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Rinkimai čia ir ten
Geresnio būdo ieškant

Vytautas Meškauskas

Prezidentiniai rinkimai 
valstybės iždui JAV atsieina 
apie 100 milijonų dolerių ir 
tiek pat jiems surenkama iš 
šalies. Ar tai verta už spek
taklį, kurį matome per tele
viziją? Atsakymas yra aiš
kus: NE! Bet kadangi tai jau 
per du šimtus metų nusisto
vėjęs būdas, kuris kraštui ne
padarė daug matomos žalos, 
jis ir toliau tęsiamas. Tauta 
savo nepasitenkinimą gali pa 
rodyti tik neidama balsuoti, 
ką ji ir daro. Balsuoja maž
daug 50% turinčių teisę ir 
šiais metais bijoma, kad tas 
skaičius dar kiek kris.

Svarbiausias rinkimų 
tikslas yra duoti tautai progą 
pareikšti pasitikėjimą ar ne
pasitikėjimą dabartinei val
džiai, nes, kaip žinome iš 
kartaus patyrimo, kiekviena 
valdžia linkusi išsigimti ir 
netekti pasitikėjimo. Atseit, 
ją būtina pakeisti. Rinkikų 
tingėjimą atlikti savo parei
gą iššaukia jų nusistatymas, 
kad jų balsas mažai sveria, 
kad padėtis mažai ką pasi
keis jei laimės viena iš dvejų 
besivaržančių partijų. Juo 
labiau, kad nė vienas kandi
datas konkrečiai nepasako, 
ką jis mano išrinktas padary
ti ir ar jis galės savo suma
nymus įgyvendinti, t.y. gauti 
Kongreso ir kai kuriais atve
jais Aukš. Teismo, kuris gali 
įstatymus paskelbti priešta
raujančiais Konstitucijai, pri
tarimą. JAV konstitucijoje 
šios kliūtys yra sąmoningai 
pastatytos, kad apsaugotų 
nuo per staigių permainų.

Faktas, kad iki šiol abu 
kandidatai tik pasitenkino 
bendromis frazėmis, o ne 
konkrečiais pasiūlymais, liu
dija tai, kad daugumas gy
ventojų savo padėtimi yra 
patenkinti ir sukrečiančių 
permainų nenori. Jei taip, 
kam gaišinti laiką ir išleisti 
tiek daug lėšų komplikuo
tiems rinkimams?

Jau pirminiai rinkimai 
atbaido daug gerų kandidatų 
iš abejų partijų. Kas nori ei
ti per tą vargą, kad patekti į 
Baltuosius Rūmus, kurio šei
mininko galia vis daugiau ir 
daugiau Kongreso apkarpo
ma iki to laipsnio, kad prezi
dentas, būdamas kitos parti
jos negu Kongreso daugu
ma, faktinai negali pravesti 
savo valios?

Visa tai kalba už parla
mentarinės sistemos prana
šumą, kur ministeriu kabine
tas eina savo pareigas kol tu
ri parlamento pasitikėjimą, o 
prezidentas išrenkamas tik 
daugiau ar mažiau ceremo- 
nialinėm pareigom. Tam rei
kalui juk nereikia atskirų vi
suotinių rinkimų, pakaktų 
Kongreso ir Senato bendro 
posėdžio. Šitokios tvarkos, 
žinoma, mūsų karta nesu
lauks. Nebent įvyktų koks 
sukrėtimas.

Svajojimas apie geresnę 
santvarką mums tačiau turė
tų būti aktualus ne tik sielo- 
j antis apie šio krašto gerovę, 
bet ir dėl senosios tėvynės. 
Ten irgi norima geresnės 
tvarkos ir pažadėtos demo
kratijos įgyvendinimo. Gali 
ma suprasti, kad valdančiai 
kompartijai nesinori atsisa
kyti savo valdžios, kas ta
čiau būtų vienintelis vaistas 
išsigydyti iš dabartinės stag
nacijos. Pakeliui į tai planuo 
jama pravesti laisvesnius ta
rybų rinkimus, tačiau palie
kant kompartijai vadovavi
mą.

Įdomu, kad Gorbačiovo 
dešinioji ranka A. Jakovle
vas, viešėdamas pereitą mė
nesį Lietuvoje, užtikrino vie
tos politikierius, kad parla
mentarinės santvarkos Sovie - 
tijoje niekados nebus. Kaip 
jos ydą Jakovlevas, kuris gy
veno kelis metus Kanadoje, 
nurodė smarkų dviejų atsto
vų susikirtimą posėdžių sa-

(Nukelta į 2 psl.) išlaikymas išeivijoje ir (2) -

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkai po pareigų 
perdavimo: Vytautas Kamantas ir dr. Vytautas Bieliauskas.

JAV senatorius Hovvard M. Metzenbaum rugsėjo 10 d., sukvietęs Clevelando tautybių atstovus 
Hofbrau House patalpose, padarė pranešimą apie paskutiniuosius įvykius ir pasižadėjo dirbti, kad būtų 
atstatyta Pabaltijo valstybių nepriklausomybė ir panaikintas Hitlerio-Stalino paktas, Šiame susitikime 
Dirvą atstovavo dr. Viktoras Stankus, LB vicepirmininkas ir Vilties Draugijos revizijos komisijos 
pirmininkas. Nuotraukoje iš kairės: dr. V. Stankus, Amerikos Lenkų Kongreso Susivienijimo 
vicepirm. J. Lecznar, senatorius H. Metzenbaum, Solidarity pirm. D. Domzalski.

Pasikalbėjimas su naujuoju PLB pirmininku 
dr. Vytautu I. Bieliausku D r. Antanas Butkus

— Kokie uždaviniai Lie
tuvių Bendruomenėje šiuo 
metu svarbiausi?

— Bene svarbiausi užda
viniai PLB yra du: (1) lie
tuviškos kultūros ir kalbos

ryšių su kraštu gairių nu
statymas. Mes norime, kad 
išeivijos lietuviai lankytų 
savo tėvynę ir kad ten stip
rintų Lietuvos laisvės troš
kimus. Bet mes siekiame 
laisvos Lietuvos, o ne jos 
egzistavimo Sovietinėje sis
temoje.

— Jūsų valdyboje yra pa
jėgiu žmonių, tik esate geo
grafiniai labai išsisklaidę, 
ar tas Jums darbo netruk
dys?

— Esame geografiškai po 
visą pasaulį "išsimėtę” 
(kaip tai ir tinka Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei!). 
Bet tas "išsimėtymas” nėra 
toks nenugalimas. Mes jau 
turėjom savo susirinkimą 
rugpiūčio 27-28 d. d. Chica
goje, kuriame visi valdybos 
nariai dalyvavo. Turėsime 
sekantį susirinkimą Toron
te spalio 21-23 d.d. Nors tai, 
atrodo, galėtų sunkumų su
daryti, bet realybėje taip 
nėra: penki iš mūsų narių 
dabar gyvena Kanadoje, o 
mes kiti galime nesunkiai 

prie jų prisijungti. Be to, 
dabar turime modernias ko
munikacijos priemones: ga
lime telefonu, telefaksu ir 
komp liuteriais susisiekti, 
ką mes ir darome. Svarbes
niems nutarimams visuo
met sugebame sudaryti rei
kiamus kontaktus.

— Juozo Bačiūno ir Sta
sio Barzduko valdybos, ku
rių nariu buvau ir aš, dau
giau dėmesio kreipė į LB 
darbo koordinavimą tarp at
skirų kraštų valdybų, bet 
nesikišo į jų tiesioginius 
reikalus. Mes daugiau dė
mesio kreipėme į tarpveiks- 
ninius santykius ir jaunimo 
veiklą. Gi vėlesnės valdy
bos, ypatingai Vytauto Ka- 
manto valdybos kadencijos 
metu tarpveiksniniai san
tykiai labai pašlijo. Kokia 
bus Jūsų valdybos kryptis 
šiuo reikalu? Ar mėginsite 
tuos santykius išlyginti?

— Mes esame išrinkti va
dovauti pasaulio lietuvių iš
eivijai. Išeivija turi savo

(Nukelta į 4 psl.)
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Priešrinkiminės nuotaikos. - Antisemitizmo faktorius. ■ Gorba
čiovas seka Amerikos politikais. - Britų spaudoje.

-------------- - Vokiečiai grįžta į tėvynę. ___________

Tyrinėjant busimųjų rin 
kikų nuotaikas rugsėjo 8-11 
d.d. rasta, kad jos mažai pasi
keitė nuo buvusių rugpiūčio 
19-21 dienomis. Rinkikų 
dauguma (47% prieš 39%) 
yra nusistačiusi balsuoti už 
Bushą. Maždaug 6 iš 10 rin
kikų dar nėra nusistatę kaip 
jie balsuos, tačiau dabar ne
atrodo, kad jų dauguma bal
suotų už Dukakį. Bushas ne 
tik padarė geresnį įspūdį per 
televiziją, bet jo naudai kal
ba ir padidėjęs pasitikėjimas 
JAV ateitimi. Be to, 55% vi 
sų JAV gyventojų teigiamai 
vertina Reagano prezidenta
vimą.

Rinkėjų dauguma yra 
palankiau nusistačiusi demo
kratų vieceprezidento kandi
datui Bentsonui negu resp. 
Quaylc (43 prieš 33), tačiau 
pastarasis per paskutines sa
vaites susilaukė savo popu
liarumo padidėjimo.

Dukakis aiškino, kad jis 
daugiau kompetentingas būti 
prezidentu negu Bushas, ta
čiau rinkėjų tuo neįtikino - 
51% mano, kad Bushas dau
giau kompetentingas negu 
Dukakis (32%). Pasirodė, 
kad Busho nuolatinis Duka- 
kio 'liberalizmo' linksniavi
mas turėjo įtakos į rinkikų 
nuotaikas. Tik vienas iš de
šimties rinkikų pareiškė sim
patiją kandidato liberalumui 
Kad Bushas surinktų 8% dau
giau balsų už Dukakį rodo
N.Y. Times/CBC ir Gallup 
Poli tyrinėjimai. CNN/USA 
Today rado, kad Buchas pir
mauja tik dviem punktais - 
48% prieš 46%. Vienas tyri
nėjimas - Roperio organiza
cijos Viešajai Televizijai - 
rado, kad Dukakis turi dau
giau simpatijų už Bushą 
49% prieš 43%. Tačiau ji ap -

Rinkimai...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Įėję, po kurio jie dar parla
mento rūmų koridoriuje pra
dėjo draugiškai šnekučiuoti! 
Atrodo, kad jam nuostabu, 
jog ir priešingų pažiūrų žmo
nės gali tarp savęs taikiai gy
venti, o ne griebtis peilio, 
kaip kad buvo praktikuoja
ma Sovietijoje. (Žiūr. Iš ki
tos pusės).

Tikroje demokratijoje 
pirmiausia atstatomos ŽMO
GAUS teisės. Jas konstata
vus galima išsiversti net be 
rašytos konstitucijos, kaip 
tai daro britai, kurie tačiau 
vis dar laikosi 1215 metais 
paskelbtos Magna Carta duo 
tų žmonių teisių. 

klausinėjo beveik dvigubai 
mažesnį skaičių (tik 619), 
kai N.Y. Times apklausinėjo 
1,159 ir Gallup 1,003 būsi
mų rinkikų. • ••

1971 m. prezidentas 
Nixonas įtarė, kad Labor Sta- 
tisties Bureau patiekia juo
desni ūkinės padėties vaizdą 
negu iš tikro yra. Jis pavedė 
patikrinti Baltųjų Rūmų per
sonalo šefui Frederic V. Ma- 
lck, kiek yra žydų tos institu • 
cijos vadovybėje. Malckas 
nustatė, kad iš 35 vyriausių 
pareigūnų jų yra 13. Du iš 
jų buvo perkelti į kitas vietas 
'tamyboos labui'.

Apie tai dabar paskelbė 
WASHINGTON POST. Ma- 
lek, kuris buvo respublikonų 
partijos vicepirmininkas, at
sistatydino. Bushas pareiš
kė, kad Malekas tik išpildė 
įsakymą ir yra 'padorus vy
ras', bet ir jo pasitraukimas 
dabar, taip susiklojus aplin
kybėms, buvo teisingas pa
sielgimas.

Dėl tariamo antisemitiz
mo atsistatydino ir 5 Bushą 
palaikančių tautybių tarybos 
nariai. Jie rinkę medžiagą 
Demjanjuko nekaltumui įro
dyti! •••

Sovietija vejasi Ameri
ką. Rugsėjo 12 d. sovietų te 
lcvizija - pirmą kartą savo 
egzistencijoje - parodė, kaip 
klausytojai apipylė nedrau
giškais klausimais patį Gor
bačiovą. Tą dieną jis buvo 
užsukęs į Krasnojarską, pa
čių sovietų pastatytą didmies
tį Sibire. Viena moteris sušu
ko: "Eik į mūsų krautuves, 
ten nieko nerasi". Vyriškas 
balsas jai pritarė: "Eilės vi
sur. Mėsai, dešrai, viskam!" 
Gorbačiovas šaltai atsakė: 
"Aš žinau jūsų jausmus ir 
apie ką jūs kalbate".

Jis vėliau aiškino, kad 
dėl to iš dalies kaltas anks
tyvesnis planavimas statyti 
sunkiosios pramonės įmo
nes, nesirūpinant gyvenamų
jų namų statyba, maistu ir 
t.t. Tai buvę neteisinga ir tai 
turime ištaisyti, sakė Gorba
čiovas.

Vienas iš minios pasitei
ravo, ar toks 'pasikeitimas 
nuomonėmis' bus neiškirp- 
tas parodytas per televiziją. 
Gorbačiovas šypsodamasis 
pareiškė, kad tos srities jis 
netvarkąs. Beje, vienam iš 
minios pasiskundus, kad nau
ji vaizbūnai savo kainomis 
plėšia liaudį, Gorbačiovas 
atsakė, kad kai jų atsiras dau 
giau, konkurencija tarp jų nu - 
muš ir kainas.

Prieš savo pasirodymą 
Krasnojarske, Gorbačiovas 
paskutinį kartą viešai buvo 
matytas liepos 30 d., kai pri
ėmė Vokietijos užsienio rei
kalų ministerį Gensher.

• ••

KGB bosas Viktor Čer- 
nikov rugsėjo 2 d. PRAVDO - 
JE rašė, kad perestroika pa
lietė ir jo žinybą. Iš tikro, 
nuo 1985 m. buvo pakeisti 
11 iš 14 atskirų sovietinių 
respublikų partijos vadų. At
leista ir apie 70% visų minis
trų.

Tačiau iš 14-kos KGB 
viršininkų buvo pakeisti tik
6. Daugiausia už korupciją 
Azijos respublikose. Tačiau 
Lietuvos ir Azerbaidžiano 
KGB bosai buvo atleisti už 
nereikalingus nacionalistų 
areštus.

Kol kas KGB veikia be 
partijos kontrolės ir net ma
noma, kad kai kurios demon
stracijos pačioje Maskvoje 
buvo KGB suruoštos, norint 
sukelti pasipiktinimą taria
mu Gorbačiovo nuolaidumu.

