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Ar tik Estijoje
Scyūdis pakeičia partijcį?

Vytautas Meškauskas

Kaip jau pranešėm, tuo 
pačiu laiku kai Maskvoje 
Gorbačiovas perėmė valsty
bės herarchijos aukščiausią 
postą, Estijoje buvo legalizuo
tas Liaudies Frontas. Jį gali
ma apibūdinti kaip savanoriš
ką organizaciją persitvarky
mui pravesti. Spalio 2 d. Ta- 
llinne susirinko apie 3000 to 
Fronto deputatų, kurie išrin
ko savo organizacijos 100 at
stovų seimą ir 7 narių vykdo
mąjį komitetą. Keturi yra ko
munistų partijos nariai. Kon
grese abi dienas dalyvavo Es 
tijos komunistų vadas Vaino 
Valas, kuris prieš kelias die
nas buvo Maskvoje priimtas 
paties Gorbačiovo. Valas su 
Gorbačiovu yra seni pažįsta
mi, kartu studijavę ir dalyva
vę komsomolo veikloje.

Kongresą stebėjo persi
tvarkymo sąjūdžių atstovai iš 
Lietuvos, Latvijos, Armėni
jos, Bielorusijos, Moldavijos, 
Kazakstano ir didžiųjų Rusi
jos miestų - Maskvos, Lenin 
grado ir Kuibiševo. Nė vie
nas jų nėra taip toli pažengęs 
į pripažinimą, kaip Estijos. 
Visur kitur partijos vadai ir 
jų įstaigos į sąjūdį žiūri su ne 
pasitikėjimu. Kontroliuoja
ma spauda apie jį rašo labai 
šykščiai. Dėl to daug speku
liuojama, kad Estija parinkta 
kaip pavyzdys. Ji teturi vos 
1.5 milijonų gyventojų ir, jei 
Frontas negalėtų pasireikšti 
ten kaip pozityvus veiksnys 
perestroikos siekime, jį gali
ma būtų lengvai išvaikyti. 
Juk beveik pusė Estijos gy
ventojų yra rusai, kurių dalis 
į Frontą tikrai žiūri iš šovi
nistinio taško.

Tokioms pažiūroms ta
čiau prieštarauja tai, kad pa
naši organizacija buvo 
įteisinta Latvijoje šį savaitga
lį, o Lietuvoje - šio mėnesio 
gale.

Maskvos Liaudies Fron
to iniciatorių grupės atstovas 
Tallinno steigiamoje konfe
rencijoje J.E. Dergunov pa
reiškė N.Y. TIMES korespon 
dentui B iii Keller, kad išsky
rus Estiją ir dabar Latviją, vi
sos kitos respublikinės parti
jos organizacijos yra priešiš
kai nusistačiusios, o kai kur, 
kaip Minske, sąjūdžio inicia
toriai buvo iš partijos išmes
ti.

Jei taip yra iš tikro - pra
deda aiškėti ir paslaptis tos 

skubos, kuria Gorbačiovas 
pravedė paskutinius pasikei
timus politbiure, ir kodėl jis 
pats atsistojo Sovietijos admi
nistracijos viršuje.

Tai papildomai paryški
na ir mažesni pertvarkymai 
Rusijos sovietinėj^ respubli
koje. Kaip žinia, jos ministe
ris pirmininkas Vorotnikovas 
buvo paliktas savo vietoje po 
litbiure ir Rusijos respubli
kos administracijoje. Spalio 
3 d. tačiau buvo pranešta, 
kad jis atleidžiamas iš minis
tro pirmininko pareigų ir pa
keliamas į respublikos prezi
dentus. Ministru pirmininku 
jo vieton paskirtas iki šiol bu
vęs vidaus reikalų ministeris 
Aleksandr Vlasov. Kadangi 
iki šiol apie Rusijos preziden
tą niekas daug nežinojo, atro
do, kad Gorbačiovas dabar 
norėtų tam postui duoti didės - 
nį vaidmenį ir prestižą (Vo
rotnikovas yra senesnio am
žiaus, jam 62 m., politbiuro 
narys). Greičiausiai tuo pa
čiu pavyzdžiu bus pastatyti ir 
kitų respublikų prezidentai, 
iki šiol žinomi kaip aukščiau
siųjų tarybų prezidiumo pir
mininkai. Rusijoje juo buvo 
Vladimir Orlov, 67 m., dabar 
pasiųstas į pensiją.

Jei taip, įdomu kam teks 
Lietuvos prezidento postas. 
Kompartijos gen. sekr. L. 
Songaila, atrodo, laiku nesu
siorientavo kas darosi. Jis 
taip pat tvirtinęs, kad Lietu
vos persitvarkymo sąjūdis 
esąs antikomunistiškas. Pana
šiai yra ir Baltrusijoje, kur už
drausta pardavinėti Estijoje 
leidžiamus rusų kalba laikraš
čius!

Kai kas spėja, kad Gor
bačiovas nori apdrausti savo 
ateitį sudarydamas alternaty
vų partijai politinę struktūrą, 
kuri neturėtų kito pasirinki
mo kaip būti jam asmeniškai 
ištikima. Užsitikrinęs kariuo
menės ir KGB armijos patiki 
mumą, jis galėtų pereiti prie 
didesnių ūkinių reformų, ku
rios būtinai reikalingos, ta
čiau bent pradžioje būtų labai 
skausmingos ir keliančios ne 
pasitenkinimą, kaip tai paro
dė Kinijos pavyzdys.

NAUJI PASKIRIMAI

Lietuvos gen. konsului 
Toronte J. žmuidzinui pa
prašius ir Lietuvos atstovui

Vilniuje spalio 7 d., stebint šimtatūkstantinei miniai, Gedimino pilies bokšte buvo iškelta 
Lietuvos trispalvė vėliava. Prieky Istorijos ir etnografijos muziejus.

Amžiams Lietuva su Vilniumi!
Gedimino pilies bokšte iškelta Lietuvos trispalvė

Spalio 7 d. rytą Vilniuje 
Gedimino pilies bokšte buvo 
iškelta Lietuvos trispalvė vė
liava, stebint šimtatūkstanti
nei miniai žmonių, susirin
kusiai Gedimino aikštėje.

Išvakarėse, reikalaujant 
Lietuvos persitvarkymo sąjū 
džiui, Lietuvos Aukščiausio
ji taryba savo įsaku pranešė 
Lietuvos gyventojams apie 
vėliavos iškėlimą. Ją iškelti 
buvo pakviestas Lietuvos ka-

VUKo seimas Bostone
Š. m. lapkričio 11-13 die

nomis Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto meti
nis seimas įvyks Bostone. 
VLIKą sudaro 15 lietuvių 
politinių ir rezistencinių 
grupių, veikiančių ne vien 
Amerikoje, bet ir visame 
laisvame pasaulyje. Taigi, 
VLIKas atstovauja Lietuvą

Washingtone S. Lozoraičiui 
pritarus, Lietuvos diploma
tijos šefas dr. Stasys Bač
kis sutiko paskirti Henriką 
Lapą, Generalinio konsulo 
Toronte pavaduotoju. 

riuomenės kūrėjas-savanoris 
arch. Vytautas Landsbergis- 
Žemkalnis, 95 m. amžiaus, 
kuris dalyvavo tokiose pat 
iškilmėse 1919 m. sausio 
mėn., kai Nepriklausomos 
Lietuvos pirmoji vyriausybė 
buvo suorganizavusi tokį pat 
įvykį. Tada jis drauge su 
karininku K. Škirpa ir kitais 
kariais iškėlė Lietuvos tri
spalvę.

Šį kartą apie šį įvykį pla-

ir veda jos išlaisvinimo ko
vą ir bylą tarptautine plot
me. Jis skleidžia visuose že
mynuose septyniomis kal
bomis ELTOS Biuletenius- 
informaciją apie Lietuvą ir 
jos padėtį Sovietų vergovė
je, ruošia memorandumus 
ir protestus visų valstybių 
vyri ausybėms, parlamen
tams, Jungtinėms Tautoms 
ir atstovybėms prie Jungti
nių Tautų organizacijos gi
nant Lietuvą prieš Sovietų 
Rusijos okupacijos įsiteisi- 
nimą. Tie darbai ir pastan
gos reikalauja daug minčių, 

(Nukelta į 2 psl.) 

čiai perdavė Vilniaus radi
jas. Vėliavai kylant Gedimi
no aikštėje susirinkusi minia 
skandavo - Lietuva, Lietu
va!

Iškilmes organizavo Lie 
tuvos persitvarkymo sąjūdis, 
kuris apie pasiruošimą rašė 
savo biuletenyje Nr. 38 rug
sėjo 14 d.:

"Akivaizdu, jog tautinės 
trispalvės iškėlimas Vilniaus 
Aukštutinės pilies bokšte pri - 
brendo. LPS rėmimo grupės, 
pavieniai aktivištai turėtų pa
sirūpinti, kad geltonai-žaliai- 
raudonos vėliavos sumirgėtų 
Vasario 16 ir rugsėjo 8, ar 
birželio 14 ir rugpiūčio 23 
dienose - perrištos gedulin
gais juodais kaspinais. Vil
niaus Aukštutinės pilies 
bokštas nėra vyriausybinė 
įstaiga, jo funkcija yra mu
ziejinė, tai vienas reikšmin
giausių ir brangiausių lietu
vių tautos simbolių, mūsų 
valsty bės ir sostinės lopšys. 
1919, 1920 ar 1939 metais 
pilies bokšte iškeliama tri
spalvė kiekvienam lietuviui 
ir visam pasauliui vis bylojo 
- AMŽIAMS LIETUVA 
SU VILNIUMI!”
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spvflmni politiu^^
Perestroika Latvijoje. - Spekuliacijos apie Gorbačiovo ateitį.

