dėme
siu lietuviškai dainai ir mu
zikai. Čiurlionis esąs jo pa
grindinis tikslas, kad an
samblis atjaunėtų ir balsi
niai sustiprėtų. Tą patį lin
ki ir Lietuvių operai. Dr. B. 
Kazėno muzikinis pasiruo
šimas, jaunatviška energija 
ir entuziazmas užkrėtė vi
sus dalyvius ir skatina su 
dar didesne energija ir už
sidegimu siekti muzikinių 
viršūnių.

Operos meninėje vadovy
bėje yra solistė Audronė 
Gaižiūnienė, jau ne vienus 
metus ruošianti moterų cho
rą ir Marius Prapuolenis, 
pakeitęs ilgametį chormeis
terį Alfonsą Gečą, išsikė- 
lusį gyventi toliau nuo Chi
cagos ir pianistas Robertas 

Mockus, jau įaugęs į Chica
gos lietuvių gyvenimą, daž
ną solistų palydovą.

Operos pirm. Vladas Žu
kauskas, perėmęs operos 
vadovavimą, visą laisvalai
kį skiria operai ir prašo 
jaunesnius balsingus vyrus, 
moteris ir merginas jungtis 
į choristų-čių eiles ir atnau
jinti pajėgiausi lietuvių 
chorą. Ypatingai prašomi 
ir laukiami tenorai. Choro 
repeticijos vyksta penkta
dienių vakarais Jaunimo 
centre.

Iždininko Vlado Stropaus 
pranešimu, finansinė operos 
padėtis šiuo metu yra ge
ra, skolos išlygintos, o gau
namieji už dovanų paskir
stymą pinigai, kaupiami 
ateinantiems pastatymams, 
šių metų lapkričio 5 d. Jau
nimo centre, ruošiamas ope
ros metinis pokylis, kuria
me bus pristatytas naujasis 
dirigentas dr. Br. Kazėnas, 
išskirti laimingieji ir padė
tas finansinis pagrindas 
naujai operai. Programą 
atliks choras.

Kai kurie operos mece
natai, prieš 25-ris metus 
aukoję po šimtinę, kai įėji
mo bilietai buvo tik 8-10 
dol. ir dabar pasilieka prie 
tos pačios sumos, o bilietai 
jau kainuoja po 25 dol. as
meniui. Paprastai mecena
tams duodami 2 komplimen- 
tiniai bilietai ir dar pakvie
čiami garbės svečiais į pa
baigtuvių pokylį, tad kas 
iš tokios aukos belieka ope
rai paremti! Džiaugiasi, 
kad tokių yra nedaug ir di
džioji mecenatų dalis su
pranta gyvenimo padiktuo
tą realybę ir savo auką ati
tinkamai padidina.

Kalbant apie finansus iš
ryškėjo, kad vienos operos 
pastatymas kainuoja apie 
100,000 dol., o bilietai te- 
padengia tik 40-50% visų 
išlaidų. Likusius pinigus 
operos vadovybė surenka iš 
mecenatų, valstijos, miesto 
ir Lietuvių Fondo gauna
mos paramos, o taip pat iš 
renginių pelno. Iki šiol pa
vykdavo finansinius reika
lus išlyginti.

Naujasis operos pastaty
mas numatomas už metų, 
tai yra 1989 m. pavasarį, 
tuoj po Velykų švenčių. Pa
sirinkta Verdi opera Tru
badūras. Numato apsieiti 
su savais lietuviais ar lietu
vių kilmės solistais ir tik 
neišvengiamu atveju gali 
tekti pasikviesti vieną kitą 

iš sovietinės Lietu--A*

vadovybė dalinai atjaunėjo 
ir rodo daug entuziazmo 
tęsti pertrauktus operų pa
statymus, dėl 600 krikščio
nybės jubiliejaus Romoje ir 
koncerto Chicagoje. Svei
kintinas naujojo dirigento 
dr. Br. Kazėno besąlyginis 
atsidavimas lietuviškai mu
zikinei veiklai, nepabūgs- 
tant tolimo atstumo ir ke
lionių vargo. Jaunatvė ir 
ryžtas kalnus nuverčia. Rei
kia manyti, kad operos vei
kla konsoliduosis ir vėl įsi
bėgės.