Čebrikovas atkreipė 
PRVADOS skaitytojų dėme
sį į išorės priešų veiklą, bet 
neužmiršo pristatyti kaip 
priešą ir nacionalizmą. Jis ta • 
čiau pasisakė, kad reformos 
vis dėlto yra reikalingos. • ••

Gerokai dėl paštininkų 
streiko pavėlavę pereito mė
nesio britų laikraščiai, atro
do, sąžiningai pranešė apie 
įvykius Pabaltėje. Kaip ir ki
toje užsienio spaudoje, dau
giausia dėmesio buvo skiria
ma iš Maskvos lengviau pa
siekiamai Estijai. Pagal lon- 
doniškį THE TIMES, estai - 
šalia leidimo vartoti nepri
klausomybės vėliavas - gavo 
pažadą, nuo kitų metų pra
džios, įvesti viena valanda 
skirtingą laiką nuo Maskvos. 
Jis bus lygus su suomių. 
Taip pat rusai pažadėję atei
tyje jų sostinę Taliną rašyti 
taip, kaip jie rašo: Tallinn - 
su dviem "11" ir "n". Nuo ki
tų metų pradžios, ūkiškai Es
tija būsiant visai nepriklauso
ma nuo Maskvos. Šiuo metu 
jos institucijos kontroliuoja 
tik 10% savo ūkio.

Prieš tai, rugpiūčio 1 d., 
TIMES paskelbė demonstra
cijų Lietuvoje kroniką antraš 
te: LITHUANIANS TAKE 
TO THE STREETS TO 
PRESS FOR INDEPEN
DENCE. • ••

Londono savaitraščiui 
THE OBSERVER įvykiai 
Pabaltėje suaktualino ir Lie
tuvos pasiuntinybės Londone

■ Iš kitos pusės t
Persitvarkymas Sovietijoje vyksta vėžlio sparta. Eko

nomistas Stasys Uosis skundžiasi LITERATŪROJE IR 
MENE, kad vis dar delsiama su ūkinėm reformom. Jis 
rašo:

”šalyje priviso ’valdovų’, 18 milijonų žmonių, 
kuriems išmokama 40 milijardų rublių per metus. 
Daugeliui jų sukurti ’spec. fondai’, pripildyti ’spec. 
prekių’, kurių nėra viešame prekybos tinkle. To
kie (rusiškai tariant) 'rankomis vedančių’ skai
čiaus pagal pasaulinį kapitalistinių šalių standar
tą užtektų dviem žemės rutuliarps valdyti.”

Kaip tuos kenkėjus pavaryti? Jų skaičius toks įspū
dingas! Antra vertus, tokia pat galinga mašina buvo ir 
sovietinis saugumas. O vis dėlto su ja buvo susidorota ir 
šiandien po 25 metų jo mažiau paisoma negu bet kada 
Sovietijos istorijoje.

Kaip tai pradėta tik dabar smulkiai papasakojo pa
čios valdžios sąmokslo prieš Stalino patikėtinį Beriją da
lyvis. Mat, ir Stalinui mirus Berijos bijota kaip ugnies. 
Juk tik jo klausanti NKVD divizija ėjo visas sargybas 
Kremliuje. Kitaip sakant, jis galėjo suimti visus polit- 
biuro kolegas. Užtat Chruščiovas, Bulganinas ir Malen- 
kovas turėjo pagalbos ieškoti už Kremliaus mūrų. Krašto 
ministras Bulganinas parinko 6 aukšto rango jam ir gen. 
Žukovui žinomus karininkus, kuriems įsakė prisistatyti 
į jo kabinetą su pistoletais, tačiau ne diržo dėkle, bet ki
šenėje. Mat lengvai pastebimas ginklas galėtų sukelti 
NKVD sargybinių įtarimą. Iki šiol jie savo žygiu nesi
gyrė, nors buvo pakelti į aukštesnį laipsnį. Mat, Bulga
ninas, užduotį atlikus, juos įspėjo:

”Visa ką žinote, visa ką matėte, užmirškit. Ir 
niekur, niekada apie tai nekalbėkit.

Dabar, jau visai pražydus Gorbačiovo atvirumui, vie
nas jų ats. gen. Zub pasipasakojo armijos laikraščio Kras- 
naja Zvesda korespondentui. Ta reportažą išsivertė ir 
KAUNO TIESA gegužės 22 d. Nr.

1953 m. birželio 26 d. tie šeši karininkai atvyko pas 
Bulganiną, kuris su jais pirmiau pasikalbėjo pavieniui, 
aiškindamasis jų pasiryžimą išpildyti kiekvieną parti
jos ir vyriausybės užduotį. Po kiek laiko pasirodė Chruš
čiovas.

— žinote dėl ko pakviesti? Jums pavedama suimti 
Beriją! — trumpai pasakė Chruščiovas, o Bulganinas dar 
pasitikrino: Pasiruošę? Taip — atsakė šešetas. Chruš
čiovas dar įspėjo: — Turėkit omenyje, jei operacija žlugs, 
jūs tapsite liaudies priešais.

Į Stalino kabinetą, kur tuo metu jau vyko CK prezi
diumo posėdis vedė trejos durys. Malenkovui paskambi
nus pro kiekvienas turėjo įeiti po du suokalbininkus su 
pistoletais rankose. Zubas toliau pasakojo:

”Kai mes įėjom, kai kurie prezidiumo nariai 
pašoko iš savo vietų, matyt, arešto įgyvendinimo 
detalių, jie nežinojo.

Žukovas tuoj pat visus nuramino įsakydamas 
sėstis. Ir mes iš trijų pusių greitai priėjome prie 
Berijos.

Kai visi nurimo, Malenkovas pasakė:
— Draugai siūlau dar kartą apsvarstyti klau

simą dėl Berijos ... Jis toks aferistas, toks pa
vojingas, gad gali pridaryti velniaižin ką. Todėl 
aš siūlau suimti jį tučtuojau.

Visi pabalsavo ’už’.
Berija po nukreiptais į jį pistoletais sėdėjo 

nejudėdamas. Po Malenkovo žodžių Žukovas su- 
komendavo: Stokit, šekit paskui mane.”

Įvestas į šalia kabineto esantį poislio kambarį, Berija 
atsigavo ir paprašė ... visus sėstis!

”Tylėk!-žaibiškai sureagavo Žukovas.-’Ne jūs 
čia vadas”.

Po kiek laiko Berija pasiprašė į tualetą. Be abejo
nės, jis puikiai žinojo visą patalpų išdėstymą. Be abe
jonės jis ieškojo kokios galimybės, jei ne pabėgti, tai 
bent sualiarmuoti vis dar jam ištikimą Kremliaius sar
gybą.

Tada Zubui atėjo geniali mintis. Jis nupjovė visas 
Berijos kelnių sagas. Taip, kad jis bet kur eidamas turėjo 
jais laikyti abiem rankom. O su nukritusiom kelnėm jis 
nesiryžo nieko veikti, be to jis greičiausiai būtų nušau
tas vos paleidęs kelnes. 1953 m. baigiantis Berija buvo 
specialaus karo teismo, pirmininkaujant maršalui Ko- 
nievui, pasmerktas sušaudyti, kas ir buvo tuojau pada
ryta.

Kiek kelnių sagų reikėtų nupjauti dabar, kad persi
tvarkymas pajudėtų? (vm)

klausimą. Straipsnyje "Pa- Jo ekselencija Vincas Ba~ 
siuntinys be valstybės nesu- liekas, paskutinis atstovas se- 
laukia poilsio" rašoma: (Nukelta į 3 psl.)
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VASARIO 16 GIMNAZIJA IR 
LIETUVIŲ IŠEIVIJA

Išeivijos lietuvių pastan
gos išlaikyti lietuvybę pri
augančio jaunimo tarpe, nė
ra šimtaprocentiniai sėk
mingos. Lietuvių Bendruo
menė sukūrė platų lituanis
tinių mokyklų tinklą, ku
rias lanko lietuviai vaikai, 
nors mokinių skaičius nuo
lat mažėja ir lietuvių kal
bos mokėjimas silpnėja.

šiuo metu Vokietijoje 
veikia vienintelė išeivijos 
lietuvių gimnazija, pasiva
dinusi labai reikšmingu var
du —Vasario 16-sios lietu
vių gimnazija.

Apie šią lietuvių gimna
ziją ir jos reikšmę išeivijai, 
ypatingai Vokietijos lietu
viams, aiškinti netenka, nes 
ten sukasi visa Vokietijos 
lietuvių veikla.

Gimnazijoje veikiantieji 
meniniai vienetai — choras, 
tautinių šokių grupė ir or
kestras, dažnai atlieka me
ninę programą ruošiamuo
se minėjimuose, suvažiavi
muose, sukaktyse. Gimnazi 
jos mokinių įnašas į visą 
Vokietijos lietuvių kultūri
nę ir visuomeninę veiklą 
yra labai žymus ir rengėjų 
vertinamas.

Gimnazijos direktorius 
Andrius Šmitas, pats bai
gęs šią gimnaziją, deda pa
stangas ją išlaikyti ir at
statyti apdegusią pilį, padi
dinti mokinių skaičių kad 
nenutrūktų vokiečių val
džios teikiama parama. 
Mums amerikiečiams sun
kiai suvokiama apie Vokie
tijos valdžios (federalinės, 
kraštų ir miesto) teikiamą 
paramą Vasario 16 gimna
zijai, kai čia ne tik lit. mo
kyklos, bet ir visos kitos 
privatinės mokyklos negau
na valdžios paramos. Net 
mokykloms duodamos au
kos neatleidžiamos nuo fe- 
deralinių mokesčių.

Judrusis gimnazijos di
rektorius A. Šmitas šiais 
metais net keliais atvejais 
lankėsi Amerikoje, dalyva
vo PLB seime, kultūros kon
grese, tautinių šokių šven
tėje, ieškodamas paramos ir 
i n f o rmuodamas lietuvius 

apie jo vadovaujamos gim
nazijos padėtį.

Pilies bokšto išorė jau at
naujinta, o vidus pritaiko
mas gimnazijos reikalams. 
Viduje bus įrengta biblio
teka, poilsio kambariai, 
sporto salė, laboratorija ir 
net keli butai gimnazijos 
ūkinių reikalų tvarkyto
jams. Išorinį pilies atstaty
mą atliko draudimo įstai
ga, o vidaus įrengimai da
romi su vokiečių teikiama 
parama. Bet ir lietuviams 
reikia prie jos prisidėti. Pi
lies vidų įrengus, gimnazi
jos veikla palengvės ir va
dovai galės daugiau laiko 
skirti mokslui ir bendram 
lavinimui.

Prie veikusios PLB val
dybos, vicepirm. Birutės Ja
saitienės rūpesčiu, buvo 
buvo sudarytas Vasario 16 
gimnazijai remti centrinis 
komitetas, kuriam anksčiau 
sėkmingai vadovavo Karo
lis Milkovaitis, o jam išsi
kėlus iš Chicagos šį darbą 
toliau tęsia inž. Ramojus 
Vaitys su gausiu komitetu.

Apie Vasario 16 gimna
zijos mokslą ir auklėjimą 
yra gražių atsiliepimų. 
Užsienio mokinių skaičius 
gimnazijoje nuolat didėja 
ir palankūs atsiliepimai 
gausėja. Ypatingą dėmesį 
sulaukia Pietų Amerikos 
jaunimas, kuris nemokėda
mas lietuviškai, per viene
rius metus pramoksta tiek, 
kad gali susikalbėti ir net 
lietuviškai rašyti, ko ne
įstengia išmokyti šeštadie
ninės lit. mokyklos. Pietų 
jėgūs savo jaunuoliams pa- 
jžgūs savo jaunuoliams pa
dengti didelių kelionės ir 
bendrabutyje gyvenimo iš
laidų, dėl ten esančios ūki
nės suirutės ir nepažabotos 
infliacijos, čia į pagalbą 
ateina PLB valdyba ir cen
trinis komitetas, surasda
mas mecenatus, kurie auko
ja stambias sumas kelionių 
išlaidoms padengti, o Lie
tuvių Fondas skiria stipen
dijas išlaikymo išlaidoms 
padengti.

šiais metais buvo ypatin-

Apžvalga...
(Atkelta iš 2 psl.) 

niai nebesančios valstybės, 
ką tik paminėjo 50 metų su
kaktį diplomatinėje tarnybo
je. Sulaukęs 84 m. jis vis dar 
yra Lietuvos pasiuntinybės 
Charge d'Affairs, atstovauda
mas valstybę, kurią panaiki
no Stalino kariuomenė.

Paskutinis Estijos diplo
matas Londone mirė 1971 m. 
latvis - 10 m. vėliau. Užsie
nio reikalų ministerijai sunku 
pabrėžti Balicko unikalų sta
tusą. Jam pripažįstamos dip
lomatinės privilegijos asme
niškai, jis kviečiamas arbatai 
į partijas Buckingham rūmų 
sode, bet ar tai reiškia ir ofi
cialų pasiuntinybės pripažini
mą-neaišku.

Lietuvos pasiuntinybė 
esanti elegantiškam Vakarų 
Londono Kensington rajone.

V. Balickas, Lietuvos atsto
vas Anglijoje.

ga padėtis, nes kandidatai 
į Vasario 16 gimnaziją da
lyvavo, su savo kraštų tau
tinių šokių grupėmis, šokių 
šventėje, įvykusioje Hamil
tone. Po šventės gimnazis
tai pasiliko Amerikoje. Jie 
dalyvavo mokytojų studijų 
savaitėje Dainavoje ir tau
tinėje skautų stovykloje. 
Šiuo metu visi yra išvykę ir 
mokosi Vasario 16 gimna
zijoje.

Daktarų Sidrių šeima, sa
vo mirusios motinos atmi
nimui, yra įsteigusi fondą, 
iš kurio apmokamos Pietų 
Amerikos mokinių kelionės 
į gimnaziją išlaidos, šiais 
metais jau sumokėjo 6300 
dol. (Tai labai stambus vie
nos šeimos metinis įnašas). 
Dr. Marija ir Juozas Ulec- 
kai paaukojo 3000 dol. ap
mokėti kitiems trims moks
leiviams kelionės išlaidas 
ir dar paliko kišenpini
giams. Lietuvių Fondas pie
tiečiams moksleiviams šiais 
metais paskyrė 28,400 dol. 
Lietuvių Fondo ir dviejų 
šeimų dosnia parama, ban
doma atgaivinti lietuvybę 
Pietų Amerikos lietuvių 
tarpe. Ar negalėtų prisidė
ti ir lietuvių klubai ar drau
gijos ir pasiimti globoti 
bent po vieną moksleivį. 
Jiems reikia ne tik keliones 
ir pragyvenimą apmokėti, 
bet reikėtų ir kišenpini
giams duoti, kad jaustųsi 
pilnais žmonėmis.

A. Juodvalkis

Be žodžių ... L'Express

Mr. Balickas, orus seno sti
liaus diplomatas, veda savo 
svečius į priėmimų kambarį, 
pilną prieškarinių lietuvių 
politikų fotografijų. Jis atsi
prašo dėl fotelių rankenų 
sulinkimo: jie pirkti 1938 
metais...

Kai Balickas atvyko į 
Londoną prieš 50 metų, pa
siuntinybė turėjo 24 tarnau
tojus. Jis buvo prekybos pa
tarėjas. 1967 m. tapo pasiun
tinybės galva ir, kaip toks, 
dabar neturi kam atsistaty
dinti. Gerai, kad nesą daug 
darbo. Per tautines šventes 
jis pakalbąs savo tautiečiams, 
kurių D. Britanijoje esą apie 
10,000. Į metus išduoda ko
kius tris pasus, paprastai pa
bėgusiems Lietuvos jūrinin
kams, bet jų vertė esanti abe
jotina.