Spalio 4 d. TASS prane
šė, kad latvių kompartijos va 
das (gen. sekretorius) Boris 
K. Pugo savo pareigas perda
vė Latvijos tarybinės respub
likos aukšč. tarybos prezidiu
mo pimininkui Jan J. Vagris. 
Tokiu būdu ir čia valstybės 
prezidento ir partijos vado pa 
reigos buvo suvienytos per
sonaline unija.

Tą pačią dieną įvykęs vi 
sasąjunginio polit. biuro posė 
dis pavedė partijos ir vyriau
sybės aparatams padaryti pa
siūlymus dėl ekonominių san 
tykių ir vadovavimo žemės 
ūkio sektoriuje. Prisimenant, 
kad tai sričiai politbiure da
bar vadovauja Ligačcvas, įdo 
mu kaip jam seksis su tuo už
daviniu.

• ••

Prof. Marshall I. Gold- 
man, Harvardo universiteto 
rusų klausimų specialistas tei
gia, kad pereito mėn. vidury
je iš atostogų grįžusį Gorba
čiovą pasitiko tokia smarki

kritika dėl padėties žemės 
ūkyje, kad jis nutarė tuojau 
ką nors padaryti. Kad tai bu
vo nutarta staiga, įrodo ne tik 
užs. reik. min. Ševerdnadzės 
atšaukimas iš New Yorko, 
bet ir vyr. štabo viršininko 
marš. Sergejaus F. Akhrome- 
yeno atšaukimas iš vizito Šve
dijoje, jo lėktuvui vos nusilei
dus Stockholme. Ir Goldma- 
nui Ligačevo paskyrimas že
mės ūkio 'viršininku' yra mįs
lė, nes Gorbačiovas nori že
mės ūkio gamybą padidinti, 
leisdamas jam iš dalies veikti 
kapitalistiniais principais, ta
čiau Ligačevas iki šiol buvo 
rinkos ekonomijos' priešas.

Neaiškumų yra ir su 
Dobrinino atsistatydinimu iš 
partijos užs. politikos d-to vir
šininko vietos. Jo postas pa
vestas Gorbačiovui artimam 
Jakovlevui, kuris, teigiama, 
neseniai lankėsi Lietuvoje ir 
ten paliko gerą įspūdį. Buvo 
laukiama, kadjis užims Liga
čevo vietą politbiure, kaip ide 
ologijos šefas. Tas postas ta-

DOVANOS Į LIETUVĄ
šlutų prekyboje PATRIA, 2638 West 71st 

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

Svečiai iš Lietuvos ar važiuojantieji į 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,
Įvairūs 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 šlutai.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

1988 m. spalio 13 d.

čiau atiteko iki šiol mažai ži
nomam Socialinių Mokslų 
Akademijos direktoriui Va
dini A. Medvedev, kuris ori
ginalumu tikrai nepasižymė
jo.

Galvojant apie paties 
Gorbačiovo ateitį reikia atsi
minti, kad ir Nikita Chruščio
vas buvo pakeitęs visus polit- 
biuro narius, bet tai neišgel
bėjo jo nuo nuvertimo.

• ••

Maskvos filmų kūrėjų 
sąjunga oficialiai paprašė vy
riausybės peržiūrėti Solžcni- 
cino ištrėmimo bylą. Jo drau
gai Sovietijoje tikisi, kad jam 
būsią leista grįžti dar prieš 
gruodžio 11 d., kada jam su
kaks 70 metų.

• ••

Nepaisant to, kad labai 
trūksta popieriaus, dėl to ir Są 
jūdžiui Lietuvoje nebuvo leis 
ta spausdinti savo ŽINIAS, 
Maskvos politbiuras nutarė 
leisti du naujus laikraščius. 
Vienam jų Isvestija TSEKA 
K.P.S.S. (Žinia iš komparti
jos CK) skelbs partijos susi
rinkimų protokolus ir medžia
gą apie komunistų vadus bei 
ištraukas iš partijos archyvų. 
Antras - Pravitelstvenni Ves- 
tnik (Vyriausybės žinios) bus 
skirtas vyriausybės ir jos mi- 
nisterių nutarimų bei veiklos 
informacijai. Aiškumui padi
dėjus, senųjų Pravdos ir Isves- 
tijos jau neužtenka.

VLIKO SEIMAS 
BOSTONE

(Atkelta iš 1 psl.) 
jėgų ir lėšų. Kasmet VLIK 
atlieka ataskaitą prieš lie
tuvių visuomenė ir priima 
svarbius nutarimus bei nu
stato tolimesnės veiklos gai
res SEIMUOSE.

1988 m. VLIKo SEIMO 
i š v a k arėse, penktadienį, 
lapkričio 11 d. 7 vai. vak. 
įvyks Seimo atstovų ir vi
suomenės veikėjų pašneke
sys. šio pašnekesio tikslas 
yra painformuoti mūsų vi
suomenę apie VLIKo dar
bus. Taipgi pačiam VLIKui 
pasiinformuoti apie vietos 
visuomenės nuotaikas ir pa
geidavimus. žodžiu tariant, 
siekiamas glaudesnis ryšys 
tarp VLIKo ir mūsų visuo
menės. Tam pašnekesiui, 
kuris vyks neformaliai, pir
mininkaus VLIKo Seimo 
rengimo komiteto vicepirm. 
Juozas Reritelis.

Pašnekesys įvyks So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos patalpose, 368 
West Broadway, South Bos
tone. Visi Bostono apylin
kių ir kitų Massachusetts 
lietuvių kolonijų veikėjai 
kviečiami dalyvauti Piliečių 
Klubo lietuviškoje užkan-

■ Iš kitos pusės
Įdomus sutapimas. Rugsėjo AKIRAČIUOSE barasi 

A. Gečas su L. Mockūnu dėl Madišorl-Vilniaus ’seserys- 
tės’. Mockūnas klausia;

"Nežinau ką Gečys norėjo pasakyti prašyda
mas Vilniaus miesto vicebuririistrę kultūriniams 
reikalams Aldoną čeplėjienę užtikrinti, kad ’su- 
poravimas ribosis išimtinai lietuviais ir lietuviškais 
reikalais, aplenkiant Vilniaus sutarptautinimo sie
kiančias gausias Vilniaus tautines mažumas’. Jei
gu jis nori, kad tokiose apsikeitimuose dalyvautų 
vien lietuviai, tai man tokie norai kvepia šovi
nizmu."

Labai kilnu, bet tuose pačiuose AKIRAČIUOSE bai
giasi ir per tris numerius nusitęsė Belgijoje gyvenančio 
rašytojo E. Cinzo įspūdžiai iš Lietuvos, kur jis viešėjo 
Tėviškės draugijos pakviestas ir vaišinamas. Nepaisant 
to jis liko blaivesnis:

”. .. gal reikėtų pašnekėti ir apie šių metų pra
džioje Prancūzijos tolv’aizdyje matytą ’Tiltą Žene
va-Vilnius’. Gražu, kad žmonės nors tolvaizdžio dė
ka pabendraus kelias valandas! Nors ir žilo plauko 
sulaukiau, bet vistiek likau kūdikiškai naivus. Ko
kia gėda, pone karaliau, kokia gėda ... Ženeva su
sodino įvairių pažiūrų, profesijų ir amžiaus atsto
vus! Vilnius irgi panašiai, bet jau viena vienintele 
nuomone apie žmones ir daiktus, politiką ir ideo
logiją, demokratiją ir valstybę. Painesnius Žene
vos klausimus sau atrinkinėjo Zlotnickis, jam 
tūravojo Juršėnas. Zlotnickis kalbėjo tik ru
siškai, o Juršėnas pokalbio gale prisiminė, kad 
moka ir lietuviškai. Prisimenu dar Smetonos 
laikais Lietuvos Aidas bardavosi: gera svetimom 
kalbomis kalbėti, bet gėda savos nemokėti. Vilniš
kiai nesigėdino, teko susigėsti mano vienintelei ir 
brangiausiai: Vilnius juk Lietuvos sostinė, kodėl 
nekalba lietuviškai ? šito nesuprato ir Ženeva: 
kode beveik visi kalbate tik rusiškai? Vilniečių 
būrelyje pakilo daili ponia. Mūsų šeimoje, girdi, 
yra kirgizų, ukrainiečių, rusų, lenkų, lietuvių; ma
no vyras lietuvis, Tarybų sąjungoje dažnai šitaip 
— visos tautos seserys. Ponios šventa teisė gimi
niuotis su seseriškom tautom, taigi, kaip sakoma, 
Dieve padėk, bet ką darysim su šveicarais ir abel- 
nai frankofonais? Jie, nabagai, buvo įsitikinę, kad 
mūsų tėvynėje gyvena lietuviai, kalba lietuviškai, 
o dabar turėjo prisipažinti klydę .. ."

Paminėjęs ir diskusijas apie religijos laisvę, kurio
se 'šmeižtus’ atrėmė ortodoksų popas ir džiaugėsi reli
ginių laisvių prūdais, o šalia jo sėdėjęs katalikų prelatas 
tylėjo, E. Cinzas vėl susirūpino:

"O kaip vėl įtikinti 200 milijonų frankofonų, 
kad Lietuva yra Lietuva, o ne rusiškai kalbanti 
Šiaurės vakarų gubernija, ne tik mano riešutinė 
galvelė, bet ir skaidrios išminties galvos tikriau
siai nežino."