šią konferenciją pakai
tomis vedė naujasis valdy
bos pirm. VI. Žukauskas 
ir ilgametis vicepirm. V. 
Momkus. Tenka palinkėti 
sėkmės ir ištvermės tęsiant 
lietuvių operos tradicijas.

solistą 
vos.

Užsklandai

spaudos konferen-Šioje
ei j oje dalyvavo nuolatiniai 
vyresnio amžiaus laikrašti
ninkai ir vienas lietuvių ra
dijo laidų vedėjas. Operos

Gegužės 1 d. Jaunimo 
centre solistės Nelės ir mu
ziko Arvydo Paltinų kon
certas, ruošiamas Margučio.

7 d. Jaunimo centre To
ronto lietuvių teatras AIT
VARAS atveža V. Alanto 
dramą "Aukštadvaris".

8 d. Jaunimo centro didž. 
salėje LKB KRONIKOS 
veikalų sutiktuvės. Kalbės 
Vytautas Skuodis.

13 d. Jaunimo centro ka
vinėje Broniaus Kviklio 
Kaišiadorių vyskupijos, pa
skutinio Lietuvos Bažnyčių 
istorijos veikalo sutiktuvės. 
Kalbės kun. Ignas Urbonas.

15 d. Jaunimo centre va
karienė, ruošiama Jungtinio 
finansų komiteto, Kanado
je įvykstantiems LB ren
giniams remti. Programą 
atliks tautinių šokių gru
pės, dalyvaujančios VHI-je

Dr. Bronius Kazėnas, Chicagos Lietuvių Operos dirigentas

šokių šventėje.
22 d. Jaunimo centre so

listės Gintarės Jautokaitės 
koncertas, ruošiamas Mar
gučio.

KAUNO "AUŠROS” 
MERGAIČIŲ IR 

BERNIUKŲ GIMNAZIJŲ 
AUKLĖTINIAMS

CHICAGOS RENGINIAI 
GEGUŽĖS MĖNESI

Mūsų susitikimų metu 
buvo išreikšta pageidavimų 
užregistruoti ir išryškinti 
šitų gimnazijų reikšmę lie
tuvių tautai.

Pildydami šituos pageida
vimus, apsisprendėme ban
dyti sudaryti leidinį apie 
"Aušros" gimnazijas. Lei
dinį sutiko redaguoti buvu
si mūsų pedagogė Alina 
Skrupskelienė. Viršelį ir 
iliustracijas žadėjo padary
ti dail. V. Vijeikis. Rašy
tojai J. Gliaudą, A. R. Mi
ronas ir kt. sutiko prisidėti 
rašiniais.

Prašytume visų para
mos atsiminimais, rašiniais, 
nuotraukomis ir pinigais. 
Kreiptis į vietos įgaliotinę: 
Oną šilėnienę, 24301 Oak- 
hill Dr., Euclid, Ohio 44117.

Iniciatorių vardu;
Vytautas Skrinskas 

ir
Elena Sutkuvienė 

Noriu susirašinėti su
lietuviais filatelistais įvai
rių kraštų pašto ženklų pa
sikeitimui. Turiu ir lietu
viškų pašto ženklų pasikei
timui ir, pageidaujant, ir 
pardavimui. Suinteresuoti 
prašau rašykite: V. Navic
kas, P. O. Box 1184, Gres- 
ham, OR. 97030.



Nr. 18 — 14

Kr. Dorielaičio lit. mokyklos mokinė 
dėkoja poetui Bernardui Brazdžioniui už 
loie.

Aida Mikučiauskaitė 
atsilankymą mokyk- 
J. Tamulaičio nuotr.

CHICAGO
KLAUSĖMĖS POETO 

ŽODŽIO

Balandžio 9 d. į Kr. Do
nelaičio aukštesniąją lit. 
mokyklą atsilankė garbin
gas svečias poetas Bernar
das Brazdžionis iš Los An* 
gėlės. Svečią supažindino 
mokyt. J. Polikaitis ir dir. 
J. širka.

Pradėdamas savo pašne
kesį, poetas Brazdžionis iš
kėlė lietuviu kalbos žodin
gumą. Turime įvairių žo
džių, ypač sinonimų, žodį 
"motina” galime vadinti net 
80 skirtingų pavadinimų, 
žodyno turtais reikia mo
kėti naudotis. Nuolatos, kur 
reikia ir kur nereikia kai
šiojami žodžiai daro kalbą 
skirtingą ir neaiškią. Minė
jo žodžius, kuriuose pakei
tus raidę, gauname visai ki
tą prasmę. Poętas sakė, kad 
mes mokiniai vartojame 
"virtuvinę” kalbą, todėl ir 
einame į lituanistinę mo
kyklą, kad išmoktume, pa
gilintume ir praturtintume 
lietuvių kalbą. Tada jau 
vartosime literatūrinę kal
bą.