Vakarų Vokietija ir to
liau išperka savo tautiečius iš 
sovietų ir jų satelitų 'rojaus'. 
Vien šiais metais 73,000 
volksdeutschai atvyko iš Len
kijos, 25,000 iš Sovietijos ir 
apie 10,000 iš kitų komunis
tinių valstybių. Tuo tarpu 
pernai, per visus metus, atvy
ko tik 80 tūkstančių ir 1986 
m. - 43 tūkstančiai.

Kancleris Kohl sako, 
kad juos priimti esanti Vokie
tijos pareiga, tačiau 58% V. 
Vokietijos gyventojų mano, 
kad atvykėlių skaičių reikia 
apriboti. Vokietijoje jau da
bar yra 2.2 milijonai bedar
bių. Be to, abejojama ir nau
jų atvykėlių ’vokiškumu'.

Šiuo metu Sovietijoje 
dar gyvena apie 2 milijonai 
žmonių, kurie gali sakyti esą 
'vokiško' kraujo. Tam užten
ka tik vieno senelio! Lenki
joje tokių esą apie 800 tūks
tančių ir Rumunijoje 200 
tūkstančiai. Tie paskutinieji 
ypatingai nori išvažiuoti, nes 
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KAPSO VIDEO VAIZDAJUOSTES 
IŠ LIETUVOS

Nebeužtvenksi upės bėgimo ....... 55
Rebirth of a Nation ................... 18
Kelionė į Kryžių kalną ............... 20
Hill of Crosses ............................. 20

Šias vaizdajuostes galima įsigyti pasiunčiant 
atitinkamą sumą adresu: Juozas Bružas, P. O. 
Box 157, So. Woodstock, Ct. 06267. (35-36)
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gyvenimo sąlygos Rumunijo
je esančios tiesiog žiaurios.

Už kiekvieną iš Rumuni
jos išvažiavusį vokietį, V. Vo
kietijos valdžia sumoka Ru
munijai po 8,000 DM. Iš Ry
tų Vokietijos kasmet atbėga 
apie 20,000 vokiečių. Su jais 
mažiausiai bėdos, nes Vaka
rų Vokietijos gyvenimą ir pa
pročius jie gerai pažįsta iš te
levizijos. • ••

Krepšininkas A. Sabonis 
vyks žaisti už Sovietiją pasau
linėje olimpijadoje Korėjoje. 
Išvykdamas iš JAV jis abejo
jo, ar tai galėsiąs padaryti, 
nes jo koja nėra pakankamai 
sugijusi. TSRS rinktinės tre
neris A. Gomelskis pareiškė, 
kad Sabonis, net sėdintis ant 
suolelio, bus naudingesnis 
nei kai kurie krepšininkai 
aikštelėje.

Eina gandai, kad po olim
piados Sabonis norėtų žaisti 
JAV profesinėje komandoje, 
tačiau tokio noro nei jis, nei 
kuris nors amerikiečių klubas 
oficialiai dar nėra pareiškęs.

TRAIN 
TV BE A 
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• EXECUTIVE SECRETARY
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PdsikBlbėjimss su naujuoju PLB pirmininku... | laiškai Dirvai
(Atkelta iš 1 psl.) 

vietines ir kraštų bendruo
menes, kurios veikia nepri
klausomai savo įstatų ribo
se. Kai kurios kraštų ben
druomenės yra tiek stiprios, 
kad jos gali savy stoviai 
tvarkytis ir net PLB padė
ti, o kitos yra reikalingos 
mūsų tiesioginės pagalbos. 
Ten, kur mūsų pagalbos 
reiks, mes aktyviai įsijung- 
sim, o kitur, kur savysto- 
mumas yra geram stovyje, 
mes bendradarbiausime ir 
net iš jų talentus skolinsi- 
mės. Be abejo, švietimo rei
kalai ir jaunimo veikimas 
mums bus labai svarbūs da
lykai, kuriems mes skirsi
me daug dėmesio. Mes ben
dradarbiausime su visomis 
lietuviškomis organizacijo
mis ir su visais veiksniais, 
kurie siekia lietuviškos kul
tūros išlaikymo ir Lietuvos 
išlaisvinimo. Mes esame pa
siruošę bendradarbiauti su 
VLIKu, ALTa ir kitomis 
organizacijomis, ir tai mes 
jau darome.

— Kokie konkretūs užda
viniai bus .Jūsų valdybos 
veiklos dalimi?

— Dar tik neseniai per
ėmėme savo pareigas iš bu
vusios PLB valdybos. Per
ėmimas yra surištas su tam 
tikru procesu, kurį norime 
kiek galint sklandžiau pra
vesti. Abi valdybos šiuo at
žvilgiu problemų neturi. Be
ne svarbiausia dabartinės 
PLB valdybos problema yra 
lėšų stoka. Mums, turbūt, 
teks organizuoti specialų 
vajų savo finansams su
tvarkyti. Bet mes dlė to tar- 
simės su vietinėmis kraštų 
bendruomenėmis, šiuo me
tu mes turime labai pozity
vių atsinešimų tiek iš JAV, 
tiek iš Kanados bendruo
menių.

— Kaip žiūrite į dabar
tinę padėtį Lietuvoje ry
šium su Gorbačiovo ”Peres- 
troika ir Glasnost”. Kuo iš
eivijos lietuviai galėtų pri
sidėti prie laisvėjimo idėjos 
stiprinimo Lietuvoje?

— Padėtis Lietuvoje da
bar yra labai besikeičianti. 
Mes ją sekame ir mėgina
me, kur ir kiek galima, į 
tai reaguoti. Ten yra Persi
tvarkymo Sąjūdis ir Lais
vės Lyga. Abi rimtos orga
nizacijos, bet kol kas jų va
dai ir jų tikslai pradeda tik 
pamažu išryškėti. Mūsų 
kontaktai su tokiomis orga
nizacijomis yra gana riboti. 
Laisvės Lyga turi savo at
stovus JAV (Eringis, Skuo
dis, Statkevičius). Persior
ganizavimas turi daug va
dų, kurie nėra mums pažįs
tami. Kai kurie iš mūsų tu- 
sime su jais individualinius 
kontaktus.

— Lietuvos mokslininkai 
ir rašytojai nori artimesnių 
santykių su kolegomis už
sienyje. Kaip praktiškai bū
tų galima tuos santykius su

stiprinti abipusiai naudinga 
prasme?

— Bendrai imant mes no
rėtume, kad kontaktai su 
kraštu būtų vykdomi priva
čioje plotmėje. Bet esame 
pasiruošę tai išplėsti už tik 
giminių lankymo ar lanky
mosi čia ribų. Aš manau, 
kad būtų laikas plėsti pri
vačius kontaktus prof esi jo- 
nalinėse potmėse.. Taigi ga
lėtų palaikyti ryšius moks
lininkai su mokslininkais, 
rašytojai su rašytojais, gy
dytojai su gydytojais, meni
ninkai su menininkais ir t.t. 
Tai padėtų mums savo lie
tuvišką kultūrą čia, išeivi
joje, sustiprinti ir gal mes 
galėtume savo žiniomis te
nai patalkininkauti. Aš pats 
esu buvęs dabartinėje Lie
tuvoje kelis kartus savo ko
legų pakviestas. Esu skai
tęs paskaitas Vilniaus Uni
versitete ir dirbęs su Šei
mos Terapijos įstaigomis. 
Manau, kad toks žinių pasi
keitimas mums visiems bu

vo naudingas, šioki kontak
tai dabar darosi daug leng
vesni ir aš juos skatinčiau 
puoselėti.

— Faktas, kad mūsų 
vidurinioji ir jaunesnioji 
karta mažai domisi lietu- 
lietuviškąja veikla. Ką Jū
sų valdyba darys, kad šią 
veiklą išjudintumėte?

— Tai ir yra labai svarbi 
problema. Jau yra nemažai 
viduriniosios ir jaunesnio
sios kartos lietuvių išeivi
joje, kurie lietuvių kalbos 
nemoka ir lietuviška veikla 
nesidomi. Mes šituo esame 
susirūpinę ir mėginsime dė
ti pastangas įvesti ir vieti
nių kalbų grupes įvairiuose 
kraštuose tiems lietuviams, 
kurie lietuviškai nekalba. 
Žinoma, kalba ir raštas yra 
svarbiausi fenomenai, ku- 
kurie mus visus arčiausiai 
suriša. Dėl to mes stengsi
mės raginti visus išmokti 
lietuvių kalbą ir žinoti mū
sų tautos istoriją, šioje sri
tyje didelį darbą atlieka Va
sario 16 d. gimnazija Vo
kietijoje. Būtų gražu ir 
naudinga jei šia įstaiga ga
lėtų pasinaudoti kiek galint 
daugiau jaunimo iš visų 
kraštų.

Žinoma, kontaktams su 
kraštu gyvėjant, ir mūsų 
lietuviškumas išeivijoje at
sinaujins. Mano nuomone 
tokio atsinaujinimo reikia 
mums visiems: ir indivi
dams ir veiksniams.

— Koks yra Jūsų valdy
bos sąstatas ir darbų pasi
skirstymas?

— Naujosios PLB valdy
bos sąstatas yra puikus. Tu
rime energingus žmones, 
kurie savo darbą perėmė su 
e n t uziazmu. Kiekviena (s) 
savo pasirinktoje srityje 
turi patyrimo arba savo 
profesijos ribose arba iš sa
vo ankstesnio lietuviško 
veikimo. Valdybos nariai

jau dabar imasi sudaryti 
savo sritims darbo komisi
jas, pasirinkdami talkinin
kais tų sričių žinomus spe- 
cialistus-es. Komisijos, kaip 
ir pati valdyba, turės tarp
tautinio lietuviškumo bruo
žus. Be abejo, mes ieškome 
ir savanorių norinčių prie 
mūsų prisijpngti su savo 
idėjomis ir savo darbu. Val
dyba yra pasidalinusi dar
bo sritimis sekančiai::

Pirmininkas: Vytautas 
Bieliauskas — švietimo rei
kalai; vicepirmininkai: Vy
tautas Čuplinskas — pirma
sis vicepirm. ir fanansų rei
kalai; Vytautas Dambrava
— Visuomeniniai reikalai. 
Algimantas Gureckas — 
Ryšiai su užsieniu; Algis 
Juzukonis — Informacijos 
reikalai ir ryšiai su tarp
tautine spauda; Raimundas 
Kudukis — Socialiniai, reli
gijos ir teisės reikalai; Ire
na Lukoševičienė — Kultū
ros reikalai; Gabija Pet
rauskienė — Ryšiai su kraš
tais ir lietuviška spauda; 
Alvydas Saplys — PLJS 
pirmininkas — ryšiai su 
jaunimu; Bronius Nainys
— Pasaulio Lietuvio redak
torius; Hor. Žibąs — iždi
ninkas.

PLB valdybos būstinė bus 
perkelta iš Chicagos į To
rontą. šiuo metu norintieji 
gali naudotis senuoju adre
su: ten atėję laiškai bus 
mums persiunčiami. Tiesio
ginis adresas laikinai bus 
pirmininko namai — 2968 
Compton Rd., Cincinnati, 
Oh. 45251. Telefonas: (513) 
745-3710 darbe ir (513) 
522-3795 namų.

Vytautas J. Bieliauskas
Gimė 1920. 11. 1 Lietuvo

je. Mokėsi Marijampolės 
Rygiškių Jono gimnazijoje. 
Filosofijos mokslo kursus 
baigė Vilkaviškio Kunigų 
seminarijoj. Studijavo Kau
no ir Tuebingeno universi
tetuose. Nuo 1978 m. ligi 
1988 m. buvo Riley Kated
ros Profesoriumi Xavier 
University. 1988 m. liepos 
mėn. 1 d. išėjo į pensiją, ir 
Xavier Universitetas sutei
kė jam Distinguished Pro- 
fessor Emeritus titulą, ša
lia akademinio darbo jis 
darbavosi kaip klinikinis 
psichologas.

Prof. Bieliauskas priklau
so įvairioms savo profesi
jos organizacijoms, kurio
se jis turėjo ir tebeturi va
dovaujančių pareigų. Jis 
yra paskelbęs 95 straipsnius 
ir 3 knygas anglų, lietuvių, 
vokiečių ir prancūzų kalbo
mis.

Lietuviška veikla: Įstei
gė Aidų žurnalą Vokietijoje 
ir buvo jo pirmuoju redak
toriumi bei leidėju. 1944 m. 
įsteigė Lietuvių Sąjungą 
Muenchene ir Bavarijoje, 
joms pirmininkavo pirmai
siais pokariniais metais. 
Yra paskelbęs eilę straips-

KAS ČIA DABAR 
DAROSI?

Su pagrindu visuomenė 
buvo pasipiktinusi kai pra
ėjusią vasarą iš įvairių vals
tybių suvažiavusių pašokti 
tautinius šokius Hamiltone 
— Kanadoje, gal tik keli ne
subrendę išdykėliai, grei
čiausia būdami neblaivame 
stovyje, ”žaizdami”, mies
tui padarė nemažai nuosto
lių. Kaip ir praeityje, buvę 
panašūs įvykiai kituose 
miestuose ir pastarasis bus 
greitai pamirštas.

Ilgiau žmonių mintyse 
gali išlikti, o gal ir į isto
rijos lapus pateks kaip ne
eilinis įvykis su, ko gero 
neigiama išdava Lietuvos 
laisvinimo reikale, kai su- 

\ brendęs, blaimsnepriklau- 
somos Lietuvos diplomati
nės tarnybos vyr. pareigū- 

\nas „žaidžia” pavojingą žai- 
/dimą savos va^stybės^sąs- 

fyuton.
Galvoje turiu šiais me

tais vykusį Santaros-Švie
sos metinį suvažiavimą, į 
kurį, kaip teko patirti, buvo 
pakviestas (tuo laiku Ame
rikoje viešėjęs) Vilniuje 
leidžiamo laikraščio „GIM
TASIS KRAŠTAS” vyr. re
daktorius, (pagal jo biogra
fiją žinančių teigimą, turin
tis ir KGB_milkįninko laips
nį) Algimantas čekuolis.

nių Drauge, Aiduose, Laike 
ir kituose laikraščiuose. 
1945 m. išleido knygą „žmo
gus šių dienų problemati
koje”, kurioje siūlė įsteigti 
Lietuvių Bendruomenę lie
tuviškai kultūrai ir lietuviš
kumui išeivijoje išlaikyti. 
Šios idėjos vėliau kitų buvo 
realizuotos. Jis yra skaitęs 
eilę paskaitų lietuviškose 
o r g a nizacijose Chicagoje, 
Clevelande, Daytone ir t.t. 
1984-88 m. buvo Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
Cincinnati, Ohio.

Vasaros metu 1976, 1982 
ir 1986 m., lankėsi Lietuvo
je, Vilniaus Universitete 
pagal mokslininkų pasikei
timo programas, ten skaitė 
psichologijos ir šeimos te
rapijos paskaitas. Taip pat 
bendradarbiavo su kolego
mis psichologais Vilniuje ir 
kartu su jais atliko kogni- 
tyvinio stiliaus įvertinimo 
tyrinėjimus.

1988. 6. 29 Toronte, Ka
nadoje, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenių Seimo buvo 
išrinkta PLB pirmininku 4 
metų kadencijai.

Vedęs, žmona: Danutė 
G. širvydaitė-Bieliauskienė, 
medicinos daktarė. Keturi 
vaikai: Linas, Danelė Vidu- 
tienė, Aldona ir Korneli
jus. Jis ir visa šeima yra 
JAV piliečiai. Jis yra tar
navęs JAV armijos rezer
vuose (USAR, MSC), tar
nybą baigė pulkininku leite
nanto laipsniu.