Mūsų atveju, jos tik džiaugiasi nepatarnavusios šo
vinizmui. (vm) 

dinėje. Seimo rengimo ko
mitetas parūpins vaišių ir 
atgaivos. Įėjimas bus vel
tui, tik reikia gerų norų ir 
susidomėjimo!

Vliko Seimui Rengti 
Komitetas Bostone

PRINTERS 
2-COLOR 

SMALL PRESS 
OPERATORS WANTED 

— FULL-TIME, DAYS — 
— TOP PAY — 

617-344-1956
(35-39)

■L- CARMELITES
ACTIVE AND 
CONTEMPLATIVE MEN
CALLED TO BR1NG GOD’S 
LOVE INTO THE WORLD

Carmelites in our Province of the Most Pure Heart of Mary,
consisting of 285 priests and 30 Brothers, have alvvays 
responded to the needs of the Church in varied ministries; 
throughout the United Statės as well as Ontario and 
Quebec, Canada and Rome. Our missionaries serve in Lima
and Sicuani, Peru.

— CONTACT —
Rev. Peter McGarry, O.Carm., Vocation Director

Darien, Illinois 60559 (312) 852-4536
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SOVICTIJOJE APIE REFORMAS
VIEN TIK KALBAMA

Gal prieš kokius metus, 
o gal ir prieš daugiau Lon
done susitiko britų savait
raščio „The Observer” ben
dradarbis Ascherson su len
kų žurnalo ’Tolityka” ben
dradarbiu, ir kalba iškilo 
dėl persitvarkymų Lenkijo
je. Lenkas pasakė visur pa
stebimą tiesą: kalbėk kiek 
nori, bet niekas nieko ne
daro, kad kas nors keistųsi.

Tą patį akivaizdžiai rodo 
ir Lietuvos spauda. Nieka
da nuo sovietinės okupaci
jos pradžios ten nebuvo 
taip, palyginti, atvirai kal
bama, kaip šiuo metu. At
virumas, žinoma, apsiriboja 
praeitimi. Net ir pokario 
meto partinius vadus, atro
do, jau leidžiama kritikuo
ti. Kol kas be trukdymų 
leidžiama susirinkti net 
šimtams tūkstančių, jei va
dovauja partijos viršūnių 
atstovai ar šiaip partijai 
ypač patikimi asmenys. Jau 
kol kas leidžiama viešai ne
šioti lietuvišką trispalvę ir 
giedoti „Tautiška giesmę” 
oficialiai dabar vadinamą ir 
ligi šiol draustą himną. Vi
sa kita smulkmenos. Net ir 
maisto ne daugėja, o ma
žėja.

To paties ”The Observer” 
korespondentas iš Maskvos 
Andrew Wilson, štai, rug
sėjo 4 d. išspausdintąjį re
portažą pradeda anekdotu 
— pasikalbėjimu užsienie
čio šuns su vietiniu. Užsie
nietis pasidomėjo, kaip vi
sa ta garsioji perestroika 
paveikė jo gyvenimą. O štai 
kaip, sako sovietinis. Prail
gino, girdi, man grandinę, 
bet indą su ėdalu pastatė 
taip toli, kad nebegaliu pa
siekti. Esminis skirtumas 
dabar yra tas, kad loti ga
liu tiek garsiai, kiek tik man 
patinka.

Anekdotas gana gerai 
aptaria dabartinę padėtį. 
Bet žurnalistas sako, kad ir 
lojimas gal bus apstabdy- 
tas. Štai laikraščiai šiemet 
skelbia, kad užsiprenume
ruoti reikia iš anksto, jei 
nori užsitikrinti. Prenume
ratą priima paštai, ir eilės 
dabar stovi, sako, ne tik 
prie parduotuvių, bet ir ties 

langeliu pašte, nes, kai ga
lima laisviau kalbėtis ir ra
šyti, spauda pasidarė įdo
mesnė. Tačiau tik dalis ei
lėje laukiančių patenkina
ma, o kitiems pasiūlome ei
ti namo. Tokie, kaip dabar 
Lietuvoje sakoma, limitai 
tėra. Trūksta popieriaus. 
Dėl to ir vilniškis „Gimta- 
sis kraštas” pranešė, jog 
vieną savaitę neišeisiąs ir 
kaip tik dėl to, kad trūksta 
popieriaus. Maskvoje net 
esą projektuojama iš pensi
ninkų nebepriimti prenu
meratų, nors anksčiau per 
jėgą laikraščiai būdavo bru
kami. Norima, kad žmonės 
mažiau žinotų, kas buvo ir 
kas yra. Ligi šiol kieta ran
ka valdžiusiems partiniams 
biurokratams juk turi būti 
nei šis, nei tas, kai ”Mos- 
cow News” paskelbia, kad 
pragyvenimo lygiu Sovietų 
Sąjunga yra tarp penkio
liktos ir šešioliktos vietos 
pasaulyje. Arba kai tame 
pat laikraštyje ekonomistas 
Aleksandras Zaičenka tvir
tina, kad sovietinė šeima 
maistui turi išleisti 59 pro
centus savo pajamų šiuo 
metu, kai valstybė dar ne
mažai primoka, kad tie da
lykai nebūtų perdaug bran
gūs vartotojams. Jei šeima 
norėtų pakankamai sveiką 
maistą pirktis, turėtų išleis
ti net 71 procentą savo biu
džeto.

žinoma, žadama. Po poros 
metų būsią visa ko dvigu
bai tiek pagaminama, kiek 
dabar, ir automobilių, ir 
šaldytuvų, ir video apara
tų, taip pat ir drabužių. Bet 
gamybai padvigubinti rei
kia į pramonę įdėti bent 24 
milijardus rublių, kurių nė
ra. Vienas ekonomistas lai
kraštyje kėlęs mintį, kad 
reikia parduoti dalį aukso 
atsargų, kurių Sov. Sąjun
ga nemaža turinti. Į tą bal
są niekas neatsiliepė.

Matydami, kad niekas ne
gerėja, žmonės dažnai savo 
nepasitenkinimą išlieja vai- 
dydamiesi. Taip nieko ge
ro nėra, kad tik pasigerti 
traukia. „Izvestija” nese
niai rašiusi apie įvykį kaž
kokiame plieno įmonių 

mieste Alapajeske Uralo 
srityje. Dvi susivaidijusios 
girtų vyrų grupės ėmė 
kumščiuotis. Milicija keletą 
jų suėmė, o minia puolė po
liciją, stengdamasi išlais
vinti suimtuosius. Milicija 
išsigando, kad įpykę žmo
nės neužpultų jų būstinės ir 
nepaimtų ginklų, tai pradė
jo šaudyti. Vienas užmuš
tas, trylika sužeistų. Laik- 
kraštis, rašo, kad tokių at
sitikimų esą daug, tik ne vi
sada jie baigiasi taip, kaip 
tame Alapajeske.

Per daugelį metų užkie- 
tėjusiems partiniams biu
rokratams iš tiesų turi būti 
neramu, kad dabar spaudai 
leista naudotis ta vadina
mąja glasnost ir atviriau 
rašyti. Net ir ”Pravda” iš
sispausdino straipsnį, ku
riame tvirtinama, kad mais
to gamybos ir paskirstymo 
srityse būtina vykdyti re
formas. Net ir ligšiolinė 
statistika buvusi melas, 
vien tik noras pagražinti 
padėtį, nuslėpti trūkumus.

Maisto klausimas esąs la
bai opus. Mėsa, pavyzdžiui, 
pagal korteles pardavinėji
mą net aštuoniose respubli
kose (o tų respublikų iš vi
so 15). Ypač trūksta mais
to Rusijai, Ukrainai ir Už- 
kaukazio r e s p u b likoms. 
žmonės turi važiuoti šim
tus kilometrus į didžiuosius 
miestus, kad galėtų apsi
pirkti, ir visą dieną išstovė
ti eilėse.. Maskvos parduo
tuvės kai kurios tiesiog už
puolamos.

Pagal laikraštį, turi būti 
kažkas daroma, kad fermos, 
valstybiniai ūkiai daugiau 
augintų. Maisto maža, ir jo 
rūšis nekokia valstybinėse 
parduotuvėse, o tai verčia 
pirkėjus eiti į privačią rin
ką, kurioje kainos būna dvi
gubos, todėl toli gražu ne 
visiems įkandamos.

Ligi šiol statistika rodžiu
si, kad sovietinis pilietis 
kasmet sunaudojąs 141 sva
rų mėsos per metus. „Prav
da” rašo, kad tai buvo akių 
dūmimas žmonėms. Laik
raštis dabar pats įsigilinęs 
į padėtį, ir paaškėję, kad 
43 milijonų neturtingųjų 
mėsos suvartojimas nuo 
1970 m. kritęs nuo 30 iki 
35 procentų. Parduotuvėse 
dažnai tiek maža būna mė
sos, kad gyventojai negali 
net nusipirkti to kiekio, ku
ris leidžiamas pagal korte
les.

Mėsos suvartojimą kiekis 
esąs skirtingas ir atskirose 
respublikose. Estas jos dvi
gubai tiek suvartoja kiek 
tadžikistanietis.

„Pravda” iškėlė ir dar 
vieną dalyką, kuris žmo
nėms buvo žinomas, bet vie
šai niekada niekur nemini
mas, būtent, kad geriausi 
gaminiai atitenka biurokra
tams. Jis suminėjo biuro
krato dačą Riazanėje, neto
li Maskvos, kuriai atiduo
dama tarp 50 ir 100 procen
tų tam miestui skiriamo 
prabanginio maisto — ka-

Priėmė pabaltiečių rezoliuciją
Š. m, rugsėjo mėn. 16, 17 

ir 18 dienomis San Diego 
mieste, Town and Country 
Hotel patalpose, įvyko Kali
fornijos Respublikonų par
tijos suvažiavimas.