Labai smagu buvo klau
sytis poeto Brazdžionio kal
bos. Aš net galiu įsivaiz
duoti, kad tokia žymi as
menybė kaip poetas Braz
džionis gali su mumis taip 
lengvai kalbėti ir net pa
juokauti. Pavyzdžiui, jis 
įklausė mokinių, kaip vadin
ėtume karvės vaiką? Atro
do, kad atsakymas turėtų 
būti "karvytė", bet tikrai 
yra "veršiukas”, arba kiau
lės vaikas — paršiukas. 
Karveliai ne čiulba, bet bur
kuoja arba ulba. Jis primi
nė, kad mūsų kalbos tėvas 
Jonas Jablonskis pasakė, 
kad garbė kalbėti svetima 

kalba, bet gėda savos ne
mokėti.

Vėliaus poetas kalbėjo 
apie mūsų tautos dainių 
Maironį, kurio minime 125- 
jį gimtadienį. Maironis sa
vo eilėraščiais išjudino lie
tuvių tautą kovai dėl ne
priklausomybės. Net ir oku
puotoje Lietuvoje Maironio 
gimtadienis buvo iškilmin
gai paminėtas. Poetas Braz
džionis parodė vaizdajuostę 
iš viena tokia minėjimo 
Lietuvoje. Dalyviai buvo 
pasipuošę tautiniais drabu
žiais, nešė gėles, išpintus 
vainikus su skaičiumi 125 
ir dainavo Maironio eilėraš
čius, paverstus dainomis. 
Girdėjosi "Lietuva brangi", 
kuri tapo antruoju Lietuvos 
himnu.

Mes, mokiniai, dar mielai 
būtume klausę poeto kal
bos, bet jis turėjo skubėti 
i Lemonto lituanistinę mo
kyklą. Visų mokinių vardu 
poetui Brazdžioniui padėko
jo 7 kl. mokinė Aida Miku
čiauskaitė ir papuošė pava
sario gėlyte. Dėkojame poe
tui už mums atneštą pava
sarį ir tikimės, kad jis su
grįš vėl į mūsų mokyklą ir 
apdovanos mokinius savo 
turtingu žodžiu.

Gailė Butts, 8 kl.
Kr. Donelaičio aukštesnioji 

lit. mokykla

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

FOOT PRESS OPERATORS
FOURSLIDE SĖT UP PERSON

FULL OR PART TIME. EXPERIENCED PREFERRED, BŪT W1L- 
LING TO TRAIN THE RIGHT PERSON. FULLY PAID 1NSURANCE. 
STEADY WORK, AND PENSION PLAN.

APPLY IN PERSON AT

GEMCO MANUFACTURING CO.
AIRCRAFT ROAD

SOUTHINGTON, CT. 06489
(15-24)

DIRVA

BALTIMORE
VIS TEBEDAINUOJANTI 
BALTIMORĖS "DAINA"

Pirmutinis šio pavasario 
kultūrinis renginys Balti- 
morėje — "Dainos” choro 
koncertas balandžio 9 d. 
Lietuvių Namų didžiojoje 
salėje. Dirigavo naujas va
dovas, danų tautybės muzi
kas, Bo Vcistrup. Dviem iš
ėjimais scenon padainuota 
18 dalykų — visi liet, kom
pozitorių kūriniai.

Pirmoje dalyje mišrus 
choras atliko: J. Strolios 
"Augau aš pas tėvelį”, St. 
Šimkaus "šią naktelę”, K. 
V. Banaičio ”Gale kiemelio” 
ir A. Aleksio "Berneli mū
sų”.

Moterų choras padaina
vo: M. Vaitkevičiaus "Jau
nystę", St. Gailevičiaus 
"Lauksiu vis” ir "Risčiau 
akmenėlį” ir M. Noviko 
"Devynbalsę”.

Po pertraukos vyrų cho
ras atliko: J. Gaidelio "Te
ka saulė”, V. Juozapaičio 
"Neskųsk, drauguži, tu 
barzdos", J. Strolios "Ty
kus buvo vakarėlis” ir V. 
Juozapaičio "Negersiu tre
čios”.