Red. A. čekuolis, ilges
nės viešnagės metu Ameri
koje, lankydamasis lietuvių 
kolonijose, sėkmingai iki 
sugraudenimo, ne tik kai ką 
iš pilksermėgės liaudies, bet 
ir kilnius yeikjjus įtikino, 
jog pagal tarybinę konsti
tuciją okupuotos Lietuvos 
respublikoje, religija turi 
nemažiau laisvės kaip Va
tikane. Red. čekuolis bandė 
įrodyti (kai ką ir įtikino), 
jog ir praktikoje taip yra. 
Tai nieko nepaprasto. Jei 
nepajėgtų įtikinti,tai pulki
ninko laipsnio neofitų užsi
tarnavęs. Klausimas: kuo 
g r i n džiamas nepriklauso
mos Lietuvos vyi\_diploma- 
to dalyvavimas tame suva
žiavime, iš anksto žinant, 
kad ten yra pakviestas ir 
okupanto statytinis (dabar 
užsiimantis „tiltų” tiesi
mu), kuriam jokiais Lietu
vos valstybiniais reikalais 
nėra leista kalbėti, išskyrus 
girti tai ką okupantas nu- 
rodo. Jis Stalino eros laikais 
gyrė pagal Stalino ir jo sėb
rų nurodymus buvusią ko
munistų partijos santvarką. 
Vėliau sekusią brežnevinę, 
o dabar garbačiovinę. Su
prantama, kad pagal pasta
rąją žmonės pasijuto lais
vesni ir jei ji nebus už
gniaužta, ją negalima lygin
ti su buvusiomis tautžudiš- 
komis. O kai po pastarojo 
vėl ateis į Staliną panašus, 
tada ir . „humanistas” če
kuolis, užkas dabar naudo
jamą plunksną ir su nauja 
vėl girs tą kas bus pasaky
ta girti, nepaisant, jei nau
ja šluota bus dar baisesnė 
už stalininę.

Turint mintyje kas pa
sakyta ir nepasakyta, ko- 
kiomis temomis nepriklau
somos^ Lietuvos atstovas ga
lėjo su čekuoliu šnekėtis? 
žinoma, jei ten buvo Vil
niuje pradėto pašnekesio 
tąsa, tai kitas reikalas.

Kas čia dabar darosi ? Ko
dėl per tuos visus metus 
nuo plačiosios išeivijos vi
suomenės buvo slepiama, 
jog Lietuva yra „laisvina
ma” __kitokiais metodais? 
Kiek per tuos metušYšeivi- 
jos veikėjai net iki susipy
kimo lenktyniavo ir kaip iš
manydami darė ką galėjo, 
kad pagreitintų Lietuvos 
išsilaisvinimą. (T pasirodo, 
kad užtenka tik su puUdnin- 
ku pasišnekėti. Kartais bū
na gerai kai vaikai neina tė
vo pėdomis, bet nevisąda.

K. Radvila 
Chicago, III.

WANTED EXPERIENCE 
MAINTENANCE MECHANICS 
Ist or 2nd shift, minimum 5 years 
«xperience in hydraulics trouble 
shooting, repair and rebuilding. Pipe 
fitting, millwright, vvelding, fork 
truck repair all a plūs. Excellent 
wages and benefits with overtime at 
this stable southeast Cleveland die 
east company. Apply of write to:

HALEX COMPANY
A DIVISION OF SCOTT-FETZER 

23901 AURORA ROAD 
BF.DFORD HEIGHTS, OH. 44146 

ATTN: TOM DOME, PLANT MGR.
(35-38)
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ifKŪRYBA IR MOKSLAS
Bostone mirė 
inž. Edmundas Cibas

Stasys Santvaras

A.A. inž. Edmundas Cibas

Mūsų protėviai ir tėvai 
sakydavo, kad kiekvienam 
žmogui, kuris ateina į gy
venimą, yra tik jam asme
niškai skiriamas kelio tar
pas. Ir žinoma, kad visi mes 
per įvairius vargus, rūpes
čius, kliūtis, per vieną kitą 
laimės akimirką turime tą 
kelio tarpą nueiti, prie lem
to pabaigos taško sustoti. 
Bostono lietuviam labai ge
rai pažįstamas inž. Edmun
das Cibas 1988 m. rugsėjo 
11 d. ankstyvą rytą savo 
kelionę baigė. Seni lietuvių 
tikėjimai ir mitai sako, kad 
tas, kuris miršta ryto me
tu — iš karto pakyla į am
žinąją šviesą.

A. A.

INŽ. EDMUNDUI CIBUI

mirus, jo žmonai STASEI, sūnui dr. SAU

LIUI ir dukrai RAMUNEI bei visiems arti

miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia.

Kapočių šeima

Mūsų mielam draugui

EDMUNDUI CIBUI
apleidus šį pasaulį, jo žmonai STASEI, sū

nui dr. SAULIUI, dukrai RAMUNEI su jos 

vyru ir kitiems artimiesiems — gilią užuo

jautą reiškiame ir kartu liūdime.

Nora, Aleksandras ir Gerimantas
Griauzdės

Lietuvių išeivijos vyres
niųjų kartų žmonės vienas 
po kito išeina į mum nepa
žįstamą ir mįslingą Anapu- 
sį. Tai yra neišvengiamybė, 
tokia yra žmogaus dalia, tik 
vienas Dievas gali ją pa
keisti ir kitaip nulemti. Ta
čiau, kai visuomenės ar kul
tūros žmogus mus palieka 
— atsiranda nejauki, šalta 
ir skaudi tuštuma, iškyla 
rūpestis, kuo gi mes mirusį 
pakelsim. Neabejoju, Bos
tone (ir ne tik Bostone) 
daugelis jaučiame, kad to
kia sopulinga tuštuma at
sirado ir dabar, kai mirė 
inž. Ed. Cibas. Velionis jau 
ankstyvom jaunystės die
nom pasirinko lietuvio pa
trioto kelią, kaip tiksliųjų 
mokslų vyras — inžinie
riaus Petro Vileišio kelią. 
Mum, lietuviam, neužtenka 
tik savo pašaukimo ar pro
fesijos aukštumoj žėrėti, 
reikia dar tautinių, kultūri
nių ir visuomeninių darbų 
talkon jungtis.

Velionis Edmundas Cibas 
gimė 1912 m. spalio 10 d. 
Baku mieste, Armėnijoj, 
kurią mūsų grožinėje lite
ratūroje įamžino rašytojas 
Antanas Vienuolis savo 
"Kaukazo legendom”. Pra
džios, vidurinį ir aukštąjį 
mokslą velionis Edmundas 
baigė nepr. Lietuvoj. Saki-

Kultūrinių subatvakarių rengimo komisija, prieš kelioliką metų, Bostone: Stasys Santvaras, Ona 
Vilėniškienė, pirm. inž. Edmundas Cibas, Vladas Mickūnas. Stovi: Leonas Lendraitis, Aleksandras 
Griauzdė, Antanas Vilėniškis.

nį patikslinant — jis baigė 
Aukštesniąją technikos mo
kyklą Kaune, gavo statybos 
inžinieriaus diplomą. Studi
jas baigęs, kaip inžinierius, 
dirbo Kaune, Klaipėdoje, 
Dotnuvoje, ilgesnį laiką 
Statybos bendrovėje, buvo 
stambių statybų vykdyto
jas, tuo pat metu kūrė ir 
savo projektus. Amerikoj 
inžinierinių mokslų studi
jas gilino MIT; Bostone, 
gyvendamas, beveik visą 
laiką dirbo Stone ir Webs- 
ter inžinierinėj bendrovėj. 
Pensijon išėjo kaip tos ben
drovės vyr. inžinierius.

Velionis inž. Edm. Cibas 
visų pirma buvo šeimos 
žmogus. Jo žmona Stasė ir 
jis užaugino ir išmokslino 
dukterį Ramunę Ireną ir 
sūnų dr. Saulių Edmundą. 
Saulius yra talentingas mu
zikas, talentingas ir medi
kas, baigęs Harvardo Medi
cinos mokyklą, šiuo metu 
dr. Saulius yra Harvardo 
universiteto žmogus. Tuo 
požiūriu jo rūpestingam tė
vui gal nebus sunki kelionė 
šio gyvenimo Anoj pusėj.

Inž. Edmundas Cibas bu
vo viltingų, optimistinių 
nusiteikimų vyras, prigim
ties apdovanotas lakiu ir 
gyvastingu sąmojum, at
skleidžiančiu ne vieną mū
sų buvimo tiesą. Jis buvo 
darnos ir vienybės šalinin
kas, jautrus lietuvis patrio
tas. Ilgus metus jis dirbo 
AL T-bos Bostono skyriaus 
valdybose, ten atstovauda
mas ne tik ALT S-gą, bet ir 
kitus mūsų visuomeninius 
bei politinius sambūrius, 
kurie vienu ar kitu atveju 
buvo pritrūkę savo jėgų. Vi
są laiką velionis buvo išti
kimas ALIAS Bostono sky
riaus narys, kada ir kur be
galėdamas rėmė LB.

Tačiau giliausi jo darbų 
pėdsakai yra palikti Kultū
rinių subatvakarių veikloj. 
Keliolika metu inž. Edmun
das buvo subatvakariams 

rengti komisijos pirminin
kas. Man pačiam toj komi
sijoj teko su velioniu dirbti 
11 ar 12 metų. Dabar, šią 
liūdną ir griaudžią atsisvei
kinimo valandą, su paguo
da širdy miniu, kad inž. Ci
bo ir mano santykių ne
drumstė jokie nesutarimai, 
jokie šalti ir juodi debesys. 
Jo pirmininkaujami Kultū
riniai subatvakariai ir LB 
Kultūros klubas, sėkmingai 
dirbę greta vienas kito, bu
vo šviesūs Bostono lietuvių 
laikai, deja, veikėjų pakai
talo iki šiol nesulaukę.

Žinom, kad Cibų šeimos 
netektis yra labai skaudi, 
praradimas sunkus ir sopu
lingas. Alės ir savo vardu 
reiškiu nuoširdžiausią užuo
jautą našlei Stasei Cibienei, 
dukrai Ramunei ir mano 
brangiam dr. Sauliui Cibui. 
Jis, kaip ir jo sesuo Ramu
nė, nebėga iš mūsų visuo
meninio ir kultūrinio gyve
nimo, ir tai yra, ką bran
giausia jį motina ir tėvas 
mum galėjo duoti.

Ta pati Alės ir mano 
užuojauta velionio giminėm, 
artimiesiem ir draugam.

Mirusiam inž. Edmundui 
Cibui tegu būna lengva 
Amerikos žemė, o jis pats 
ir jo darbai tegu negęsta 
mūsų širdyse.

P. S. Atsisveikinimas su 
velioniu Edm. Cibu Caspe- 
ro šermeninėje įvyko rug
sėjo 12 d. 8 vai. vak. po 
maldų, kurias skaitė kun. 
klebonas Albertas Kontau- 
tas. ALIAS vardu atsisvei
kino Bostono skyriaus pir
mininkė Reda Veitaitė, LB 
apylinkės vardu dr. Stasys 
Goštautas, SLA vardu inž. 
Aleksandras Čaplikas, So. 
Bostono Lietuvių piliečių 
draugijos vardu Algiman
tas Skabeikis, Stone ir 
Webster bendrovės bendra
darbių vardu Paul Villatti, 
ALT-bos Bostono skyriaus 
vardu Gintaras Čepas, ALT 

S-gos centro valdybos, Vil
ties draugijos, "Dirvos” 
red. Vyt. Gedgaudo ir Bos
tono skyriaus vardu pirmi
ninkas Juozas Rentelis.

Rugsėjo 13 d., po šv. Mi
šių šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje, velionį inž. 
Edm. Cibą gausus būrys 
Bostono lietuvių palydėjo į 
Putnamo, St. seselių kapi
nes, kur jis pats pasirinko 
savo amžino poilsio vietą.

PARAMA DIRVAI 
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis
Dirvai aukojo:
A. Kalvaitis,

Ormond Beach............. 10.00
G. Taoras, Cleveland .... 5.00
VI. Šniolis, S. Pasadena 35.00 
R. Gulbinas,

Palos Park.................... 30.00
P. Bukšnis, Mason ........... 5.00
A. Marchertas,

Dowers Grove ............. 10.00
S. Knistautienė, Cleve. .. 5.00
J. Taoras, St. Petersburg 20.00 
LB Tautinių Šokių Šventei 

rengti komitetas......... 100.00
A. Pakalkienė, Putnam 15.00
S. Petokas, Upiand ....10.00
P. Klimas. Paryžius .... 5.00
J. Raškauskas, Cleveland 10.00
H. Žitkuvienė,

Juno Beach .................20.00
J. Saikus, Cleveland .... 5.00
K. O. Palubinskai, Euclid, 

Ohio, vietoj gėlių a. a. 
Linui Staškūnui mirus,
auka Dirvai .................50.00

J. Vyšnionis, Willowick .. 6.00 
Ir. Delvigs,

Fairfield Park ............ 10.00
Dr. D. Degėsys,

Gatės Mills ................20.00
Rockfordo Lietuvių

Pensininkų klubas ....20.00
J. Danta, Ccean Gate .... 3.00
A. Indreika, Chicago .... 3.00
L. Kubilius, Hamilton .. 5.00
L. Kapeckas, Hartford .. 5.00
A. Janušonis, Woodhaven 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

WANTED JOURNEYMAN
DIE MAKER — exp. w/prog. and 
line dies, build, develop and try out 
for sheet metai stampings. Apply 
315 lndusco, Troy, Mich. 48083. (313) 
585-2797. (35-36)
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BOSTONO LIETUVIAI
Petras Viščinis

NAUJŲ MOKSLO METŲ 
PRADŽIA

Bostono Aukštesnioji li
tuanistinė mokykla pradė
jo kaip ir kitais metais su 
šv. Mišiomis, kurias atlaikė 
kun. klebonas A. Kontau- 
tas. Kartu buvo atžymėtos 
ir trys šventės, kurias mo
kyklos mokiniai gražiai pa
vaizdavo trumpais vaidini
mais: Marijos gimimo šven
tę, Marijos pasirodymą Ši
luvoje ir Tautos šventę 
(Vytauto didžiojo karūnos 
pagrobimą).

Salę puošė didžiulis Lie
tuvos žemėlapis, kurį sukū
rė šie mokiniai: Viktoras 
Zikas, Alysa šnipaitė, Dai
va Kiliulytė ir Linas Ras
toms.

Seselė Igne iš Putnamo 
atvežė šešis Marijos atvaiz
dus, kurie buvo piešti va
saros stovykloje. Juos nešė 
vaikučiai procesijoje prieš 
mišias. Po mišių visiems 
mokytojams buvo įteiktos 
gėlių puokštės.

Tėvų komitetas nuošir
džiai dėkoja kun. klebonui 
A. Kontautui, seselei Ignei, 
Aldonai Lingertaitienei, ku
ri paruošė vaidinimus, Zitai 
Krukonėnei .direktorei Dai
vai de Sa Pereirai ir visiems 
kitiems, kurie prisidėjo prie 
šio ypatingo mokyklos ati
darymo.