Šiame suvažiavime Kali
fornijos Lietuvių Respubli
konų Sąjungą atstovavo 
pirm. Liucija Mažeikienė, 
adv. Nida Brinkienė, Vy
tautas Vidugiris, Henrikas 
Gorodeckas ir Antanas Ma
žeika. Mums lietuviams pa
sisekė pristatyti Pabaltijo 
kraštų rezoliuciją, kurią 
rezoliucijų komisija išdis
kutavusi rekomendavo vyk
domam komitetui, ši rezo
liucija vykdomojo komiteto 
buvo priimta ir įtraukta į 
Partijos rezoliuciją nume
riu penktu.

šioje rezoliucijoje prime
nama : 1940 m. okupacija ir 
kad Amerika niekad nepri
pažino Sovietų Sąjungos 
okupacijos ir kad Pabaltijo 
valstybės 1940-1952 metų 
laikotarpyje kovoje dėl lais
vės prarado 25% gyvento
jų, ir kad paskutiniųjų dvie
jų metų laikotarpyje Pabal
tijo kraštų gyventojai šim
tais tūkstančių minia de
monstravo prieš Maskvos 
valdžią ir kad dabartinė pa
dėtis, tai yra tiesioginis Mo
lotovo - Ribbentropo sutar
ties 1939 m. rugpiūčio 23 
d. rezultatas ir kad Pabal
tijo valstybių klausimas 
yra to paties charakterio 
kaip Afghanistano, Nicara- 
gua, Angola, Ethiopia ir to
dėl reikalaujame, kad Kali
fornijos Respublikonų par
tija reikalautų JAV prezi
dentą:

1. Remti Pabaltijo kraštų 
žmones atgauti nepriklau
somybę ir iškelti šį klausi
mą Jungtinėse Tautų posė
džiuose, reikalaujant Lietu
vai, Latvijai ir Estijai lais
vės.

2. Pasmerkti Molotovo- 
Ribbentropo sutartį ir rei
kalauti, kad Sovietų Sąjun
ga tai atitaisytų.

3. Įjungti Pabaltijo kraš
tų padėtį, kaip politinį-dip- 
lomatinį „regionai eonfliet” 
tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos.

viaro, vėžių ir kitų panašių 
skanėstų.

Kiti sovietiniai laikraš
čiai taip pat kėlę tą maisto 
klausimą ir minėję vis dau
giau geriausių gaminių su
imančią juodąją rinką. Vie
nas žymiųjų ekonomistų 
Sov. Sąjungos gyventojų 
pragyvenimo lygį pastūmė 
dar toliau į kurdo kraštus. 
Pragyvenimo lygiu ši di
džioji imperija esanti tarp 
50 ir 60 visų vargingų kraš
tų uodegoje.

Kai nematyti pažangos, 
tai ir Gorbačiovo peršamo
sios reformos, net rimtai 
nepradėtos, gali būti su
stabdytos.

(k. p.)

Suvažiavimas buvo labai 
gyvas, trijų dienų laikas pa
skirtas įvairiems posė- 
džiamss, seminarams. Kan
didatai, vietovių skyriai ir 
tautybės turėjo savo „Hos- 
pitality Rooms”. Vieną iš 
tokių turėjo ir Kalifornijos 
Tautybių Grupių Respubli
konų Taryba, kuriam vado
vavo Liucija Mažeikienė. 
Tai buvo gera proga supa
žindinti amerikiečius su pa
vergtų tautų problemomis 
ir parodyti jiems, kad imi
grantai yra geri piliečiai ir 
yra aktyvūs Amerikos po
litikoje.

Antanas Mažeika

• Lietuvos pasiuntinybė 
Washingtone praneša, kad 
ryšium su gandais, kad bū
damas Chicagoje Lietuvos 
atstovas, p. S. Lozoraitis jr., 
susitikęs su okupuoto kraš
to žurnalistais, pažymima, 
jog jie yra visiškai be pa
grindo. P. S. Lozoraitis jr., 
tokių kontaktų nei Chicago- 
jei, nei kur kitur neturėjo.

Jisai vyko Chicagon no
rėdamas su atitinkamais 
specialistais išaiškinti Igna
linos branduolinės jėgainės 
technines charakteristikas 
ir su jomis surištus didelius 
pavojus Lietuvos gyvento
jams bei teritorijai.

Ta pačia proga, p. S. Lo
zoraitis jr., norėjo taip pat 
pasitarti dėl priemonių, ku
rios galėtų pagreitinti so
vietiniuose kalėjimuose lai
komų mūsų kalinių išlais
vinimą.

KEZIO KILNOJAMOJI 
PARODA

Lapkričio 19-20 dienomis 
Washingtono ir apylinkės 
lietuviai turės progą pasigė
rėti Algimanto Kezio pa
rinkta penkių kontinentų 
lietuvių dailininkų kūrinių 
paroda. Bus išstatyta per 
50 paveikslų, ši dailės pa
roda įvyks Marylando uni
versiteto Suaugusių švieti
mo centre: Center of Adult 
Education, University Blvd. 
ir Adelphi, College Park, 
Maryland.

Paroda bus atidaryta lap
kričio 19 d. 8 vai. vakare. 
Lankymo valandos: lapkri
čio 19 d. nuo :730 vai. vak. 
iki 10 vai. vak., o sekma
dienį, lapkričio 20, nuo 2 iki 
6 vai. popiet.

Parodą globoja rengimo 
komitetas, kurio sudėtin įei
na garbės pirm. S. Lozorai
tis, pirm. D. Lukienė, ižd. 
A. Dundzila, nariai V. Ban- 
dienė, Iz. Laučkaitė-Howes, 
N. Kasparienė, J. Laučka, 
E. Vodopalienė. (k)

PRODUCTION WORKERS FOR 
LOCAL COMMERCIAL BAKERY, 

Need 40 people:
• Production Workers
• Sanitation Workers
• Full Time Mechanics 

Apply at:
MICHELLE’S FAMILY BAKERY 

7th and Lindley Avenue 
Philadelphia, Penna. 19120 

(215) 455-2090
Att: Ms. Jackie Kweeder 
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■ laiškai Dirvai

Vidutiniškai Amerikos 
gyventojas dienoje suvar
toja tarp 2-3 arbatinių 
šaukštelių valgomos drus
kos. Tai yra maždaug tris 
kart daugiau negu Jungti
nių Amerikos Valstybių 
Maisto ir Mitybos Departa
mentas rekomenduoja. Yra 
nustatyta, kad suaugusiam 
ir sveikam žmogui vienas 
arbatinis šaukštelis apie 
2000 miligramų druskos 
dienoje yra pakankamas 
kiekis. Bet reikia pasakyti, 
kad toks druskos kiekis yra 
maždaug dešimts kartų di
desnis negu faktinai mūsų 
organizmui yra reikalinga.

Valgomoji druska, so- 
dium chloride, yra elektro
litas būtinas mūsų organiz
mui elementas. Valgomoji 
druska kartu su kalijaus 
(potassium) druska regu
liuoja organizmo skysčių 
balansą. Jeigu organizmo 
skysčio balansas sutriktų, 
tai žmogaus organizmas nu
stotų funkcijonavęs. Perdi- 
delį druskos kiekį organiz
mas pats reguliuoja. Pavyz
džiui valgant sūrius valgius 
žmogui atsiranda trošku
lys, kuris priverčia žmogų 
gerti daugiau vandens, arba 
sunkiai dirbant, žmogus 
prakaituoja ir to išdavoje 
jis praranda daugiau van
dens negu druskų. Padidė
jusi druskų koncentracija 
kūne sukelia troškulį ir pri
verčia gerti daugiau van
dens. Tokiu būdu kūne 
druskos koncentracija su
mažėja. Gydytojai savo pa
cientams kala į galvą, kad 
reikia mažinti druskos kie
kį. Viena iš svarbiausių 
priežasčių kodėl reikia var
toti mažiau druskos, tai pa

MM Zuperio/ /avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 

/uperior /avinę/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

Sūriai valgyti nesveika
Dr. Danielius Degėsys

didintas kraujo spaudimas. 
Apie 60 milijonų Amerikos 
gyventojų skundžiasi padi
dintu kraujo spaudimu. Pa
didintas kraujo spaudimas 
yra svarbiausia priežastis 
širdies priepuoliui ir krau
jo išsiliejimui smegenyse. 
Maždaug pusė aukštą krau
jo spaudimą turinčiųjų yra 
jautrūs druskai. Jų kraujo 
spaudimas kyla vartojant 
druską ir krenta sumažinus 
jos vartojimą. Druskai jau
trumą žmogus taip pat gali 
įgauti vartodamas ilgesnį 
laiką didesnį druskos kiekį. 
Moterims druska didina 
priešmėnesinius nusiskundi
mus kaip nervuotumą, vi
durių pūtimą, kojų tinimą 
ir svorio didėjimą.