Ir, koncertą baigiant, vėl 
mišrus choras dainavo: 
Gaubo "čigonėlį”, T. Bra
zio "Jau saulutė leidos", St. 
Gailevičiaus "Iš visų kraš
tų”, K. V. Banaičio "Oi jo
jau”, J. Strolios "Ar aš tau, 
sese, nesakiau” ir VI. Ja- 
kubėno "šiaurės pašvaistę”.

Kad ir nedidelis choris
tų skaičius, dainavo ryžtin
gai ir pakiliai. Publikai ne- 
atlaidžiai plojant, pakarto
ta dainos "Berneli mūsų” 
vienas posmas ir dar fina
las iš kažkurio pabaltiečio 
kompozitoriaus operos.

Naujasis vadovas, kad ir 
būdamas kitatautis, suge
ba suvokti liet, dainos po
būdį, pagauti jos dvasią, 
tinkamai įvairuojamas ir 
garso skambesys. Lig šiol 
buvusių kai kurių choro va
dovų diriguosenoj ne kartą 
buvo jaučiamas per daug 
pabrėžiamas ritmingumas, 
tarsi kapojimas: kūrinys 
būdavo lyg sumechanina
mas. Gi mūsų dainų būdin
ga žymė — melodijos ištę
simas, jos bangavimas.

Savitarpio balsų darnos 
chorui dar tarpais trūksta. 
Dainininkams esant skir
tingo amžiaus ir įvairaus 
muzikinio pajėgumo, net ir 
deramam lygiui pasiekti 
reikia daug pastangų.

Šiuo metu chore daly
vauja 22 dainininkai. Gerą 
trečdalį sudaro senosios• • •. • # ateivi jos čiagimiai, 3 daini

ninkės iš Suvalkų trikam
pio, neseniai atsikėlusios 
Baltimorėn, o viena, gryna 
amerikietė, dainuoja sa^o 
draugės lietuvaitės prikal
binta. Tik likusioji choris
tų dalis yra buvę dypiečiai, 

Choro pažangai nemažai 
trukdo jo vadovų-dirigentų 
kaitaliojimasis. Taipgi ir 
pačių dainininkų sudėties 
didelis nepastovumas. Dai
nuoti susirenka savanoriai, 
daugiausia pagyvenę žmo
nės, aukodami savo laiką, 
energiją, netgi lėšas (vado
vas apmokamas). Palaiky
dami gyvą liet, dainą, ar 
giesmę, jie tarnauja ben
dram lietuviškam reikalui.

Būtų labai nyku, jei Bal- 
timorės lietuvija neturėtų 
jokio savos dainos sambū
rio. Be taut. šokio dar ga
lima šiaip taip išsiversti, 
bet be savos dainos ir gies
mės būtume tarsi nebyliai. 
Jau nuo seno daina lietu
viui yra tapusi tarsi jo bū
do savybe, ne tik priemo
ne pramogai.

Kad savo viešuose pasi
rodymuose, tautinėse iškil
mėse ir kultūriniuose ren
giniuose neliktume be sa
vos dainos, o bažnyčioje be 
lietuviškos giesmės, yra bū
tina dainiečių sambūrį visa
pusiškai remti.

Jei "Daina” lig šiol vis 
dar tebegyvuoja — tai nuo
pelnas patvarių choro bran
duolį sudarančių, daininin
kų ir pasiryžusios ko ilgiau 
tesėti sambūrio valdybos, 
ypač jo energingo pirminin
ko Justo Buivio.

Dainiečių pasiklausyti 
susirinko daugumas dar pa
slankesniųjų baltimoriečių 
ir tautiečių iš tolimesniųjų 
apylinkių. Tik vašingtonie- 
čiai šį kartą kažkodėl patin
gėjo. Matėme svečių ir iš 
pavergtos Lietuvos.

Kas atsilankys kas ne, o 
didysis "Dainos” rėmėjas 
kun. A. Dranginis vargu 
bus pareidęs bent vieną 
jos pasirodymą, kaip lygiai 
jis nepraleidžia progos dai
nininkus viešai pagirti ir 
paskatinti.