PAŽINKIME IR 
REMKIME SAVO 

TALENTUS
Jau 35-sius metus "Lais

vės Varpas" ruošia kultūri
nius renginius šūkiu: "Pa
žinkime ir remkime savo ta
lentus". Rugsėjo 25- d. 3 
vai. po pietų So. Bostono

Lietuvių Piliečių draugijos 
trečio aukšto salėje, 368 W. 
Broadtvav įvyks 59-tas tos 
rūšies renginys. Jo progra
moje pasirodys plačiai ži
nomi mūsų talentai, kurie 
savo menu gaivina lietuvio 
išvargintą dvasią svetimo
je aplinkoje ir atskleidžia 
mūsų meninį pajėgumą bei 
tautinę kultūrą kitataučių 
tarpe. Tai sol. Audronė Gai- 
žiūnienė, sopranas, iš Chi
cagos, solistas Benediktas 
Povilavičius, bosas, iš Bos
tono ir pianistas dr. Saulius 
Cibas iš Bostono. Lietuvių 
visuomenė suteikia jiems 
bent moralinę paramą, gau
siai atsilankydama į jų kon
certus.

Tokie koncertai šakotoje 
"Laisvės Varpo" veikloje 
užima atskirą barą. Iš vie
nos pusės jie suartina mūsų 
menininkus su visuomene, o 
iš kitos pusės rodo tos vi
suomenės s u s i d omėjimo 
laipsnį jais ir bendras mū
sų pastangas kultūrine vei
kla atsverti svetima įtaką, 
daromą mūsų išeivijai, 
ypač jos jaunajai kartai.

PRASMINGAS 
SAVANORIO 
ĮAMŽINIMAS

Rugsėjo 11 d. sukako jau 
9-neri metai, kai Brocktone 
mirė Lietuvos savanoris 
Fulgentas Janonis, palikda
mas našlę Mariją, sūnų Vy
tautą, posūnį Juozą Materą 
ir eilę draugų, su kuriais 
jam teko sielotis lietuviš
kais reikalais, ypač lietu
viškos dainos puoselėjimu 
įvairiuose choruose. Atei
ties kartoms jis liks pavyz
džiu, kaip reikia rūpintis

Savanoris-kūrėjas Fulgentas 
Janonis.

Lietuvos reikalais. Jaunys
tėje įsijungęs į paskelbtos 
nepriklausomybės gynybą, 
gyvenimo saulėlydyje Ful
gentas Janonis su žmona 
Marija sudarė Lietuvių 
Fonde stipendijų fondą, ne
turtingi, bet gabūs lietu
viai už tėvynės ribų galėtų 
siekti mokslo ir tapti nau
dingesni lietuvių tautai. 
Tuo būdu jis net po mirties 
reiškiasi mūsų pastangose 
išlaikyti lietuvybę ir atgau
ti Lietuvai laisvę.

Šiuo metu Janonių sti
pendijų fonde yra 25 tūks
tančiai dolerių. Gaunamais 
už tą sumą nuošimčiais jau 
eilę metų šelpiami lietuviai 
studentai, kurių tarpe pa
žymėtina Sofija žutautai- 
tė iš Brazilijos. Tai bene 
vienintelis Lietuvos savano
ris taip prasmingai įamžin
tas laisvojo pasaulio lietu
vių veikloje Lietuvos labui. 
Tai iškėlė Laisvės Varpas 
rugsėjo 11 d. laidoje.

368 WEST BROADWAY • P O. BOX 95 • SOUTH BOSTON, MASSACHUSETTS 02127 
TELEPHONE (617) 269-1450

APTARNAUJA BOSTONO IR NAUJOSIOS 
ANGLIJOS LIETUVIUS

Naudotų mašinų ligi 2 metų 11% — kitos 13%
Namų remonto 3 metų 11.5% 5 metų 12.5% 
Mortgages (savininko gyvenvietė)
Pirma 10.0%+2Pt. ar 10.5% + 0Pt; Antra 11.5%-j-OPt. 
Kitoms paskoloms krepikitės į Taupą
Namų vertės W. S. J. Prime + 1.5%.

Visos ratos galioja nuo 1988 m. rugpiūčio mėn. 25 d. 
ir gali keistis.

SANTAUPOS Procentai Metiniai
Paprasta sąskaita 6.00% 6.17%
Money Market $2500 min. 6.25% 6.43%
CD°s $500 min. 6 mėn. 7.75% 7.75%

12 mėn. 7.90% 8.19%
24 mėn. 8.10% 8.41%
36 mėn. 8.20% 8.51%

PASKOLOS
Ameninės 14%
Naujų mašinų 9.5%

DARBO VALANDOS
Nuo 10 ligi 2 vai. įskaitant šeštadienius, 
ketvirtadieniais — nuo 3 ligi 7 vai. vak.

Brockton: Sekmadieniais po 10 vai. mišių parapijos sa
lėje — atstovas Juozas Rentelis tel 963-3671.

Worcester: Sekmadieniais po 10 vai. mišių parapijos sa
lėje — atstovas Romas Jakubauskas tel. 
832-6684.

IŠVYKO Į VASARIO 
16-SIOS GIMNAZIJĄ

Maya Goštautaitė iš Wet- 
woodo išvyko naujiems 
mokslo metas į Vasario 16- 
sios gimnaziją Vakarų Vo
kietijoje. Ji yra baigusi 
Bostono aukštesniąją litua
nistikos mokyklą, kurioje 
buvo numatyta mokytoja. 
Tai jau antroji mokinė Va
sario 16-sios gimnazijoje iš 
Bostono apylinkės. Pirmoji 
buvo Nida Veitaitė iš Mil- 
tono, besimokiusi toje gim
nazijoje bene dvejus metus. 
Jos atsiliepimai apie tą gim
naziją ir jos naudą lietuvy
bės stiprinimui yra labai 
geri, šie pavyzdžiai sudaro 
paskatą kitiems siųsti savo 
vaikus į vienintelę lietuvių 
gimnaziją laisvajame pa
saulyje.

ŠAULIŲ KULTŪRINIS 
SAVAITGALIS

Naujosios anglijos šau
lių Trakų rinktinės rugsėjo 
pradžioje suorganizuotame 
k u 1 ū riniame savaitgalyje 
Lietuvių pranciškonų sody
boje Kennebunkporte, Mai
ne dalyvavo Martyno Jan
kaus kuopos iš Brocktono, 
Jono Vanagaičio kuopos iš 
Bostono ir Dr. Vinco Ku
dirkos kuopos iš Worceste- 
rio nariai, rinktinės vado-

BALTIC 
TOURS

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

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
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

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

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

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant 
paminklus jūsų įnirusiems giminaičiams Lietuvoj.
Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis: 

BALTIC TOURS
SUITE 4

77 OAK STREET 
NEWTON, MA 02164 

617 965 - 8080

vybė, Šaulių sąjungos pir
mininkas Mykolas Abarius 
iš Detroito ir svečiai iš 
Montrealio, Kanados. Kul
tūrinio savaitgalio progra
mą atliko patys šauliai, pa
grindiniu kalbėtoju buvo 
Šaulių sąjungos pirminin
kas Mykolas Abarius, iš
ryškinęs Tautos šventės 
reikšmę ir kitus aktualius 
lietuviškus reikalus.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Tautinės sąjungos Bosto
no skyrius ir Martyno Jan
kaus šaulių kuopa iš Brock
tono paminėjo Tautos šven
tę Laisvės Varpo laidose. 
Pirmoji tai padarė rugsėjo 
4 d. programoje, o antroji 
— rugsėjo 11 d. programo
je.

Tautinės sąjungos sky
riaus minėjime įjungtos 
tautinių švenčių prasmės 
reikalu Dr. Broniaus Ne
micko mintys, mirusio prof. 
Simo Sužiedėlio pasisaky
mas ir inž. Jono Jurkūno iš 
Chicagos kalba, o taip pat 
atitinkamos dainos ir iš
trauka iš Balio Sruogos vei
kalo "Milžino paunksmė”, 
atlikta Montrealio lietuvių 
dramos teatro, kuriam va
dovavo Birutė Pūkelevi- 
čiūtė.

Antroje programoje kal
bėjo Šaulių sąjungos pir
mininkas Mykolas Abarius 
iš Detroito, perduotos iš
traukos iš laiško, gauto iš 
Vilniaus apie paskutinius 
įvykius Lietuvoje, o taip 
pat atitinkama muzika.

LB-nės Bostono apylinkės 
valdybos rugsėjo 10 d. su
ruoštame viešame šventės 
minėjime So. Bostono Lie- 
tuviųPiliečių draugijos sa
lėje pagrindiniu kalbėtoju 
buvo Viktoras Nakas, Lie

tuvių informacijos centro 
direktoriuo Washingtone, 
parodytas filmas apie liepos 
9-sios demonstracijas Vil
niuje ir rugpiūčio 23 d. įvy
kusią demonstraciją Bosto
ne.

• Laisvės Varpas, vienin
telė lietuvių radijo progra
ma Bostono ir apylinkės 
lietu viams, perduodama 
sekmadieniais 9-10 vai. ry
to iš radijo stoties WCAV- 
FM 98. Vedėjas — Petras 
Viščinis. 173 Arthur St., 
Brockton, Mass. 02402, te
lefonas (508) 586-7209.
Programos metu skambinti 
telefonu: (508) 587-9898.

• Spalio 15 d. 1:30 vai. 
p. p. Bostono Aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos 
patalpose, Blue Hills Regio
nai Tech. H. S. Canton, Ma. 
Rasa Allan Kazlienė atliks 
Maironio "Čičinską".

• Lapkričio 26 d. 6 v. v. 
Bostono Aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos meti
nis banketas Lietuvių Pilie
čių Draugijos patalpose.

ENGINEER
CHIEF EE — High growth electronic 
mfg. company seeking BS, BE for 
immed. opening with exp. in AC/DC 
motor drive, power electronics and 
power conversion eųuipment for mi
litary /commercial applications. Send 
resume and salary history to: Cont- 
rolled Systems, Ine. 1106 Chamber- 
lain Avė., Fairmont, West Virginia 
26554 or call 304-366-5144. (33-37)

PRINTING

OFFSET 
STRIPPERS

Louisville based printing firm has 
immediate openings for the follovving 
positions: minimum 2 years experi- 
ence 2 & 4 color strippers for 2nd 
& 3rd shift; capable of camera and 
contacting related work; also a Sthal 
folder operator with experience. Ex- 
cellent wages and benefits. . Apply 
call or write Personnel Dept.

GATEWAY PRESS INC.
4500 Robards Lane
Louisville, KY 40232 

502-454-0431
We are an equal opportunity employer 

(35-36)
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Nuomonės ir pastabos
ALT S-gos nariui

A. A.

ANDRIEJUI BRUŽĖNUI 

mirus, gilią užuojautą reiškia jo žmonai 

MAGDALENAI, sūnums JONUI, LEONUI 
ir LINUI bei jų šeimoms.

ALT S-goc Daytona Beach 
skyrius

Vliko seimo išvakarėse

Tragiškai žuvus

ALGIRDUI MIKAIčIUI, 

gyv. Lenkijoj, tėvą KĘSTUTĮ, mūsų sky

riaus narį ir visus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Elizabetho skyrius

A. A.

STEPUI LUNGIUI

staiga mirus, jo žmoną EMILIJĄ, sūnų ir 

dukrą su šeimomis, brolį KAZIMIERĄ Lie

tuvoje nuoširdžiai užjaučiame jų skausme ir 

kartu liūdime.

Pranas ir Adelė
Kaspariūnai

Mylimai seseriai
A. A.

ELŽBIETAI JAKULEVIČIENEI
Lietuvoje mirus, mielą mūsų draugą ir kai
myną inž. STASĮ GIEDRIKĮ nuoširdžiai už

jaučiame.

Elena Damijonaitienė
Dr. Antanas ir Birutė čiuriai 
Bronė ir Bronius Oniūnai 
Rimgailė Zotovienė

Tolimoje Vokietijoje mirus

ELENAI STASAITEI,

jos broliui, mūsų bičiuliui HENRIKUI STA- 

SUI ir visiems artimiesiems gilią užuojautą 

reiškia.

Aurelija Balašaitienė-žitkuvienė
Mylita ir Vytas Nasvyčiai

1. Vliko demokratija

Vlikas yra politinė kor
poracija, veikianti kaip Sei
mas, Taryba ir Valdyba.

Jų funkcijos ir veikla yra 
nustatytos Vliko statutu, 
kuris parodo, kad aukščiau
sioji Vliko instancija yra 
Vliko SEIMAS. Jo nu
tarimai ir pavedimai yra 
privalomi tarybai ir 
valdybai.

1986 m. sausio mėn. „El
toje”, nr. 1 (1230) skaito
me 1985 metų gruodžio 6-8 
d. Floridoje vykusio Vliko 
seimo tokią rezoliuciją:

„Seimas kreipia Vliko 
valdybos ir tarybos dė
mesį į 1984 metais Čika
gos seime priimtą rezo
liuciją, liečiančią Vilniaus 
arkivyskupijos įjungimą 
į Lietuvos provinciją, ir 
ragina ryšium su artėjan
čiais Lietuvos krikšto me
tais daryti sutartinai žy
gius šiam įjungimui įgy
vendinti.”

Iš šitos 1985 m. raginan
čios rezoliucijos reikia iš
vesti, kad nei taryba nei 
valdyba nebuvo vykdžiusios 
1984 m. Čikagos rezoliuci
jos. Tik po dviejų metų, 
1987 m. birželio „Eltos” nr. 
6 (1247), padėtas toks Vli
ko valdybos tuo reikalu dar
bo vaisius:

„Vyriausiojo Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto val
dyba, apsvarsčiusi šį 
klausimą, pareiškia”, kad 
„Iš autoritetingų šaltinių 
patirta, kad Vatikanas 
nesiima pertvar
kyti šią padėtį.. .„

Reiškia, Vliko valdyba 
seimo pavedimo neatliko. Ji 
nepajėgė įtikinti Vatikano, 
kad jis įjungtų Vilniaus ar
kivyskupiją į Lietuvos baž
nytinę provinciją. Demokra
tiniais principais besitvar
kančiose politinėse korpora
cijose, jei egzekutyvas ne
galėjo, nenorėjo ar nepajėgė 
atlikti svarbaus uždavinio, 
valdyba atsistatydi
na. Ir Vliko valdyba, ne
galėjusi dviejų seimų jai 
pavesto uždavinio atlikti, 
turėjo atsistatydinti.

Vietoj atsistatydinimo, 
valdyba savo „Pareiškime 
Vilniaus a r k i v yskupijos 
klausimu”, Elta 1987, nr. 6 
(1247), ėmė aiškinti Šv. 
Sosto Vilniaus arkivyskupi
jos nepatvarkymo motyvų. 
Bet tai juk ne Vliko valdy
bos reikalas. Juk Vliko sei
mas tokio uždavinio jai ne
skyrė. O Vliko valdyba nė
ra šv. Sosto, bet Vliko, reiš
kia, lietuvių organas. Iš to
limesnio valdybos „Pareiš
kimo .. .„ suprantame, kad 
valdyba yra savo seimo pa
vesto uždavinio atsisakiusi. 

Ne gana to! Ji įsisavino Va
tikano motyvus ir stengiasi 
juos primesti savo darbda
viui Vlikui ir lietuviškajai 
išeivijai.

Kaip tokį elgesį suderin
ti su LIETUVOS Vyriausio 
Išlaisvinimo Komiteto pa
skirtimi — sunku suprasti.

2. Vliko statutas

Prieš vykdami į Vliko sei
mą, penkiolikos jo grupių 
atstovų turėtų nuosekliai 
peržiūrėti Vliko statutą. Jie 
veikiai įsitikins, kad statu
tas favorizuoja vienpusiš
kai Vliko valdybą, tiksliau 
pasakius, jos pirmininką. 
28-o statuto paragrafo sky
rius (b) sako: „Vliko tary
bą sudaro valdybą ir prižiū
ri jos veikimą.”