Šiuo metu mes vis dau
giau ir daugiau pradedame 
priklausyti nuo maisto pra
monėse pagamintų konser
vuotų ir užvekuotų maisto 
produktų, kurie kai kuriais 
atvejais turi perdaug drus
kos. Daugelis maisto pro
duktų be valgomos druskos 
turi dar ir kitų natrijaus 
druskų kaip sodium nitrate 
(prezervatyvas) sodium ci
trate (tai druska apsaugan
ti produktą nuo pergreito 
senėjimo) ir monosodium 
glutamate, (druska pride
damas skonio pagerinimui). 
Maisto pramonė derindamo- 
si prie žmonių pageidavimo 
gamina taip pat ir maisto 
produktus turinčius mažiau 
druskų arba ir visai netu
rinčių druskos. Deja, kai 
kurie žmonės mėgsta sūriai 
valgyti. Pomėgį sūriam val
giui žmogus įgauna varto
damas daug druskos ilges
nį laiką. Skonio kūneliai, 
kurie randasi ant liežuvio 

paviršiaus, vartojant padi
dintą druskos kiekį ilgesnį 
laiką, pripranta prie drus
kos skonio, todėl tokie žmo
nės ir mėgsta sūrų maistą. 
Maži, tik ką gimę vaikai, 
nemėgsta druskos. Jie rau
kosi ir daro įvairias grima
sas jeigu gauna sūrų mais
tą.

Nedidelis druskos kiekis 
yra randamas natūraliuose 
maisto produktuose, kaip 
daržovėse, salerose, špina
tuose, artišokuose bei pie
ne. Faktinai maisto produk
tuose druskos pakanka mū
sų organizmui. Viena unci
ja javainių su puse stiklinės 
pieno turi 360 miligramų 
druskos. Turint galvoje, 
kad ir kiti maisto produk
tai turi druskos, todėl ir nė- 
ar reikalo maistą pridėtinai 
sūdyti. Įvairūs užpilai, bul
jonai, sūriai bei kumpiai 
turi gana daug druskos, bet 
šiuo metu tokius produktus 
galima gauti ir su suma
žintu druskos kiekiu. Drus
kos kiekį maisto produktuo
se atžymėti yra vartojami 
specifiniai terminai. Pavyz
džiui terminas”reduced so
dium” — reiškia druskos 
kiekis yra sumažintas 75 
arba ir daugiau procentų, 
negu toks produktas norma
liai turėtų. ”Low sodium” 
reiškia valgio porcija turi 
mažiau negu 140 miligramų 
druskos. ”Very low sodium” 
reiškia valgio porcija turi 
nedaugiau kaip 35 miligra
mus druskos. ”Sodium free” 
reiškia, kad to valgio porci
ja turi mažiau negu 5 mili
gramus druskos. Todėl per
kant maistą visada yra pra
vartu paskaityti kiek tame 
produkte yra druskos bei

DIDŽIAI GERBIAMAS
P. REDAKTORIAU,

"Dirvos” š. m. rugsėjo 15 
dienos laidoje buvo išspaus
dintas Antano Juodvalkio 
straipsnis ”JAV LB nau
jai tarybai susirenkant”. 
Straipsnis palietė visą eilę 
temų — nuo XII-sios JAV 
LB Tarybos rinkimų iki 
Persitvarkymo sąjūdžio, iki 
kokį Krašto valdybos pirmi
ninką LB Taryba turėtų iš
rinkti. Neapsieita be kritiš
kų pastabų dabartinės LB 
Krašto valdybos veiklai. Ne 
su visais A. Juodvalkio tei
gimais sutinku, tačiau teisę 
kritikuoti pripažįstu. De
mokratiniam procesui bu
joti. Norėtųsi tik pageidau
ti, kad autoriaus asmeninė 
nuomonė ir nusiteikimai 
būtų tokiais ir pristatomi 
skaitytojui, nekalbant pla
čiosios visuomenės (”... vi
suomenė nėra susižavėju
si ...”) vardu. Nepravedus 
anketa visuomenės apklau
sinėjimo, vargu ar visuo
menės nuomonė yra žinoma.

šio laiško tikslas tačiau 
nėra su A. Juodvalkiu pole
mizuoti. Noriu tik pasisaky
ti dėl autoriaus priekaišto, 
kad "Praėjus metams nuo 
(Lietuvos) istorijos sutar
ties pasirašymo, nėra žinių 
apie darbo eigą, patikrini
mus ir vykdomus avansi
nius išmokėjimus. Iki šiol 
dar neteko skaityti spaudo
je ar patikrinimo komisija 
yra sudaryta. Ar iš viso is
torija yra rašoma ir kiek 
parašyta ..." Tebūna tad 
leista trumpai atsakyti.

Istorija apie Lietuvą II-jo 
Pasaulinio karo metu dr. 
Sauliaus Sužiedėlio yra ra
šoma. Darbas buvo pradė
tas 1987 metų gruodžio mė
nesio pradžioje, JAV LB 
Tarybos sesijos metu (lap
kričio 15 d. St. Petersbur- 
ge) Tarybai patvirtinus 
Krašto valdybos pasirašytą 
sutartį. Akademinė rašomo 
veikalo prie žiūra yra Litua
nistikos katedros žinioje. 
Sudarytoji patariamoji is
torikų komisija (profesoriai 
dr. B. Mačiuika, dr. L. Sa- 

kitų priemaišų. Virta arba 
kepta su lupena bulvė turi 
mažiau druskos negu kepta 
petelnėje arba virta rieba
luose. Alyvos ir acto užpi
las turi mažiau druskų ne
gu komerciniai pagaminti 
užpilai. Vaisiai kaip bana
nai, apelsinos ir kantalopės 
turi daug kalijaus (potas
sium). Juos valgant drus
kos išsiskyrimas iš organiz
mo padidėja, todėl turin
tiems aukštą kraujo spau
dimą yra patariama tokius 
vaisius valgyti dažnai.

Užbaigiant nori pasakyti, 
kad sūriai valgyti yra ne
sveikas įprotis, nuo kurio ir 
reikia atprasti. 

baliūnas, dr. V. Vardys) iki 
šiol jau yra gavę virš 200 
puslapių kompiuteriu rašy
to teksto. Istorikų komisi
jos sąstatą JAV LB Krašto 
valdyba spaudai pranešė š. 
m. vasario 10 d. komunika
tu. Dauguma laikraščių ži
nutę išspausdino, tad tenka 
apgailestauti, kad A. Juod
valkis nepastebėjo. Pami
nėtina, kad š. m. balandžio 
17 d. laišku Lituanistikos 
katedros vedėjas dr. B. Vaš
kelis Krašto valdybą infor
mavo apie planą dr. Sužie
dėlio veikalą išleisti prie II- 
Iinois universiteto veikian
čios Lituanistikos katedros 
vardu. Spausdintų Illinois 
universiteto leidykla.

Kiek tai liečia finansus, 
iki šiol JAV LB Krašto val
dyba iš savo iždo dr. S. Su
žiedėliui yra išmokėjusi 
$12,500 sumą. PLB Fondas 
už Illinois univertitete šį 
pavasarį dėstymą kurso 
"Lithuania during the Sec- 
ond World War, 1939-1945”, 
dr. Sužiedėliui papildomai 
išmokėjo $6,250. Dėstymo 
universitete pareigos buvo 
įrašytos sutartyje. Norėta 
prisidėti prie dr. B. Vaške
lio vykdomo Lituanistikos 
katedros mokslo sričių ap
imties praplėtimo, tuo pa
čiu suteikiant autoriui gali
mybę rinkti medžiagą Chi
cagoje esančiuose archy
vuose.

Pagal sutartį, autoriaus 
rašoma istorija turi būti 
baigta iki 1989 m. birželio 
1 d. Parašytas tekstas ap
ima Lietuvos nepriklauso
mybės laikotarpį, įskaitant 
ir Molotovo - Ribbentrojo 
paktą. Iki spalio mėnesio 
galo autorius planuoja už
baigti skyrių apžvelgiantį 
Lietuvą prieš pat įvykstant 
sovietinei okupacijai. Auto
riaus darbuojamasi su ne
pilnų dviejų mėnesių pavė
lavimu. Tikimasi, kad au
toriui užbaigus mokslinių 
šaltinių ieškojimą, rašymo 
darbas paspartės ir sutar
tai datai veikalas bus už
baigtas.

Su gilia pagarba,
Algimantas S. Gečys

PADĖKA

Brangūs JAV LB XII-sios 
Tarybos nariai ir mano kan
didatūros į Krašto valdybos 
pirmininkės rėmėjai.

Tarybos nariams taip 
gausiai už mane balsavu
siems tariu lietuvišką ačiū. 
Mane džiugina visų nuošir
di parama atsiliepiant į 
mano pasiūlytą veiklos at
naujinimo viziją, buriant 
visas kartas efektingesniam 
darbui.

Sveikinu naująją Krašto 
valdybą ir linkiu sėkmės 
darbuotis išeivijos ir tėvy
nės labui.

Ingrida Bublienė
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‘Laisvės Varpo9 koncertas Bostone
Stasys Santvaras

Dar vis krutam, dar vis 
jieškom grožio, dar vis eina
me į koncertus! Ir į Radijo 
valandos Laisvės varpo kon
certą rugsėjo 25 d. 3 vai. p.p. 
So. Bostono Lietuvių pilie
čių d-jos salėn susirinko apie 
200 lietuvių, daugiausia jau 
žilu plauku padabintų. Ma
žai į tą koncetą savo atstovų 
atsiuntė vadinama vidurinio
ji karta, dar mažiau - žydin
čio ir žaliuojančio jaunimo 
gretos. Kodėl jie neina net į 
aukšto lygmens lietuvių mu
zikinius renginius - labai sun
ku pasakyti. Aišku tik viena
- tas atžagarumas jų sielų tik
rai neskaidrina ir neturtina.