Pobūvis-koncertas dvelkė

PHYSICAL THERAPY SUPERVISOR 
Full-time Position in sniall, būt pro- 
gressive hospital in Eastern, Ohio. 
Mušt have Ohio Iicense. Approxi- 
mately 45 minutes from Pittsburgh, 
Pa. and Youngstown, Ohio. Excellent 
salary & benefit package. Sign-on 
bonus available and relocation allow- 
ance available. Call David Dukich, 
216-386-5003 or submit resume to: 
Alternate Health Services, P. O. Box 
196, East Liverpool, Oh. 43920.

(18-24)

TOOLMAKER
WE ARE MAJOR MANUFACTURER 
OF PRECIS1ON AUTOMOTIVE 
PARTS WITH AN 1MMEDIATE 
OPENING FOR AN EXPERIENCED 
TOOLMAKER ON OUR 2ND AND 
3RD SH1FTS. TH1S PERSON MUŠT 
BE A SELF-STARTER, CAPABLE 
OF FOLLOW1NG A JOB FROM 
START TO FINISH AND FAMIU1ĄR 
WITH STANDARD TOOL ROOM 
PROCEDURES > AND‘ EQUIPMENT.
WE OFFER GOOD START1NG 
WAGES W1TH PERIOD1C SALARY 
INCREMENTS, ACCOMPANIED W1TH 
AN EXCELLENT BENEFIT PACK
AGE. QUALIF1ED APPL1CANTS MAY 
APPLY IN PERSON OR SEND A 
RESUME TO:

PERSONNEL DEPARTMENT 
BENTHANDALE 

8229 Tyler Blvd. 
Mentor, Ohio 44060 

255-6700
An Equal Opportunity Employer 

M/F/H
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šeimynišku jaukumu, o pa
vasarišką nuotaiką skleidė 
po salę bėsišvaistančios cho
ristės, pasipuošusios ryš
kiai žalids spalvos vakari
nėmis sukniomis. O kai jos 
sustojo scenoje, tai žalumo 
banga tarsi užliejo visą sce
novaizdį. S. M.

PAMINKLO žUVUSIEMS 
DĖL LIETUVOS 

LAISVĖS ŠVENTINIMAS

Vilniaus šaulių Rinkti
nės Kanadoje statomo pa
minklo ŽUVUSIEMS DĖL 
LIETUVOS LAISVĖS dar
bai šv. Jono lietuvių kapi
nėse, Mississaugoje, Onta
rio, artėja prie pabaigos.

Iškilmingas pami n k 1 o 
šventinimas įvyks š. m. ge
gužės mėn. 29 d. 14 vai. Po 
paminklo šventinimo iškil
mių, Lietuvos Kankinių pa
rapijos salėje bus paminklo 
statymui aukojusiems Pa
dėkos Lapų įteikimas.

Visos organizacijos ma
loniai kviečiamos, paminklo 
šventinimo iškilmėse daly
vauti su vėliavomis ir gėlė
mis pagerbti žuvusius mūsų 
Tautos didvyrius.

Tuo reikalu prašome su
sisiekti, su Paminklo Staty
mo Komisijos pirmininku
S. Jokūbaičiu. Telefonas: 
(416) 537-2869.

Paminklo šventinimo iš
vakarėse, gegužės 28 d. 6:30
v. v., Toronto Lietuvių Na
mų salėje įvyks Vilniaus 
Šaulių Rinktinės 20-čio pa- 
m i n ė j imas. Programoje: 
Oficialioji, ir meninė dalis, 
ir gera vakarienė. Įėjimas 
18 dol.

Visi lietuviai ir svečiai, 
iš toli ir arti maloniai kvie
čiami paminklo šventinimo, 
ir Rinktinės 20-čio iškilmė
se, gausiai dalyvauti.

ATITAISYMAS

Vasario 16 proga auko
jusių Lietuvių Bendruome
nei sąraše (Dirva Nr. 17) 
buvo praleista S. J. Ignata
vičiaus paaukojusio 10 dol. 
pavardė ir klaidingai at-. 
spausti vardai V. J. Januš- 
kio, A. Penkausko ir S. Rut
kauskienės.

Dėl praleidimo ir klaidų 
atsiprašome.

• 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 53V6720.

FOR RENT .

Lake Shore East 185 
area. Modern, large 1 bed- 
room appart. in a quit 
Bldg. Carpeted. Appliances. 
Air cond. Garage included. 
No children. No pets. Lease. 
$300.00, phone: 338-3205.