Deja, taryba veikiai įsi
tikino, kad valdybos suda
rymas yra gana komplikuo
tas reikalas. Ir kai Vliko 
pirmininkas jai pasiūlė, kad 
jis sudarys valdybą, kurią 
taryba gali tvirtinti ar ne
tvirtinti, taryba su jo pasiū
lymu mielai sutiko ir — 
atsisakė labai svarbios tei
sės. Nes laiko slinktyje pa
sirodė, kad Vliko valdyba 
tebuvo sudaroma iš pirmi
ninko asmeniškų ir artimų 
draugų.

Toliau:
Iš 46-o statuto paragra

fo galima išvesti, kad val
dybos nariai gali būti sei
mo sesijos metu savų gru
pių atstovais. Tokiu būdu 
seime gali dalyvauti arti 10 
pirmininko artimų draugų. 
Toks iš valdybos narių su
darytas branduolys gali sei
mui priduoti savo toną ir jį 
nuvesti pirmininko pagei
dauta kryptimi. O kai bus 
balsuojamas įteiktas valdy
bai ar jos nariui nepasiti
kėjimo pareiškimas (Statu
tas, 17), valdybos nariai — 
seimo atstovai taps savo 
skundo teisėjais. Kad egze- 
kutyvo nariai taptų ir le- 
gislatyvo nariais ir tuo pa
čiu metu spręstų jiems iš
keltas bylas — to neleidžia 
jokie politinės korporacijos 
nuostatai nei papročiai!

Panagrinėkime ir 6-ą j į 
statuto paragrafą: Jame 
pasakyta:

„Kiekvienas seimo atsto
vas turi teisę įteikti savo 
motyvuotą pareiškimą sei
mo mandatų komisijai dėl 
(kito) seimo atstovo netin
kamumo .. .” Reiškia, jei 
Vliko valdyba nenori sesi
joje matyti kokio nors kri
tiko, valdybos narys, dabar 
tapęs seimo atstovu, paduos 
skundą prieš aną „netinkan
tį” atstovą, ir pastarasis 
gali būti iš sesijos pašalin
tas. šitas statuto paragra
fas kvepia tamsiausiu vi

Martynas Gelžinis

duramžiu ir turėtų būti iš 
statuto visai pašalintas.

3. Kur dingo L. Grinius?

Rugpiūčio „Elta” infor
muoja apie Vliko tarybos 
patvirtintą naują Vliko val
dybą. Ir vėl jos narių pa
reigos nėra nurodytos, bet 
šiaip ji prezentuoja en cor- 
pore — be vieno praeityje 
labai pareigingo jos nario 
— inž. L. Griniaus.

Pastarasis yra antrosios 
Lietuvos trečiojo preziden
to, gydytojo, dr. Kazio Gri
niaus jauniausias sūnus. 
Apie dešimtmetį jis buvo 
Vliko valdyboje vicepirmi
ninku ir ištikimu Vliko 
struktūros šulu.

Kuomet Vliko pirminin
kas dr. K. Bobelis ir valdy
bos narys Jonas Stiklorius 
„iškilmingai išlydėjo” 1985.
VII. 26 d. vakare iš Stock- 
bolmo uosto išplaukiantį 
Pabaltiečių Taikos ir Lais
vės laivą „Baltic Star” ke
lionėn į Helsinkį, su laivu 
plaukė ir L. Grinius. Jis va
dovavo 52 asmenų lietuvių 
grupei. „Eltos” 1985 m. rug
sėjo numeris, psl. 5, plačiau 
aprašo L. Griniaus vaidme
nį šioje išvykoje, šių metų 
Vliko naujos valdybos sudė
tyje L. Grinius nebėra mini
mas. Tyliai, tyliai, lyg bijo
masi visuomenės, L. Gri
niaus dingimas nuslepia
mas. Tiesa, nuslėpimo tak
tikoje Vlikas yra meistras. 
Bet kartu jis neturėtų pa
miršti, kad jis veikia visuo
menės pinigais ir todėl pri
valo ją informuoti ar L. 
Grinius pats iš Vliko pasi
traukė, ar jis buvo paša
lintas. Dabar atrodo, kad į 
Vatikaną pasvirusioje, Vil
ku besivadinančioje korpo
racijoje, iš valstiečių liau
dininkų kilusiam L. Griniui 
vietos nebėra. Bet žmogus, 
pašventęs ištisą dešimtme
tį savo amžiaus Vliko įtvir
tinimui, buvo bent „ačiū” 
ir „su Dievu” vertas.

TYPISTS — Hundreds week- 
ly at home! Write: P. O. Box 
16, Clark, NJ 07066. (32-37)

WANTED JOURNEYMAN 
OR IST CLASS SKILLED

MACHINISTS
Require 5 yrs. bridgeport or engine 
lathe experience in a job shop envi- 
ronment. Good pay. Hospitalization 
and vacation. Call for appt. 216-579- 
9493. Saliga Precision Machining, 
2020 Lakeside Avė., Cleveland, Ohio 
44114. (35-39)

Experienced, to supervise lorge 
aluminum remelt focility. Tne 
successful candidate will be 
e.Kperienced in pianning, meil
inę, tapping and cycling reverb 
furnaces. Additionally, back- 
ground in crew supervision o 
mušt. We offer excellent salary 
and benefit package, along with 
the opportunity to be a part of 
a rapidly grovving company. 
Send resume, with salary re- 
quirements to: 8armet Aiurni- 
num Corp., Newport Rolling 
AAilI, P.O. Box 29, Uhrichsville, 
0h. 44683, Attn. Plant Mgr.
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Elena Garbačiauskiene

Spaudoje, net ir knygo
se, kartais galima rasti netiks
lių žinių apie krepšinio pra
džią Lietuvoje. Teigiama, 
kad krepšinio pradininkai bu
vo Karolis Dineika ir Stepas 
Darius. O buvo kitaip ...

1919 rudenį, tik ką įsi
steigus Lietuvos Sporto Są
jungai (LSS), Kauno Vytau
to kalne maža moterų grupė 
panoro lavintis krepšinyje. 
Jaunos entuziastės pačios įsi
rengė pirmą krepšinio aikštę 
Lietuvoje. Kadangi aikštė 
buvo prie didžiojo pasivaikš 
čiojimo kelio, 1920-jų praei
viai matė besitreniruojančias 
merginas ir stebėjosi nematy 
tu žaidimu. Atsirado ir dau
giau merginų norinčių lavin
tis krepšinyje.

Krepšininkių ypač pa
gausėjo 1921 ir 1922 metais. 
Aušros gimnazijos mokslei
vės prie LFLS sudarė dvi ko
mandas. Į Vytauto kalną 
ateidavo ir aušrokai, kurie 
vėliau savo gimnazijos kie

DOVANOS 1 LIETUVĄ
siutų prekyboje PATRIA, 2638 West 71st 

gatvė, Chicago, III. 60629 gausus elektronikos ir 
dovaninių prekių pasirinkimas.

Svečiai iš Lietuvos ar važiuojantieji j Lietuvą 
kviečiami apsilankyti ir apsirūpinti dovanomis.

čia gaunama:
Gausūs gintaro papuošalai, 
šimtai muzikos kasečių, 
Lietuvai pritaikyti VIDEO ir AUDIO 

magnetofonai,
Zenith televizoriai,
Siuvimo (over — lock) mašinos,
Jvairūs namuose naudojami elektroniniai 

aparatai.
Viskas pritaikoma 220 V elektros srovei, vei

kiančiai Lietuvoje. Profesionalinis patarnavimas, 
aiškinimas ir demonstravimas. Pristatoma ir į ki
tus miestus. Tai vienintelė lietuvių elektroninių 
reikmenų ir dovaninių prekių parduotuvė.

Kviečiame apsilankyti PATRIA prekyboje: 
2638 West 71st St., Chicago, III. 60629, telef. 
(312) 778-2100.
Čia visus maloniai sutiks ir patarnaus PATRIA 

savininkai Anatolijus ir Frances siutai.

‘PETKUSM*
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

me įsirengė krepšinio aikštę. 
Tai buvo pirmieji vyrai krep 
šininkai: Bulvičius, Karuža 
I, Karuža II, Tamulynas, Te- 
levičius, V. Vokietaitis.

Vytauto kalnas tada pa
sidarė ryškus sporto punktas. 
Prie pradėjusių veikti sporto 
vienetų - Šaulių sąjungos 
sporto skyriaus, Kovo, Mo
terų Sporto Mėgėjų Ratelio 
(MSMR), Makabi ir kitų, su
sidarė ir moterų krepšinio ko 
mandos. O vyrai fubolinin- 
kai, grįždami iš treniruočių 
Ąžuolyne, pasigriebdavo iš 
krepšininkių kamuolį ir pa
tys pabandydavo mesti į 
krepšį, nors pašaipiai saky
davo, kad tai 'bobų zabova'. 
Tačiau merginos nekreipda
vo į tai dėmesio. Tarp fut
bolininkų buvo ir Stepas Da
rius, kuris sakė, kad jis buvo 
žaidęs krepšinį JAV. Bene 
pirmą kartą Lietuvos sporto 
šeimoje Darius pasirodė leng 
vosios atletikos rungtynėse, 
kuriose jis atstovavo Karo

Atsisveikinant su a.a. Linu Staškūnu, mirusiu rugsėjo 4 d. Floridoje. Pirmoje eilėje prie karsto iš 
dešinės sėdi sūnus Raimondas, duktė Julija, žmona Apolonija ir marti Nancy. Velionis palaidotas 
rugsėjo 7 d. Royal Palm Mcmorial Gardens kapinėse. J. Garlos nuotr.

mokyklai ir ieties metime 
užėmė trečią vietą. Darius 
mielai talkino pradiniuose 
Lietuvos sporto ėjimuose, 
nors visuomenė tada kreivai 
žiūrėjo į sportininkus, o gene 
rolas Žukauskas Darių buvo 
pavadinęs ’šalapajum' už at
sidavimą sportui.

Populiarėjant krepšiniui 
parengiau šio žaidimo taisyk
les, kurias kartu su Darium 
peržiūrėjome. Taisyklės bu
vo išleistos Dariaus vardu, 
nes vyras - o dar iš Ameri
kos! - turėjo daugiau impo
nuoti jaunimui.

1922 m. Kaune jau gy
vavo apie 20 moterų krepši
nio penketukų ir buvo su
rengtas pirmas Lietuvoje 
krepšinio turnyras. Jį laimė
jo LFLS I-ji komanda: Inge- 
levičienė, Garbačiauskiene, 
Vaitelytė, Mačiuikienė, Bu
lotaitė ir Rimkaitė. Norėda
mos gerėti krepšinyje, mote
rys darė gimnastikos prati
mus, domėjosi ir lengvąja 
atletika.

Dar vienoje srityje mo
terys pralenkė vyrus - LSL 
moterų sporto komitetas bu
vo Tarptautinės moterų spor
to federacijos FSFI (Federa- 
tion Sportive Fcmininc Inter 
nationale) narys. Tik vėliau 
LSL futbolo komitetas buvo 
priimtas į tarptautinę futbolo 
federaciją FIFA. Taip pat, 
pirmojo sporto žurnalo "Lie
tuvos Sportas" redaktorė bu
vo Elena Garbačiauskiene, ir 
pirmoji bendradarbė - Arija 
Kamauskaitę-Ingelevičienė.

Grįžtant prie moterų 
krepšinio paminėtina, kad

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos lemos — Pasirinldmaa didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

A. t A.

LINUI STAŠKŪNUI 
mirus, jo žmonai, mūsų narei, APOLONIJAI 

ir vaikams — JULYTEI, LINUI, ALGIUI, 
RAIMUNDUI ir jų šeimoms bei giminėms ir 

artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir 

kartu liūdime.

Lietuvos Dukterų Draugijos 
Juno Beach Skyrius

Mylimam vyrui

A. A.

LINUI STAŠKŪNUI
mirus, mūsų mintys ir liūdesys su Tavim, 
mieloji OLE, tavo skausmingų išgyvenimų 
valandose. Taipgi užuojautą šeimai ir arti
miesiems.

Irena ir Eugenijus Manomaičiai 
Elena Darnijonaitienė
Rimgailė Zotovienė

1923 m. Kaune buvo turny
ras dainininkės Vincės Jo- 
nuškaitės taurei laimėti. Pir
mą vietą užėmė LFLS aušro- 
kės - Bieliauskaitė, Eimaity- 
tė, Limantaitė, Matulaitytė, 
Steponaitytė. Ir tik tada vy
rai, tartum pabudę, pradėjo 
daugiau domėtis krepšiniu ir 
rungtyniauti.

• Aleksandra Arūnaitė- 
Pakalkienė, gyvenusi Rich
mond Hill, N. Y. pakeitė ad

resą : Aleksandra Pakalka, 
Matulaitis Home, Thurber 
Rd., Putnam, Ct. 06260.

JOURNEYMAN 
DIEMAKERS

With job shop experience only. Mušt 
have experience with Progressive 
Draw and Single Point Tooling. Ex- 
cellent wage and benefit package.

Please call or write for intervievv
BETTCHER MANUFACTURING 

CORP. 
16000 Commerce Park Drive 

Brook Park, Ohio 44142 
216-267-0850

Eaual Opportunity Employer 
32-38)
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More Lithuanians! Vladas Vijeikis CHICAGOS LIETUVIAI

Skaičiau laikraštyje, kad 
kai kurie moteliai pareiškė: 
”No more lithuanians”. Da
bar atvažiavęs į kokį mote
li visaip sukinę j u savo ak
centą, kad neatpažintų be
esant tos tautos nariu, ku
rie motelio turtą pasinešę 
naikinti. Kaltinant ar teisi
nant reikėtų sudaryti komi
siją nuodugniai ištyrinėti, 
kodėl naikinimo dvasia jau
nimo kūne slypi ir kodėl jie 
taip įtūžę. Gal mamytė jų 
pakankamai nemylėjo. Gal 
tėvelis kažką netaip mokė. 
Reikėtų visą šeimyną ge
rai ištyrinėti. Gal tėvelis 
užslėpė savo griovimo dar
bus ir dabar sūnelis pavel
dėjo. Kaip pamokslus besa
kytum, bet paveldėjimas 
yra paveldėjimas. Atsipra
šau, nuklydau. Čia psicho
logų reikalas. Jie tam moks
lus ėjo ir dantis pravalgė 
betyrinėdami visokias be
protiškas išmones. Tegul 
jie galvą suka.

O aš noriu konkrečiai šiuo 
reikalu pasisakyti. Taip sa
kant savo trigrašį įkišti, 
nors žinau, kad velnių gau
siu, kaltas ar nekaltas. Ma
mytės ims šaukti: ”Ne ma
no sūnus tai darė. Tai jo 
draugai jį privertė”. Toks 
posakis nuo neatmenamų is
torinių laikų girdimas. 
Egipto jeroglifuose užrašy
ta. Asirijos molio lentelėse 
įspausta. Romos marmre 
įrėžta. ”Kaip jis gali taip 
biauriai padaryti? Jis man 
motinos dieną rožę atneša!” 
šaukia mamytė. Nepatikri
na, gal sūnelis iš kaimyno 
sodelio rožę nudžiovė.

Yra ir gerų vaikinų ir 
mergaičių, šie šaukia, kad 

EXPERIENCED 
PRODUCTION PERSONNEL 

CNC MACHINISTS/MACHINISTS
(IST — 2ND SHIFTS)

EXPER1ENCED WITH MILLING MACHINES AND/OR LATHES. 
CAPABLE OF DOING SET-UPS AND READING BLUE PRINTS. 