Minimas koncertas - jau 
59 Laisvės varpo kultūrinis 
renginys. Tuos koncertus, re
miamas būrelio ištikimų tal
kininkių ir talkininkų, rengia 
Laisvės varpo radijo valandų 
vedėjas Petras Viščinis. Ren
ginių šūkis - "remkime savo 
talentus!". Negalima sakyti, 
kad Bostone mes tų talentų 
nėrėm tumėm. Klausytojų vi
dinė šilima liejosi ir čia apta
riamo koncerto atlikėjam - 
Audronei Simonaitytei-Gai- 
žiūnienei, sopranui iš Chica
gos, bostoniškiam bosui Be
nediktui Povilavičiui ir dr. 
Sauliui Cibui.

Tačiau pradžioj žiupsne
lis žinių ir minčių apie Radi
jo valandą Laisvės varpą ir 
jo ilgametį vedėją Petrą Viš
činį. Kai prieš 39-rius metus 
iš DP stovyklų atsidanginom 
į Bostoną, čia radom du lie
tuvių leidžiamus laikraščius
- "Darbininką" ir "Keleivį". 
Lietuviai pranciškonai, iš ve
lionio Ant. Kneižio perėmę 
"Darbininką" ir negavę leidi
mo Bostone įsikurti, savait
raštį perkėlė į Brooklyną, 
N.Y. Socialdemokratų "Ke
leivis", kai jį perėmė reda
guoti Jakcus Sonda, buvo ta
pęs Naujosios Anglijos lie
tuvių patriotiniu oficiozu. 
Deja, ištikimi "Keleivio" 
skaitytojai vienas po kito iš 
gyvenimo bėgo, naujų skai
tytojų pakankamo kiekio ne
atsirado, tai turėjo mirti ir 
pats "Keleivis". Turbūt sa
vaime aišku, kad šie Bosto
no lietuvių praradimai yra 
neabejotini mūsų dvasios 
nuosmukio ženklai.

Radom Bostone ir kitų 
gyvastingų informacijos ži
dinių: seniausias N. Angli
jos lietuvių radijo valandų 
programas sudarinėjo ir jom 
ilgiau negu 50 metų vado
vavo Valentina ir Steponas 
Minkai, vienas po kito mirę 
1988 m. pavasarį. Be Min- 
kų, Bostone dar skambėjo 
Ant. Kneižio liet, radijo va

landa, inž. A. Čapliko radijo 
valanda, Romano ilgėlesnį 
laiką veikusi radijo vlanda ir 
dar viena ar dvi, kurių, tegu 
man vadovai atleidžia, dabar 
jau nebeprisimenu. Laisvės 
varpas, naujųjų ateivių bal
sas, vadovaujamas Petro Viš
činio, Bostone ir jo apylinkė
se skamba jau beveik 35 me
tus. Kas mus jau turėtų bau
ginti, tai kad šiuo metu Lais
vės varpas čia yra vienintelė 
lietuvių radijo valanda, taigi 
- vienintelis mūsų tarpusa
vio susižinojimo šaltinis! ... 
Kai jis nutils - mes atsidur
sime juodoj nakty.

Laisvės varpą už rūpes
tingai paruošiamas progra
mas LBKultūros taryba jau 
yra apdovanojusi premija. 
P. Viščinio sudaromos prog
ramos turi aiškų ir pastovų 
planą: pradžioje aktualūs, 
dažnokai pamokslinio pobū
džio vedėjo žodžiai, pokal
biai su visuomenės ir kultū
ros žmonėmis, gerai parenka* 
ma lietuvių muzika, kartais 
pačių rašytojų ir aktorių skai
toma grožinė literatūra, mū
sų kultūrinio ir visuomeni
nio gyvenimo žinios, kurių 
transliavimą jau keleri metai 
remia Bostono lietuvių kredi
to unija Taupa. Laisvės var
po 15 min. programą anglų 
kalba visada rūpestingai pa
rengia ir paskaito Birutė 
Duobaitė-Silvia ir Jonas 
Giedraitis.

Taigi, kas toksai yra ta
sai Laisvės varpo virvių tam 
pytojas? Petras Viščinis sa
vo kilme yra Vilniaus krašto 
lietuvis, Vilniuje baigęs Vy
tauto D. gimnaziją ir Batoro 
universitete teisių mokslus. 
Kalba jis gražia ir taisyklin
ga lietuvių kalba, truputį pa- 
dzūkuodams, pvz., vietoje 

Laisvės Varpo koncerto programos atlikėjai scenoje. Iš kairės: pianistas dr. Saulius Cibas, solistė 
Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė ir sol. Benediktas Povilavičius.

trečioje, trečiame jis taria 
tračioje, trečiame ... Tie tar
miškumai iš tikro yra jo kal
bėjimo puošmena.

Kai anksčiau ištariau, 
kad P. Viščinis beveik kiek
vieną sekmadienį mums sa
ko pamokslinio pobūdžio 
kalbas, anaiptol nenorėjau jo 
užgauti. Atvirkščiai - norė
jau pasakyti, kad jo patriotiz
mas ir mūsų patriotizmas yra 
apčiuopiamai skirtingi. Mes 
išgyvenom 22 metų nepri
klausomo gyvenimo palaimą 
o P. Viščiniui to stebuklingo 
vandens neteko paragauti nė 
vieno gurkšnio. Lenkų oku
pacija Vilniaus krašte buvo 
nuožmi, brutali, kupina smur 
to, civilinė valdžia ir Bažny
čia ėjo iš vien, kad lietuvybė 
Vilniaus krašte būtų užgesin 
ta. Taigi ar nuostabu, kad 
Petras Viščinis iki šiol tebe
jaučia tautinės tapatybės pra
radimo pavojų? Pagaliau 
lenkinimas ir amerikonėji- 
mas - argi ne tų pačių juodų 
spalvų sparnuočiai? Tiesa, 
P. Viščinis gal per dažnai 
mum pasako teisybių, kurių 
mes nemėgstame, nes jos įpa
reigoja mus būti su savo tau
ta (pagaliau, kada gi žmonės 
tiesą mylėjo?), bet dėl to netu
rėtumėm jo tikėjimo niekinti 
ir smerkti, vilnietis turbūt ne
gali būti kitokiu žmogumi. 
Galvoju, kad ne vienam Bos
tono lietuviui reikėtų apie tai 
labai rimtai pagalvoti.

Kai nors prabėgom susi
pažinom su Bostono Laisvės 
varpu ir jo vedėju, dabar grįž
kim prie rugsėjo 25 d. kon
certo. Aplamai kalbant, tai 
buvo aukšto lygmens vokali
nės muzikos koncertas, įspū
dinga ankstyvo rudens muzi
kinė šventė. Koncerto prog
rama patraukliai sudaryta -

Po Laisvės Varpo koncerto dalinasi įspūdžiais rašytojas Stasys 
Santvaras su sol. Audrone Simonaityte-Gaižiūniene.

lietuvių muzikos senesni kūri
niai, dabar jau mūsų muzikos 
klasika, pamaišyti su naujes
nėm ir naujoviškesnėm dai
nom. Abu solistai savo asme. 
nišką programą ir duetus bu
vo su atsidėjimu paruošę, ne
buvo nė akimirkos, kad dėl 
jų sugebėjimų ir pajėgumo 
galėtum suabejoti.

Audronė Simonaitytė- 
Gaižiūnienė, aukšta, liekna, 
graži ir maloni moteris, aukš
tuosius muzikos mokslus bai
gusi Lietuvoje, prieš kelioli- 
ką metų viena pirmųjų JAV 
pasiprašiusi azilio teisių, yra 
ištekėjusi už dr. Gaižiūno, au
gina šeimą, puošia jos namus 
bet nebėga ir nuo muzikos. 
Jau ne vienerius metus Chica
gos Lietuvių operoj ji dirba 
kaip chormeisterė, viename 
ar kitame operos statyme pa
dainuodama didesnį ar mažes
nį operinį vaidmenį sėkmin
gai reiškiasi ne tik lietuvių, 
bet ir amerikonų koncertinė
se scenose.

Tačiau, kaip čia rašan
čiam regis, gražiausių laimė
jimų A. Gaižiūnienė yra pa
siekusi betobulindama daina
vimo techniką. Ji turi gra
žaus, šilkinio tembro balsą, 

stiprų lyrinį sopraną, jau len
gvai pajėgiantį įveikti ir dra
minio pobūdžio vokalinį kū
rinį. Tais laimėjimais ji mus 
įtikino, Bostone padainuoda
ma G. Puccinio Toskos ariją, 
J. Massenet Salomės sudėtin
gą monologą iš op. "Herodia- 
da" ir G. Puccinio Mimi ariją 
iš op. "Bohema". Tų arijų 
atlikime skambėjo itin ryški 
dainininkės muzikinė kultūra, 

grakštus frazavimas, išlygin 
ta kantilena, tiksli ritmika, 
lengvi skrydžiai į balso aukš
tumas. Visa tai rodo, kad 
Audronė Gaižiūnienė yra 
aukšto dainavimo lygmens 
pasiekusi vokaliste. Argi 
Chicagos Lietuvių operos 
vadovai iki šiol nepastebėjo, 
kokią pajėgą jie turi savo šei
moje? Jei 1989 m. pavasarį 
iš tikro bus statoma G. Verdi 
opera "Trubadūras", A. Simo 
naitytė-Gaižiūnienė galėtų bū 
ti įspūdinga Eleonora.

Be minėtų arijų, A. Gai
žiūnienė šiltai ir patraukliai 
padainavo dar šiuos lietuvių 
kompozitorių kūrinius: Ant. 
Račiūno "Už stalo sėdau", P. 
Olekos kiek skurdesnės har
monizacijos "Kur lygių ly
gios lankos", Br. Budriūno 
"Išdykusį rudenėlį"ir G. Gu
dauskienės "Pirmą pasimaty
mą". Pastarieji du kūriniai 
yra tokios dainos, kur solistė 
galėjo parodyti ir savo balso 
lakių žiežirbų.