(17-21)
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CLEVELANDIEČIŲ 
AUKOS LIETUVOS 

LAISVINIMO 
REIKALAMS

1988 m. Vasario 16-osios 
proga Amerikos Lietuvių 
Tarybai aukojo:

500 dol. — Vaclovas Va
lys.

Po 100 dol. — J. Krišto
laitis, A. B. Pautieniai, č. 
šatkas.

Po 50 dol. — Dr. V. A. 
Karobliai, D. R. Liaubai, G. 
Natkevičienė.

40 dol. — J. V. Klimai- 
čiai.

35 dol. — Dr. J. I. Stan
kaičiai.

Po 30 dol. Drs. R. D. De
gėsiai. V. Juodišiūtė, V. T. 
Urbaičiai, P. O. Žilinskai.

Po 25 dol. — A. L. Tau
tinės S-gos Clevelando sky
rius, L. V. Apaniai, R. V. 
Aukštuoliai, Alv. Balas, A. 
Balašaitienė-Žitkuvienė, VĮ*, 
S, Blinstrubai, G. J. čyvai, 
P. T?~Gaizauskai, Dr. E. B. 
Juodėnai, J. A. Kazėnai, A. 
Mackų vienė, Dr.s G. S. Ma
tai, O. B. Maželiai, Z. S. 
Obeleniai Dr. K. Pautienis 
(Florida), Pr. Razgaitis, 
Dr. V. Stankus, A. šenber- 
gienė, M. J. Švarcai, V. Vil- 
kutaitis.

Po 20 dol. — A. Ambra- 
zienė, A. Bielskus, R. Bri

II Taupa
Litkuanian Credit Union 

Lietuvių L(redito kooperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

Cleveland, Ofio 44119

(216) 481-6677

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

Mokame Aukštesnius Nuošimčius Už:
Taupymo Sąskaitas, Certifikatus, IRA, Čekių Sąskaita, ir t.L

/uperior/avinę)/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 

/uperior /hving/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta. ĮŠįj(^
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00. ~

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

džius - E. Bridžiuvienė, J. 
Budrienė, V. J. Civinskai, 
Z. Dučmanas, K. U. Gaižu
čiai (Miller Avė.), H. J. 
Idzeliai, V. J. Januškiai, O. 
V. Jokūbaičiai, S. T. Juod- 
valkis?“X7 Juozaitis, P. J. 
Klioriai, D. Mikoliūnienė, S. 
Pabrinkis, K. O. Palubins
kai, J. Petkevičienė, R. J. 
Skavičiai, B. jSmętonienė,
K. J. Sniečkai, V. Sniečkus, 
I. Stankus, J. Stempužis, E. 
Steponavičienė,~v. Stimbu- 
rienė.

16 dol. — J. Virbalis.
Po 15 dol. — M. L. Bąliai, 

R. Balytė, P. O. Banioniai,
A. V. Giedraičiai, Dr. V. B. 
Gruzdžiai, LŠST Kar. A. 
Juozapavičiaus kuopa, Liet. 
Atgimimo Sąjūdžio Cleve
lando skyr., V. A. Miškiniai, 
N. N. N., A. R. Petrauskiai, 
SLA 136 kuopa, P. Tamu- 
lionis, R. A. Zorskai.

Po 10 dol. — M. G. Aukš
tuoliai, E. V. Balandai, J. 
Balbatas, A. K. Balsiai, V. 
Bartuška, V. Benokraitis,
B. Bernotas, M. Blynas, P. 
Butkuvienė, J. S. Butrimai, 
P. Chalko, K. I. Civinskai, 
R. Čepulis, Z. Dautartas, 
Dr^D.JDegėsys, V. C. De
gučiai, B. V. Gedvilai, Prel. 
A. Goldikovskis, S. J. Igna- 
tavičiai J. Ilendienė, J. F. 
Jasinevičiai L. Jokūbaitis,
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I. Jonaitienė, J. I. Juodi
kiai, F. Jurevičius, A. Kark- 
lius, P. Kaunas, B. Klimas, 
V. S. Knistautai, E. Kon- 
čiūtė, P. Kudukis, S. La- 
niauskieTTefH?Macijauskas, 
Dr. F.Mickevičius, R. Min- 
kūnas, L. Nagevičius, J. 
Narušas, J. Naujokaitis, F. 
Navickas, P. Neimanas, E. 
Pranckus, A. Puškoriūtė, 
A. Rastauskas, J. A. Ras- 
teniai, S. Rutkauskienė, M. 
Slabokienė, S. H._Stasai, J.
E. Stepai, V. J. Štuogiai, K. 
Vaičeliūnienė, P. Vencius, I. 
Verbyla, A. žakys, V. Žit
kus, J. žygas.