GOOD WORKING COND1TIONS. APPLY TO:

NORCO INC.
130 ETHAN ALLEN HIGHWAY

(ROUTE 7)
RIDGEFIELD, CONN. 06877

E. O. E. M/F/H/V
(34-36)

Change your direction and head
to Cape Cod Nursing Home.

A few select positions are now available for Nurses and 
Nursing Assistants at excellent pay, plūs these amazing 
benefits:

• Time & Vž after 8 hours
• Short pay program
• Free mea! program
• Certified Nursing Assistant program 

with pay inerease on completion
• Medical, Dental & Life Insurance
• Refer a friend bonus program
• Perfect attendance program
• Pay in lieu of benefits
• And more!
If interested contact Director of Nurses

CAPE COD NURSING HOME
LEWIS POINT RD.

BUZZARDS BAY, MA 02532

617-759-5752

jie niekuo nekalti. Mikros
kopinė mažuma visokias iš
daigas daro, čia mano ma
kaulę konkretus klausimus 
ima kutenti. Jeigu jų (tų 
biaurybių) taip maža, o jū
sų (gerųjų) taip daug, ko
dėl tiems blogiesiems snu
kius nesuarti? Gimę Ame
rikoje turėtumėte žinoti, 
kad boksas čia labai dide
lėje pagarboje. Apskaldę 
snukius ir antausius atgrą- 
sintumėte tą mažumą nuo 
biaurių darbų ir atliktumė
te didžios vertės tautinį 
darbą. Motelių ir kitokių 
užeigų vedėjai džiaugsmin
gai sutiktų ir šauktų: 
”More Lithuanians!”

Kažkuris drąsus kores
pondentas pagrasino, kad 
kitą kartą paskelbs tų me
dėjų pavardes. O kodėl ne 
dabar? VLIKo pirmininką 
koneveikia, Bendruomenės 
valdybos neglosto. Net Rea- 
ganą pliekia už bet ką. Tad 
kodėl to šaunaus jaunimė
lio pavardžių neskelbti? Ne
sivaržykite. Jie čia gimę ir 
žino amerikietišką taisyk
lę: blogai ar gerai, svarbu 
kad rašo. Kada neberašo, 
tu miręs.

Anais senais laikais, kai 
dar pasaulio mandrybių ne
buvome prisisrėbę, didžiau
sias Žygdarbis buvo moky
tojui ant kėdės knopkę pa
dėti. O, tas kuris pamokos 
metu cepeliną (tai toks iš 
popierio sulankstytas prie
taisas, kuris skrenda) iš
drįsdavo paleisti, tas buvo 
dienos didvyris. Tad dabar 
rimtai svarstau. Koks di
desnis žygdarbis. Ar cepe
liną paleisti, ar motelį su

niokoti ? Prieinu išvados, 
kad cepelino paleidimas di
džiulis nusikaltimas. Už tai 
buvai nubaustas. Neteko 
girdėti, kad motelių nieko- 
tojai būtų nubausti. Mamy
tės net VLIKo posėdžiuose 
savo sūnelius gina. Ir aš su
prantu. Jos grindžia lietu
vių tautos ateitį.. Iš tokių 
karingų vyrų galima susi
laukti narsių VLIKo ar 
Bendruomenės ar kitos mū
sų iškilios organizacijos va
dovų. Tik kur jie rengs su
važiavimus jeigu motelių 
direktoriai šaukia ”No more 
Lithuanians!” Teks slėptis 
po kitos tautos vėliava. Gal 
latvių ? Jie rodos dar mote
lių nedaužė.

Bet sustokime ir blaiviai 
p a g a lvokime.
viskas paremta muštynė
mis. Tik pasklaidykime is
toriją. Amerikiečiai indėnus 
mušė. Anglai irgi gavo. Vi
sokios teisės iškovotos per 
muštynes. Tad konkrečiai 
pagalvokime. Jeigu panau
dosime mūsų jaunimo jė
gą, kuri slypi kažkur, ką 
nors laimėsime. Kaip anks
čiau minėjau, amerikietis 
mėgsta jėgą. O mūsų jauni
mas jėgos turi, kad ir ma
žumoje. Ei, jūs politikieriai, 
pagalvokite kaip tą jėgą pa
naudoti ! Amerikiečiai aiš
kiai sako: ” j eigų negali nu
galėti — jungis!” Aš tik
rai stebiuosi; kaip tokia 
nuostabi idėja atėjo į ma
no apsususį protą. Tad įsi
smaginęs dar pridėsiu. Mū
sų lietuviški politikieriai 
mušasi tarp savęs ir nema
to, kokia jėga čia pat šali
mais laukia pašaukimo. Bet 
tam jie politikieriai, kad 
gerų dalykų nematytų. Taip 
jau buvo per amžius.

HELP WANTED 
RACKERS 

UNRACKERS 
CLIPPERS 

INSPECTORS 
PACKAGING OPERATORS 

Apply in person 
SWANK INC.
6 Hazell Street 

Attleboro, Mass. 02703 
Swank is an Equal Oppornity 

Employer M / F 
35-44)

JOHNSON STAMPING & 
FINE-BLANKING CO.

9120 General Drive 
Plymouth, Mich. 48170

Due to a recent expansion and 
opening of a second plant, we 
are in need of:

PRODUCTION FOREMAN 
for the afternoon shift.

Benefits include Hospitalization, Den
tal, and Disability. Apply at our plant 
vveekdays from 8:00 am lo 12:00 
ptn. Applicants may also send a 
resume to our Personnel Office at 
the above address. (35-37)

PRINTERS 
2-COLOR 

SMALL PRESS 
OPERATORS WANTED 

— FULL-TIME, DAYS — 
— TOP PAY — 

617-344-1956
(35-39)

•■■■■■■■■■■■ Antanas Juodvalkis

KNYGOS — KOMUNISTŲ 
KANKINIAI — 
SUTIKTUVĖS

Atsigavus po didžiųjų va
saros karščių ir sausros, 
lietuvių kultūrinis gyveni-• 
mas pradėjo įsibėgėti ir 
Chicagos Lietuvių centro 
salėse ir klasėse skamba 
lietuviška daina ir žodis.

Amerikos lietuvių tauti
nės sąjungos valdyba, pir
mininkaujama energingojo 
ir dosniojo visuomeninko 
dr. Leono Kriaučeliūno, iš
leido knygą — Lietuviai 
tautininkai — komunistų 
kankiniai, kurios sutiktuvės
ruošiamos š. m. spalio 23 
d., sekmadienį, 3 vai. po pie- 

Amerikoje . tų Lietuvių tautinių namų 
salėje (6422 So. Kedzie 
Avė.).

Apie knygą kalbės Nau
josios Vilties redaktorius 
Vytautas Abraitis, o dailio
jo žodžio pluoštą pateiks
Daiva Vaitkevičiūtė-Meilie- 
nė ir Linda Burbienė.

Visi kviečiami dalyvauti 
ir susipažinti su komunistų 
kankiniais. Įėjimas laisvas 
ir aukos nebus renkamos. 
Bus ir vaišės.

LIETUVIO MOKYTOJO 
PAGERBIMAS

Amerikos lietuvių tautinė 
sąjunga pati dalyvauja išei
vijos lietuvių kultūrinėje ir 
visuomeninėje veikloje ir 
vertina kitų darbą ir įnašą 
į lietuvybės išlaikymo ir 
Lietuvai laisvės atgavimą.

Lietuvis mokytojas buvo 
kertinis akmuo (pagal evan
geliją) n e p riklausomybės 
laikotarpyje, okupacijų me
tu ir taip pat išeivijoje. Jų 
pasišventimas, pasiaukoji
mas ir meilė Lietuvai, daug 
prisidėjo prie lietuvių kal

VII PLB SEIMUI, IV KULTŪROS KONGRESUI IR 
VIII LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTEI RENGTI 
_______________ JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS_________________  

5620 So. Claremont Avė., Chicago, IL 60636, USA

APYSKAITA

1. Pajamos:
a. mecenatų ir kitų aukos $58,195.15
b. LB apylinkių valdybos 22, 822. 22
C. dovanų paskirstymo bilietai ir aukos 22, 643.03
d. pokylis 3,477. 13
e. palūkanos 374. 54

Iš viso pajamų. $107,512.072. Išlaidos:
a. mecenatams už bilietus į renginius

Šokių Šventei $9,530.00
Kultūros kongresui 2,962,00 $12, 492. 00

b. spausdiniai ir dovanų knygutės 6,118.80
C. pašto išlaidos 3,419.08
d. laimėjimai 2,000.00
e. PLB Fondui už talką 1,800.00
f. įvairios adm. ir rašt. išlaidos 1,408.14
g- adresų sudarymas, salės nuoma ir kita 1,643.00
h. spauda ir radijas 900. 00

Iš viso išlaidų 29,781.02
Lieka $ 77.731.053. Išmokėta rengėjams:

a. JAV LB Krašto valdybai $30,700.00
b. PLB kultūros kongreso k-tui 27, 300. 00
C. PLB seimui rengti 19,500. 00

IŠ viso išmokėta rengėjams 77,500.00
Likutis banke s- toje $ 231.05

Pastaba: neįskaityta tiesiogiai JAV LB krašto valdybai pasiųsta dr. P. Kisieliaus 
500 dol. auka,

šioje apyskaitoje įtrauktos tik jungtinio finansų, komiteto gautos 
aukos ir kitos pajamos.

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS
1988.VIII.31 d.

bos ir kultūros išlaikymo 
priaugančio jaunimo tarpe.

Lituanistinės šeštadieni
nės mokyklos buvo ir dar 
tebėra tikros vargo mokyk
los, kuriems ne visi teikia
me pakankam dėmesį ir 
paramą. Mokytojai, atitrū
kę nuo kasdieninės darbų, 
šeštadienius aukoja lietu
viškam auklėjimui, gauda
mi tik menką, minimalų at
lyginimą.

Sudominti lit. švietimu ir 
įvertinti dirbusius ir dir
bančius lit. mokyklose mo
kytojus, ALT S-gos valdy
ba 1989 m. sausio 22 d. Lie
tuvių tautiniuose namuose, 
Chicagoje, ruošia lietuvio 
mokytojo pagerbimą.

Apie pagerbimo progra
mą bus pranešta vėliau, o 
dabar rezervuokime sausio 
22 d. papietę ir dalyvauki
me mokytojo pagerbime.

MARGUČIO KONCERTAS
Margučio radijo rengia

mame koncerte ”Nauji var
dai — nauji balsai I”, pro
gramą atliks čiagimiai lie
tuviai: Julianne Barės — 
sopranas, Algis Valiūnas — 
bosas-baritonas ir Edward 
Zelnis — tenoras. Akompa
nuos Manigirdas Motekai- 
tis. Algis Valiūnas jau pa
žįstamas iš Margučio su
rengto kompozitoriaus Sta
sio Šimkaus — 100 metų gi
mimo sukakties minėjimo. 
Julianne Barnes ir Edward 
Zelnis pirmą kartą koncer
tuos lietuvių scenoje. Jie 
yra baigę aukštuosius mu
zikos mokslus ir yra verti 
dėmesio. Koncertas rengia
mas spalio 2 d. 3 vai. p. p. 
Jaunimo centre.

Bilietai Margutyje ir 
Vaznelių parduotuvėje.
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO* SĄJUNGA PRISTATO:

Ohio Lithuanians for Bush komitetas rugsėjo 8 d. buvo susi
rinkęs posėdžiui pas pirm. inž. Raimundą Kudukį, Pepper Pike, 
Ohio. Buvo diskutuota ateinantieji rinkimai ir kaip išvystyti 
didesnę paramą respublikonų kandidatams. Prieky sėdi dr. 
Dainius Degėsys, Rita Balytė ir Petras Kaunas. Stovi Raimundas 
Kudukis, Bob Mayes, dr. Vytautas Maurutis, Gintautas Gaška. 
Trūksta Petro Stungio, dr. Romos Degėsienės, Česlovo Šatkaus.

V. Bacevičiaus nuotr.

Clevelando meru George 
Voinovich, kuris kandida
tuoja į JAV senatą. Komi
tetas, kuriams vadovauja 
Dana čipkienė, Vladas Pleč
kaitis ir Juozas Stempužis, 
kviečia lietuvius susirinki
me dalyvauti.

Jeigu norime turėti sena
torių, kuris remtų Lietuvos 
laisvės bylą ir etninių ma
žumų veiklą, visi turėtume 
dalyvauti šiame susirinki
me.

„SVAJOMŲ AIDAI“

Jei ruošiatės parduota ir 
pirkti namą, skambinkit 
ROTAI GAMBER - GAI- 
DžIŪNAITEI, pastoviai dir
bančiai CENTURY 21 —

IS AUSTRALIJOS

• Metinis Pabaltiečių 
bendravimo vakaras, įvyks 
šeštadienį, š. m. spalio mėn. 
8 d., 7:30 vai. vak. latvių 
parapijos salėje — Andrews 
Avenue (West 151-a gatvė) 
ir Detroite Avenue. Progra
mą atliks estų kompozito
rius, koncerto pianistas 
Rein Rannap. Bus patiekta 
šilta vakarienė, taip pat 
muzika ir kt.

Bilietai po $15.00 gauna
mi pas ALT skyriaus valdy

bos nares A. Mackuvienę — 
tel. 692-2031 ir B. Pautie- 
nienę — tel. 383-8225. Pel
nas skiriamas bendrai Pa
baltijo valstybių laisvinimo 
veiklai.

SUSITIKIMAS SU MERU 
GEORGE VOINOVICH
Spalio 22, šeštadienį, 1 

vai. p. p. Dievo Motinos pa
rapijos svetainėje ruošia
mas lietuvių susitikimas su

Launder and Ass’n. Inc. — 
7395 Center St., Mentor, 
Ohio 44060. Telefonai įstai
goje: 255-1111 ir 951-8101, 
namuose — 585-7280.

Visais pardavimo ar pir
kimo reikalais būsite rūpes
tingai aptarnaujami.

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

flfili /uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui

/uperior Žavinę/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

MATAS Realto
505 EAST 185 ST., EUCLID, 

(216) 486-2530

RITA MATAS

KONCERTAS

(Taupa
Litftuanian Credit (lltiion 

Lietuvių (Kredito (Kooperatyvas 

767 Lašt 185th Street

C (e v e tauri) Oftio 44119

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

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

Parduodame pinigines perlaidas (Money Orders), Travcler'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.

JAKUBS AND SON
-&

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

g 
| Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

— Broker — G.R.I. — C.R.A.

44119

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.
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TORONTO "GINTARAS” 
LIETUVIŲ DIENOSE

Tarp Clevelando, ir To
ronto yra išsivystęs darnus 
kultūrinis bęndradarbiavi- 
mas. Clevelandan dažnai 
kviečiami Toronto dainos, 
muzikos, scenos vienetai bei 
solistai, o kanadiečiai nepa
miršta ir mūsų menininių 
sambūrių jų renginių pro
gramoms atlikti. Clevelan- 
das ir šių metų Kanados di- 
džiuosiose renginiuose nuo
širdžiai talkino Kultūros 
kongreso rengime ir vykdy
me, duodamas rengimo ko
misijos pirmininkę, koordi
natorių, paskaitininkų, pra
nešėjų, Dievo Motinos para
pijos chorą ir t.t. Tautinių 
šokių šventėje clevelandie- 
čiams atstovavo Grandinėlė 
ir kitos šokėjų grupės. Cle- 
velandiečių veidų tomis die
nomis ir Toronte, ir Hamil
tone buvo matoma daug ir 
visur. '

Tradicinėms lietuvių die
noms, vykstančioms spalio 
8-9 dienomis, Clevelando 
LB apylinkė pakvietė di- 
džiausį ir spalvingiausi Ka
nados lietuvių jaunimo tau
tinių šokių ir dainų sambū
rį Gintarą, kuris per 33 me
tus savo spektakliais Kana- 
nadoje, JAV-se ir net trijo
se Europos išvykose džiugi
no didžiules auditorijas. Ka
nadoje ir Europoje jie pa
sirodė televizijos progra
mose. šis šaunus vienetas 
pirmą kartą bus matomas 
Clevelando scenoje.