Benediktas Povilavičius 
yra Bostono lietuvių auginti
nis. Čia jis gyvena, dirba ir 
savo dainavimą tobulina. 
Čia jis, kaip A. Gaižiūnienė 
Chicagoje, yra ir pasigėrėtinų 
savo meno aukštumų pasie
kęs. Jis turi turtingą ir pri
gimties intonuotą boso balsą, 
neabejotiną plataus diapazo
no operinę balso medžiagą, 
išlygintą ir tvirtai valdomą 
dainavimo liniją, savaimingą 
dainuojamo kūrinio išgyveni
mą. Reikia priminti, kad 
Ben. Povilavičius yra ir jaut
rios pareigos žmogus. Gan 
dažnai įvairiom progom ga- 

(Nukelta į 6 psl.)
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Koncertas
Bostone...

(Atkelta iš 5 psi.) 
lim jį išgirsti giedant Šv. Pet
ro lietuviškos parapijos baž
nyčioje, dažnas jisai ir Bosto 
no lietuviškų renginių solis
tas, visada savo pareigą atlie
kantis su rūpestingumu, jaut
rumu ir sąžiningumu. Bosto
ne, mūsų akivaizdoje, subren
do ir Ben. Povilaičio muziki
nė kultūra.

Laisvės varpo koncerte 
Ben. Povilavičius su dvasiniu 
polėkiu, jautriai ir išraiškiai, 
galingai skambančiu balsu pa 
dainavo A. Kačanausko "Vai 
gražu, gražu", St. Šimkaus 
"Anoj pusėj Dunojėlio", Just. 
Bašinsko ""Ateisiu tylią nak
tį", Vyt. Budrevičiaus "Aš 
viską, viską pamiršau", Plan- 
ąuetto ariją iš op. "Komevi- 
lio varpai", J. Kamavičiaus 
jaunojo bajoro ariją iš op. 
"Gražina" ir Ch. Gounod Me 
fisto ariją iš op. "Faustas". 
Nauji ir negirdėti kūriniai jo 
repertuare buv J. Bašinsko ir 
V. Budrevičiaus dainos, abi 
subtiliai padainuotos, pasižy
minčios naujesne kūrybine 
mintimi ir muzikine kalba.

Be to, A. Gaižiūnienė ir 
Ben. Povilavičius darniai pa
dainavo šiuos duetus: M. Pet
rausko "Jau vakaras buvo", 
St. Šimkaus "Plaukia sau lai
velis", "Aš įsivilkčiau čigono 
rūbą" ir W.A. Mozarto Don 
Žuano ir Cerlinos duetą iš op. 
"Don Žuanas". Abu solistai 
buvo šykštūs bisam - kiekvie
nas pridėjo tik po vieną dai
ną, o iš duetų - pakartojo S. 
Šimkaus "Plaukia sau laive
lis".

Solistam jautrai ir subti
liai akompanavo dr. Saulius 
Cibas. Salėje ne vienas jau
tėme jo įsipareigojimo sun
kumą, taip neseniai mirus jo 
mylimam tėvui inž. Edm. Ci
bui. Jis skambino elegantiš
kai, bet matėm, kad dr. Sau
liui buvo nelengva nusišyp
soti, kai klausytojai koncer- 
tantam ilgai ir triukšmingai 
plojo.

Laisvės varpo koncerto 
maloni staigmena - viešnia iš 
Clevelando p. Ingrida Bub
lienė, tuo tarpu dar vis JAV 
LB Kultūros tarybos pirmi
ninkė. Ji pasigėrėjo solistų 
dainom, jautriu žodžiu pasvei
kino į koncertą susirinkusius 
Bostono ir jo apylinkių lietu
vius, pagerbdama P. Viščinį 
apjuosė jį tautine juosta. 
Koncerto klausytojai veiklią 
ir populiarią pirmininkų pa
sveikino karštais plojimais.

Koncertui nutilus, padė
kos žodį tarė P. Viščinis, pra
nešė, kad koncerto klausė bū 
relis svečių iš Lietuvos, kon- 
certantai buvo apdovanoti gė 
lių žiedais, dar po to - vaiši
nomės Laisvės varpo talki
ninkių gražiai paruoštom vai
šėm. Nesunku buvo pastebė
ti, kad daug kas kalbino vieš-

Varpo šimtmetis ir Vincas Kudirka... (2)

Kas suskaldė tauta?c*
Vincas Trumpa

Aplamai mėgstame vi
sokias sukaktis ir minėjimus. 
Gal tai ir suprantama. Netu
rėdami tvirtesnio grunto po 
kojomis, gyvename daugiau
siai prisiminimais. Labai 
gražiai prisiminėme karalių 
Mindaugą, kurį kai kas net 
Didžiuoju pradėjo vadinti. 
Ne dėl to, kad jis Lietuvos 
valstybę apjungė, bet dėl to, 
kad jis ją bandė apkrikštyti. 
Gražiai prisiminėme Valan
čių, Maironį, jėzuitinį Vil
niaus universitetą. Tačiau, 
kaip sakėme, viską nunešė 
Lietuvos krikštas. Išeiviš- 
koji bendruomenė dėl jo tie
siog iš kailio nėrėsi. Su tuo 
jubiliejumi galėjo lygintis 
tik 1930 m. švenčiama Vy
tauto Didžiojo 500 metų mir
ties sukaktis. Net ir ’ateis- 
tiškoji* Lietuva neišdrįso tos 
krikšto sukakties ignoruoti. 
O kai pagalvoji, kad ano tauti
nio sąjūdžio įkarščio metu ne 
tik Jonas Šliūpas manė, kad 
per tuos krikščionybės am
žius Lietuvą buvo užgulusi 
'dvasios naktis’, bet ir jaunas 
kunigas Jonas Mačiulis-Mai 
ronis skelbė: "Jau penketas 
amžių naktis be aušros". Ra
šydamas apie 1890-sius me
tus, aišku kokius amžius Mai 
ronis turėjo galvoje. Kas su
vaikys istorijos mūzos Klejos 
kaprizus!

Užtat nesistebėkime, ko
dėl labai aukštindami vienus 
įvykius ir žmones, beveik 
visiškai ignoruojame kitus. 
Jaunėliui Maironiui didžiau
sias didvyris buvo Simonas 
Daukantas (ne Valančius), o 
kas 1964 m. prisiminė to 
"Vargo pelės" šimtąją mir
ties sukaktį? -

Bet keisčiausias dalykas 
atsitiko su tuo pačiu Vincu 
Kudirka. Kaip žinia, jis gi
mė 1858 m. gruodžio 31 d. 
Tad 1958 m. suėjo lygiai 
šimtas metų nuo jo gimimo. 
Mūsų išeivija, kuri vis dar 
tebemėgsta kalbėti apie kitų 
laisvą ir demokratiją, ne tik 
neprisiminė to gal būt vieno 
didžiausių laisvės kovotojų, 
bet stačiai - tegu ir netiesiogi 
niai - drožė jam į veidą. Ra
šė tada istorikas Pranas Pau- 
liukonis "Tėvynės sarge": 
"Varpas galutinai suskaldė 
lietuvių visuomenės veikė
jus. Tai buvo didelė lietuvių 
tautos tragedija. Iš kaimo ki
lę lietuviai, užsikrėtę rusų 
mokyklose ir universitetuose 
visai lietuvių tautai svetimo- 

nią iš Clevelando Ingridą 
Bublienę, nemažiau ir solistę 
Audronę Gaižiūnienę. Vienu 
žodžiu, kalbėjom, kalbėjom, 
kad salė taip ūžė, kaip vėjų 
daužoma didelė giria.

mis ir tuo metu pražūtingo
mis laisvamanybės, socializ
mo, marksizmo, pozityviz
mo ir kitokio ’izmo' idėjomis 
nešė jas į kaimą ir griovė tuo 
pamatus, kuriais lietuvių tau 
ta rėmėsi kovoje prieš rusifi
kaciją, ir tuo nesąmoningai 
talkininkavo rusams" (ma
no pabraukta).

Jeigu, kaip sako žmo
nės, kartais žmogus ir karste 
apsiverčia, tai kiek kartu tu
rėjo apsiversti savo karste 
dr. V. Kudirka, girdėdamas 
tokius neteisingus kaltini
mus. Niekas taip nesisielojo 
dėl vienybės stokos, kaip V. 
Kudirka. Prisiminkime tik 
jo himno šauksmą. Be abe
jo, demokratinėje visuome
nėje negali būti tik vienas 
piemuo ir viena avinyčia, 
kaip kai kas tada ir dabar 
tebenori. Žinoma, ne tokios 
vienybės siekė to meto Var
pas ir V. Kudirka. Tačiau 
tas ne tik nebuvo pražūtinga 
lietuvių tautai, bet kaip tik 
sustiprino jos kovą dėl lais
vės ir nepriklausomybės.

Tikrai niekas taip drą
siai nekovojo su visokiais 
'maskoliais' ir 'viršininkais', 
kaip dr. V. Kudirka ir jo Var 
pas. Kaip galima juos pa
versti Lietuvos pamatų ardy
tojais ir net rusų talkinin
kais ?! Tarp kita ko, Kudir
ka buvo vienas iš ano meto 
retesnių lietuvių veikėjų, ku
ris rusus laikė didesniais Lie
tuvos priešais negu lenkus. 
Tikrai, girdint tokį neteisin
gą kaltinimą, prisimena Mai
ronio žodžiai apie Kęstutį, 
kai šis pakliuvo į savo brol
vaikio Jogailos kalėjimą:

"Ar laukei, vade numylėtas, 
Kad tave kirs toks smūgis 

netikėtas?"