7 dol. — V. O. Kavaliūnai.
Po 5 dol. — V. Akelaitis,

A. Andrušaitis, V. Bačiulis,
J. Barniškis, J. Dunduras,
B. Garlauskas, M. Ivanaus
kienė, E. Janulis, M. Kri- 
vinskas, M. A. Liutkai, K. 
Mažonas, A. Mikoliūnienė,
O. Mikulskienė, K. Narbu- 
taiti§rJ?E7!Saikai, S. San- 
kalaitė, A. Stempužienė- 
Švedienė, A. T Šiaučiūnai, 
J^Šlapelis, P. J. Šukiai, K. 
Tatarūnas, K. Tijūnėlis, J. 
Velykis, A. Vyšniauskas, 
Kun. G. žemaitis, X. X.

Po 2 dol. — J. Minkūnie- 
nė, D. Vaičiūnas, X. Y. Z.

1.50 dol. — K. Petraitis.
Po 1 dol. — C. Pajūnas,

L. Zupko.
Viso surinkta /$3,052.5d) 
Nuoširdžiai dėkojame vi

siems aukotojams.

ALT Clevelando 
Skyriaus Valdyba

MIRĖ DR. BRONĖ 
BALČIŪNIENĖ

Balandžio 20 d. Clevelan
de mirė dr. Bronė Vedecky- 
tė-Balčiūnienė. Liūdi vai
kai Jurgis, Aldona Zors- 
kienė, Juozas, Birutė, se
suo Stasė škėrienė, brolis 
Algimantas Vedeckas ir ki
ti giminės.

A. A.

MALVINAI RUDAITIENEI
mirus, reiškiame gilią, nuoširdžią užuojautą 

dukterims ROMAI DEGĖSIENEI, MALVI

NAI ŠVARCIENEI, jų šeimoms ir artimie
siems.

Ona Naumanienė 
G. A. Karsokai 

su šeima
M. A. Liutkai

A. A.
ALDONAI 

DULYTEI-BANKAITIENEI 
netikėtai ir per anksti baigus žemiškąją ke
lionę, velionės vyrą HENRIKĄ ir vaikus, tė
vą KAZĮ DŪLĮ, seseris ir brolius, bei visus 
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdi
me.

Antanas Masionis ’
Teresė Gečienė su šeima *
Danguolė Navickienė su šeima/

JAKUBS AND SON
-f?-

Laidojimo (staiga
Delio E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.



DIRVA
VILTIES SUSIRINKIMAS

Pagal Amerikos Lietuvių 
Spaudos ir Radijo Draugi
jos Vilties įstatų 1 dalies 1 
straipsnį, 1988 m. gegužės 
21, 4 v. p. p. Treasure Is- 
land Inn, 2025 So. Atlantic 
Avenue, Day tona Beach 
Shores, Fl. 32018, tel. (904) 
255-8371, šaukiamas visuo
tinis draugijos susirinki
mas.

Darbotvarkėje: valdybos 
ir revizijos komisijos pra

nešimai ir tuo reikalu nu
tarimai. Pasisakymai dėl 
ateities darbų. Valdybos ir 
revizijos komisijos rinki
mai.

Susirinkime negalintieji 
dalyvauti nariai prašomi 
įgaliojimus, perleidžiancius 
balso teises draugijos na
riui, kuris tikrai susirinki
me dalyvaus, siųsti: VIL
TIS, P. O. Box 03206, Cle
veland, Ohio 44103, USA. 
Visi įgaliojimai bus per
duoti mandatu komisijai.

———————————
A. A.

MALVINAI RUDAITIENEI

mirus, dukrai ROMAI ir žentui DANIELIUI 

DEGĖSIAMS ir visai jų šeimai reiškiame 

gilių užuojautų.

Alena ir Kęstutis
Grigaičiai

Mylimai motinai

A. A.

MALVINAI RUDAITIENEI

mirus, dukroms ROMAI DEGĖSIENEI, 

MALVINAI ŠVARCIENEI ir jų šeimoms gi

lių užuojautų reiškia.