Nuo 1966 metų "Ginta
rui” vadovauja Rita ir Juo
zas Karasiejai, talentinga 
pora, kuri buvo viena iš pa
grindinių VHI-sios tautinių 
šokių šventes meno vadovų. 
Gintaras yra dalyvavęs vi
suose lietuvių tautinių šo
kių festivaliuose.

Clevelando ir apylinkių 
lietuviai tikrai galės pasi

Gintaro ansamblis iš Toronto dalyvaus Lietuvių Dienose Clevelande.

džiaugti šio sambūrio atlie
kamais šokiais, dainomis ir 
muzika. Niekas neturėtų 
praleisti tokios malonios ir 
kultūringos pramogos.

Koncerto pradžia spalio 8, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Dievo 
Motinos parapijos auditori
joje.

Bilietai jau platinami 
abiejų parapijų svetainėse 
sekmadieniais, o paprasto
mis dienomis galima užsi
sakyti skambinant telef. 
481-9928 arba 531-2190. Bi
lietų kainos po 15, 12, 8 ir 
5 dol. Lituanistinės mokyk
los mokiniai įleidžiami vel
tui.

Po koncerto bus vakarie
nė su Toronto svečiais. Va
karienei bilietus taip pat 
reikia užsisakyti iš anksto 
nurodytais telefonais ar 
vietose.

Sekmadienį, spalio 9, po 
po pamaldų Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje ati
daroma išeivijos lietuvių 
paroda "Lietuvių dailė 88”. 
Įėjimas į parodą auka. Bus 
galima įsigyti menininkų 
darbų. Sekmadienį po pa
maldų šios parapijos sve
tainėje rengiami pietūs, ku
rių pelnas skiriamas žaibo 
s p o r tininkams, vykstan
tiems į Australiją, parem
ti. Visi kviečiami tą sekma
dienį gardžiai pavalgyti, 
tuo pačiu padedant suma
žinti didžiules išvykos į 
Australiją išlaidas.

VIOLETA 
RAKAUSKAITĖ 

ATVYSTA 
CLEVELANDAN

Dainavos rėmėjų komite
tas savo metiniam koncer
tui, kuris įvyks lapkričio 12 
d., Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje, pakvietė es
tradinių dainų solistę Vio
letą Rakauskaitę-štromienę, 
šiuo metu viešiančią ir kon

DIRVA

CLEVELANDO LIETUVIŲ DIENOS£

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE

šeštadienį, spalio 8 d., 7 vai. vak.

KONCERTAS
TORONTO LIETUVIU JAUNIMO ANSAMBLIS

GINTARAS
VADOVAI RITA IR JUOZAS KARASIEJAI

Bilietai j koncertą ir vakarienę su šokiais platinami sekmadieniais abe
jų parapijų svetainėse, arba tel.: 481-9928; 531-2190. (Kainoh: 15, 12, 8 ir 5 
dol.). Lituanistinės mokyklos mokiniams — veltui.

Visos vietos numeruotos.

SEKMADIENĮ, SPALIO 9 D. NUO 11 VAL. RYTO
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DAILĖ
KURATORIUS ALGIMANTAS KEZYS

Įėjimas į parodą — auka.
Parapijos svetainėj pietūs žaibo kelionei į Australiją paremti.

Visi Clevelando ir apylinkės lietuviai kviečiami Lietuvių Dienose da
lyvauti.

LB CLEVELANDO APYLINKĖS
VALDYBA

certuojančią JAV-se. Solis
tė su koncertais ir išleisto
mis plokštelėmis yra susi
laukusi išskirtino dėmesio 
Europoje ir šiame kontinen
te. Clevelande ji koncertuos 
pirmą kartą.

Dainavos rėmėjų komite
tui Clevelande pirmininkau- 
kauja dr. Marius Laniaus- 
kas. Daugiau informacijų 
bus vėliau. V. R.

• Kazimieras ir Ona Pa
lubinskai, Euclid, Ohio, 
mielam draugui a. a. Linui 
Staskūnui Floridoje mirus, 
vietoj gėlių ant jo karsto, 
atsiuntė Dirvai auką 50 dol. 
Ačiū.

• Balfo gegužinė rugsė
jo 25 d. neįvyks, dėl tą pat 
dieną šv. Jurgio parapijo
je vykstančių iškilmių.

• šv. Jurgio parapijoje 
vysk. Lyke, įvesdinant kun. 
J. Bacevičių į parapijos kle
bono pareigas, šv. Mišias at
našaus ne 11:15 vai., kaip 
buvo skelbta, bet 10 vai. 30 
min. Po to salėje bus tos 
reikšmingos šventės pami
nėjimas — vaišės.

PIRMOJI KREDITO 
KOOPERATYVŲ 
KONFERENCIJA

Lietuvių kredito koope
ratyvų sąjūdis šiaurės 
Amerikoje su ketvirčiu bi
lijono dolerių aktyvo jau 
tapo stipri finansinė insti
tucija. šio kontinento lie
tuvių kredito unijų pradi
ninkai, Kanados lietuviai 
jau turi keturis kooperaty
vus: Paramos ir Prisikėli
mo parapijos kooperatyvus 
Toronte, Talką Hamiltone 
ir Litą Montrealyje. JAV-se 
veikia: Kalifornijos lietu
vių kredito kooperatyvas 
Santa Monikoje, Lietuvių 
kredito kooperatyvas Los 
Angeles, Kasa New Yorke 
su skyriais Chicagoje, Cice
ro, Hickory Hills, Detroite, 
St. Petersburg Beach ir Wa- 
terbury, Taupa Bostone ir 
Taupa Clevelande. Taupos 
kooperatyvai, nors ir pasi
vadinę tuo pačiu vardu, yra 
savarankiškos institucijos.

Jau prieš kiek laiko buvo 
puoselėjama mintis sukvies
ti lietuvių kooperatyvų di
rektorių ir vedėjų konfe
renciją, kur galėtų būti ap
tarti ne tik glaudesnio ben
dradarbiavimo, finansi n i o

Nr. 36 — 11

stiprinimo bei bendrai nau
jų idėjų pasidalinimo klau
simai, bet ir pasisakyti dėl 
lietuviškos veiklos ir jos rė
mimo, jaunimo įtraukimo į 
šį kooperatyvinį judėjimą 
ir kitomis aktualijomis.

Iniciatyvos ėmėsi Vytau
tas Staškus, Clevelando 
Taupos kooperatyvo inicia
torius ir direktorius. Cleve
lando Taupa yra jauniau
sias lietuvių kooperatyvų 
šeimos narys Amerikoje, 
bet jo aktyvai jau pasiekė 
šešius milijonus, įsigyta 
nuosavi namai ir narių skai
čius vis augą.

Pirmoji šios rūšies kon
ferencija kviečiama Cleve
lande, spalio 28-29 dienomis 
(penktadienį ir šeštadienį). 
Be oficialiųjų darbo posė
džių numatoma ir susipaži
nimo vakaronė su kviesti
niais svečiais. Kredito ko
operatyvams jau išsiuntinė
ti pakvietimai.

V. Pociūnas

FOR SALE

St. Vitus area, 3 fami- 
ly home for sale by owner. 
Aluminum siding, fenced 
yard and much more. A-l 
condition. Phone: (216)
286-4915.

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



DIRVA
• ALT S-gos aplinkrašty

je Nr. 1, dėkojant seimo 
rengimo komisijai, centro 
valdyba neužmiršo ir žur
nalo Naujoji Viltis, kurio 
redakcinę kolegiją sudaro 
Vytautas Abraitis, vyr. re

A. A.

Kpt. VINCUI BARTUŠKAI

mirus, jo žmonai ALDONAI, dukterims NI

JOLEI ir DANGUOLEI, jų šeimoms ir ki

tiems giminėms nuoširdžią užuojautą reiš

kia.

Ona Naumanienė
Genovaitė ir Albinas Karsokai

A. A.
LINUI STAŠKŪNUI

mirus, žmonai APOLONIJAI, dukrai JULY

TEI, sūnums LINUI, ALGIUI, RAIMUNDUI 
su šeimomis, visiems kitiems giminaičiams ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Antanas Butkus, 
sūnus Gediminas ir dukra Rūta 

Butkutė-Marino su šeimomis

daktorius ir nariai Algirdas 
Budreckis, Antanas Butkus 
ir Stasys Santvaras.

Naujas žurnalo numeris 
jau baigtas rinkti. Jame 
daug aktualių straipsnių.

Valdyba reiškia padėką 

ilgamečiui žurnalo adminis
tratoriui Broniui Kasakai- 
čiui, pasitraukusiam iš pa
reigų. Jo vietoje jau dirba 
Oskaras Kremeris, 1005 
Sherwood Dr., La Grange 
Park, III. 60525.

žurnalą leidžia ALT S-ga 
ir Korp! Neo-Lithuania.

• Lietuvių Tautinio Kul
tūros Fondo įteisinimą, kad 
galima būtų nusirašyti nuo 
mokesčių aukas Fondui, 
tvarko adv. Vytautas Misiu- 
lis. Sąjungos ryšininku yra 
vicepirm. Petras Buchas.

• Rockfordo Lietuvių 
Pensininkų klubas, per Pet
rą šerną, atsiuntė Dirvai 
paremti 20 dol. Ačiū.

• Halina Žitkųvienė, Ju- 
no Beach, Fl., atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 20 dol. Ačiū.

• Dr. Dainius ir dr. Ro
ma Degėsiai, Gatės Mills, 
Ohio, atnaujindami Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
20 dol. Ačiū.

LOS ANGELES
lietuvių dienos 

LOS ANGELĖJE

Pereitų metų rudenį Lie
tuvių Bendruomenės Vaka
rų Apygardos, Los Angeles 
ir Santa Monikos apylinkių 
suruoštos Lietuvių Dienos, 
mugės formoje, tęsėsi net 
dvi dienas ir sutraukė tūks
tančius žiūrovų — lietuvių 
ir kitataučių.

Rengėjai paskatinti šio 
pasisekimo nutarė ir šių 
metų rudenį surengti dar 
didesnio pobūdžio mugę — 
Lietuvių Dienas.

Ši šventė įvyks spalio 1 
ir 2 dienomis, šv. Kazimie
ro parapijos patalpose ir 
kieme.

Numatyta plati šventės 
programa. Tautiniai šokiai, 

. dainos, tautodailė, meno ir 
keramikos parodos lietuviš
kas maistas ir įvairios pre
kės. Bus ir daug kitų neti
kėtumų.

Į šią šventę atvyksta Chi
cagos Etnografinis Ansam
blis. Omahos, San Francis- 
co ir Los Angeles lietuviai 
šokėjai, estų ir latvių šokė-

FOLDING CARTONS
Canton Michigan Based Carton Co. 
looking for glue machine setup per
son, also bobst operator. Hourly 
wage commensurate with experience.

Call 1-313-397-2638 or send 
letter or resume to: P. O. Box 

87068, Canton, Mich 48188 
(31-40)

Train to be a
TRAVEL AGENT 

TOUR GUIDE 
AIRLINE RESERVATIONIST

Start at home. Train on live 
airline computers. Home study 
and resident training. Financial 
aid available. National Hdgtr. 
Pompano Beach, FL.

A.C.T. TRAVEL SCHOOL

1-800-327-7728
Accredited Member N.H.S.C.

J PADĖKA
Ir šiemet Tautos šventės minėjimas Los An

geles mieste praėjo su dideliu pasisekimu.
Rengėjai dėkoja ramovėnams ir šauliams už 

gražiai suorganizuotą ir įvykdytą vėliavų pakė
limą, šv. Kazimiero parapijos klebonui dr. Algir- 
rui ir solistams už gražų giedojimą iškilmingų 
rui ir solistams už gražių giedojimą iškilmingų 
mišių metu. Ačiū prelatui Jonui Kučingiui už in- 
vokaciją, gen. garbės konsului Vytautui Čeka
nauskui už tartą žodį akademijos metu, solistei 
Janinai čekanauskienei, muzikei Onai Metrikie- 
nei ir aktoriui Petrui Maželiui už jautriai atliktą 
minėjimo meninę dalį, Ramonai Alseikaitei už 
skaitymus bažnyčioje ir minėjimo programos pra- 
vedimą. Ačiū visiems ir visoms, prisidėjusiems 
ūkiškuose rengimo reikaluose, ypatingai Ambro- 
zei žatkui, Onutei ir Pranui Dovydaičiams ir Re
ginai Jurkūnienei.

' Didžiausia rengėjų ir publikos padėka 
tenka viešniai iš Chicagos, prelegentei Vidai Jo
nušienei, kuri nustebino, sužavėjo ir sujaudino 
klausytojus.

Ačiū!
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 

Los Angeles skyriaus valdyba

jai ir daugelis dainininkų ir 
muzikantų.

Šventės garbės pirminin
kas Vytautas Bielajus iš 
Denver, Colorado, atidarys 
šią šventę.

Šios šventės rengimo ko
miteto nariai yra didelė en
tuziastų grupė — jaunoji 
karta.

Vyt. šeštokas

PATINKA. PATINKA ...
Lietuvių roko grupė 

"Naujas kraujas” įdainavo 
naują juostelę ”Patinka pa
tinka”.

Dainuoja Loreta Grika- 
vičiūtė, 27 m., jau septyne
rius metus besireiškianti 
amerikiečių roko klubuose 

Mylimai žmonai ir motinai
A. A.

MAGDALENAI SIRUTIENEI 
iškeliavus Amžinybėn, užuojautą reiškiame 

mūsų skyriaus nariui VYTAUTUI SIRU

ČIUI,, dukrai GRAŽINAI ir kitiems artimie
siems.

Mielam draugui

A. A.

LINUI STAŠKŪNUI
mirus, žmonai APOLONIJAI, dukrai JULI

JAI su šeima, sūnums: LINUI jun., ALGIUI, 

RAIMUNDUI su šeimomis ir artimiesiems 

liūdesio valandoje reiškiu gilią užuojautą.

Jonas Balbatas

Kalifornijoje ir ansamblyje 
”The Signals”. Jos muzika 
įkvėpė Andrių Kulikauską, 
23 m., parašyti tekstus ke
turiolikai dainų, o jo brolis 
Jonas Kulikauskas, 20 m., 
baigiąs Otis Parson me
no institutą, apipavidalino 
juostelę ir sukūrė plakatą. 
Dainuoja visi trys: Loreta, 
Andrius ir Jonas.

"Naujas kraujas” roko 
grupė ruošiasi ypatingai 
programai Los Angeles Lie
tuvių Dienose spalio 1 ir 2 d.

J uostelę galima įsigyti 
pasiunčiant užsakymą su 10 
dol. čekiu adresu: Tilžė, P.
O. Box 4521, Cerritos, Cal. 
90703-4521.

Jums patiks, kai visi su
rinka "Patinka patinka”...

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos 

Los Angeles skyrius
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