Edmundas ir Aldona 
Drukteiniai

Marija Gudaitienė 
ir sūnūs su šeimomis

Jolita Kriaučeliūnaitė, Amerikos respublikonų partijos narė, Lietuvių Respublikonų Illinois lygos 
apdovanota "Jaunuolės įvertinimo žymeniu" š.m. balandžio 24 d. Lietuvių Tautiniuose Namuose 
įvykusiame bankete. Iš kairės: Juozas Šulaitis, Jolita Kriaučeliūnaitė, Nijolė Maskaliūnienė ir 
Vytautas Jasinevičius.

rosmani” ir Čechovo ”Dėdė 
Vania”. Vaidins lietuviškai 
ir tuo pat metu bus verčia
ma į anglų kalbų.

Po gastrolių Amerikoje 
Jaunimo teatras dalyvaus 
Vienoje, Austrijoje, euro-

• Pasaulio Motinų sųjū* 
džio simpoziumas vaikų įsū-

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės S-gos valdyba, savo 
posėdyje, svarstė du pasiū
lymus: padaryti artėjančio 
seimo video filmą, taip bū
tų gražus prisiminimas 
ateičiai ir įsteigti dvimeti- 
nę premiją iškiliam ”metų jiniame teatrų pasirodyme. 
t a u t ininkųl”, tūkstanties 
dolerių sumoje.

Valdyba į abu pasiūly
mus pasisakė teigiamai: 
pakviestas patyręs šios sri
ties specialistas p. Viktoras 
Kučas, fotografuos ir fil
muos seimo posėdžius; pa- 
rinktas iškilus tautininkas, 
kuriam tūkstanties dolerių 
premija bus įteikta seimo 
metu.

nijimo klausimais ir to są
jūdžio Tarptautinės Tary
bos posėdis įvyks 1988 m. 
gegužės mėn. 26-27 d. Žene
voje. Į tą simpoziumą ir 
tarptautinės tarybos posė
dį yra pakviesta dalyvauti 
O. Bačkienė kaip to sąjū
džio tarptautinės tarybos 
narė.

Brangiai mamytei
A. A.

• Jonų žemaitaitį, gyv. 
Chicagoje, sulaukusį 87 me
tų amžiaus, dukterys svei
kindamos gimtadienio pro
ga, atnaujino jam Dirvos 
prenumeratų.

Dėkojame dukterims už 
dėmesį ir sveikiname su
kaktuvininkų, linkėdami dar 
ilgai su Dirva nesiskirti.

MALVINAI RUDAITIENEI 
mirus, dukroms ROMAI DEGĖSIENEI ir 
MALVINAI ŠVARCIENEI bei jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžių užuojautų.

sekančiai: pirm.

Švarcas, ižd. Jonas

NAUJA VALDYBA
East St. Louis ALT S-gos 

skyriaus naujai išrinktoji 
valdyba pareigomis pasi
skirstė
Vladas Tervydis. sekr. dr. 
Paulius 
Jjuįą.

Į revizijos komisiją iš
rinkti Bronius Tiškus ir 
Kristupas Kikutis.

ATVYKO VILNIAUS 
JAUNIMO TEATRAS

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos Moterų 

Pagalbinis Vienetas

A. A.

MALVINAI RUDAITIENEI

mirus, dukroms MALVINAI ir JONUI

ŠVARCAMS, ROMAI ir dr. DANIELIUI

DEGĖSIAMS bei artimiesiems reiškiame

nuoširdžių užuojauta.

Dr. Paulius ir Aldona 
Švarcai

Vykdami į tarptautinius 
teatro festivalius Houston 
ir Chicago, gegužės 2 į New 
Yorką atskrido žymusis 
Vilniaus Jaunimo Teatras.

čia buvo suorganizuotas 
jiems sutikti ad hoc, kelių 
asmenų, komitetas, kuriam 
vadovauja A. Misiūnienė 
bei A. čiuberkis ir suruoš
ta literatūros ir muzikos 
koncertas.

Koncertas įvyko gegužės 
3 vakare Kultūros židinio 
didžiojoje salėje.

Festivaliuose Vilniaus 
Jaunimo Teatras parodys 
Korostylovo ”Pirosmani, Pi-

A. t A.

MALVINAI RUDAITIENEI

amžinybėn išėjus, jos dukras v, s. MALVI

NĄ ŠVARCIENĘ ir ROMĄ DEGĖSIENĘ

su šeimomis, giminės ir artimuosius giliai

užjaučiame.

Clevelando Skautininkių 
Draugovė
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