Šis dabartinis, čia Ame
rikoje leidžiamas, Tėvynės 
sargas skelbiasi esąs įpėdinis 
ano senojo Tėvynės sargo, 
kurį savo laiku redagavo 
kun. J. Tumas-Vaižgantas ir 
kuris ėjo greta su Varpu. 
1989 m. Varpui švenčiant 
savo gyvavimo dešimtmetį, 
anas originalusis Tėvynės 
sargas atsiuntė savo pasvei
kinimą, kuriame nerandame 
nieko panašaus, ką apie tą 
patį Varpą skelbs 1958 m. 
Tėvynės sargas. Tada anas 
Tėvynės sargas rašė: "Atsi
tikus tada tokiai maloniai 
progai, kaip 10 metinės su
kaktuvės Jūsų triūso, leiski
te, broliai, sušukti: Sveikas 
pirmasis lietuviškas organe, 
kurs pirmas taip ilgai ištvė
rei ant sargybos Lietuvos 
tiesų! Sveika tarp mūsų 
santarmė! Šalin žvairavi- 
mai ir asabiškos neapykan
tos. Unitis viribus (vienin
gai) i darbą, nes tik vienybė 

mūsų šyla, nes 'concordia 
res parvae crescunt' (santar
vėje ir maži dalykai auga)".

Tas nuoširdus Tėvynės 
sargo sveikinimas buvo at
spausdintas tame pačiame 
1898 m. Varpo numeryje, 
kuriame tilpo ir Vinco Kap
so slapyvarde pasirašyta V. 
Kudirkos "Tautiška giesmė", 
kuri netrukus taps Lietuvos 
himnu. Galimas daiktas,

PIENOCENTRO ilgamečiui direktoriui 

ir kitų ūkiškų organizacijų steigėjui ir jų 

puoselėtojui, šimtamečiui ąžuolui,

JONUI GLEMŽAI
(1887.1.20 — 1988. 9.13) 

amžinybėn iškeliavus negrįžtamai, liūdinčią 

žmoną ZINĄ ir anūkę ASTRĄ su RŪTELE 

ir RIČARDU, reiškiame gilią užuojautą ir 

jungiamės į šeimos liūdesį.

Agr. Vaclovas Butkys 
Vincentas Padvarietis 
Kazimieras Bačauskas

I
I
I
i
I
I
I
I
I 
L 

We’re the Brothers ofSL John of God
For more information write to: Brother Luis Padierne, O.H.

Vocaticn DirectO'

St John of God Brothers
PO. Box 1979 • Westville, NJ 08093 
(609) 848-4141

NAME AGE

STREET

CITY STATĖ

ZIP PHONE

kad anas Tėvynės sargo svei
kinimas ir įkvėpė V. Kudir
kai tą atmintiną eilutę 'tautiš
koje giesmėje': "Vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi".

Deja, ne visados buvo to 
kie geri santykiai ir taip ano 
meto Tėvynės sargo ir Var
po. Tų žvairavimų ir neapy
kantos būdavo ir iš vienos, ir 
iš kitos pusės. Kartais ir Ku
dirka nusivylęs Tėvynės sar
gu sakydavo, kad jam geriau 
tiktų Katalikybės sargo var
das. Tėvynės sargas apkaltin
davo Varpą laisvamanybe ir 
kitomis nuodėmėmis.

(Bus daugiau)



1988 m. spalio 13 d. DIRVA Nr. 39 — 7

Mirė Jadvyga Tūbelienė
Birutė Smetoniene

Šių metų spalio 4 d. va
kare, Putnam, CT, amžinu 
miegu užmigo viena iš švie
siausių ir tauriausių Lietuvos 
asmenybių, a.a. Jadvyga 
Chodakauskaitė-Tūbelienė.

Velionė gimė 1902 m. 
gruodžio 28 d. Gavėnonių 
dvare, Panevėžio apskrityje, 
Antano ir Marijos Choda- 
kauskų šeimoje. Chodakaus- 
kai buvo aplenkėję, bet Anta
nas buvo labai plankus lietu
viams, kviesdavo į savo dva
rą lietuvius studentus per va
saros atostogas korepetito- 
riais savo vaikams, iš kurių 
vienas jų buvo Antanas Sme
tona.

Nors namuose su moti
na kalbėjo lenkiškai, nuo pat 
mažų dienų Chodakauskų 
vaikai kalbėjo ir lietuviškai. 
Tautybės klausimas tais lai
kais pasidarė labai aktualus. 
Mažytė Jadvyga kartą pa
klausė Jono Jablonskio, Cho
dakauskų šeimos draugo, - 
"Kas aš esu?" Jablonskis at
sakė klausimu - "O kaip 
jautiesi?" Jadvyga tarė - 
"Jaučiuos lietuvaitė". "Tai ir 
būk!" - trumpai apsprendė 
Jablonskis. Laikui bėgant 
Jadvyga, kartu su savo sese
rim Sofija, subrendo į tikrai 
susipratusias ir patriotiškas 
lietuvaites. Likimas lėmė, 
kad abi seserys turėjo gana 
svarbų vaidmenį besikurian
čios ir atsikūrusios Lietuvos 
gyvenime.

Jadvyga mokėsi Mintau
jos gimnazijoje, bet jos vy- 
resniai seseriai ištekėjus už 
Antano Smetonos, ji persikė
lė į Vilnių pas ten įsikūru
sius jaunuosius Smetonus. 
Ji baigė Vilniaus gimnaziją 
su aukso medaliu ir išvyko 
studijuoti į Petrapilio Univer
sitetą, filologijos ir istorijos 
fakultetuose. Čia studijuoda
ma rašė straipsnius į lietu
višką spaudą ir mokytojavo 
lietuvių pabėgėlių gimnazijo
je. Universitetą baigė 1917 
metais ir gavo pasiūlymą pa
silikti ten asistente. Pasiūly

Velionė Jadvyga Tūbelienė su prezidentu A. Smetona ir vyriausybės nariais, kariškiais ir 
diplomatais vienos parodos atidaryme Kaune.

mu nesusigundžiusi, Jadvy
ga tuojau pat grįžo į Lietuvą 
ir iš karto įsijungė į visome- 
ninį veikimą.

Ši nepaprastai Dievo ap
dovanota moteris - gražios 
išvaizdos šilta asmenybė, ele
gantiška, ypatingai orios lai
kysenos - buvo labai gabi be
veik visa kam. Ir kuo ji ne
buvo! Žurnalistė, lietuvių 
informacijos centro Šveica
rijoje direktorė, laikina Lietu
vos atstovė Šveicarijai, Lietu
vos informacijos centro prie 
Taikos konferencijos vedėja, 
laikina Eltos direktorė ir sa
vaitraščio "Tautininkų Bal
sas" redaktorė. 1920 metais 
Jadvyga ištekėjo už Juozo 
Tūbelio, vieno iš žymiausių 
Lietuvos valstybės vyrų - il
gamečio finansų ministro ir 
ministerių pirmininko.

Nepriklausomoje Lietu
voje ji koncentravosi moterų 
ir socialiniame veikime, bu
vo daugelio labdaringų orga
nizacijų iniciatorė ir kūrėja, 
kai kurių jų pirmininkė ir at
stovė tarptautinėje plotmėje 
- Tūbelienė buvo tarptautinė 
asmenybė. Daug Europos ir 
Amerikos diplomatų, valsty
bės ir mokslo vyrų buvo jos 
draugai ir gerbėjai, bet nežiū 
rint to, Jadvyga labiausiai 
mėgo būti tarp savų žmonių.

Šalia to, ji buvo labai pa 
reiginga motina ir skyrė la
bai daug laiko vienintelei 
dukrai Marytei, akcentuoda
ma meilę mokslui ir menui. 
Savo šeimos nariams ir arti
miesiems ji visada buvo šilta 
ir mylinti, išskirtiną dėmesį 
rodydama savo seseriai ir jos 
šeimai. Su savo vyru Jadvy
ga Tūbelienė labai gerai su
gyveno ir visai nesikišo į jo 
veiklą. Mėgo sportą ir buvo 
labai gera tenisistė, o Ameri
koje pramoko žaisti ir golfą. 
Ji nebuvo pasinešusi į pra
bangą, rengdavosi skoningai 
bet tam neduodavo daug 
svarbos.

Atvykusi į Ameriką be 
jokių daiktų ir pinigų, ji ne

Juozo Bachuno vasarvietėje Tabor Farm. Iš kairės: J. Tūbelienė, M. Tūbelytė, S. Smetonienė, M. 
Bachunienė, prezidentas A. Smetona, J. Bachūnas, A. Valušis ir P. Labanauskas.

dejavo, nesėdėjo rankas sūdė 
jusi, bet tuojau įsijungė į vei 
kimą - sakė prakalbas, rašė 
straipsnius. Čia jai įsikurti 
daug padėjo jos geras sveti
mų kalbų mokėjimas, anksty
vesnės pažintys. Ji buvo pa
kviesta profesoriauti į Karo 
Akademiją Washingtone - 
dėstyti rusų kalbą.

Išėjusi į pensiją apsigy
veno Floridoje. Susilpnėjus 
sveikatai persikėlė į Matulai
čio namus Putname, kuriuo
se ir užvertė savo gyvenimo 
knygos lapą, nesulaukusi Lie 
tuvos išsilaisvinimo iš vergi
jos. Palaidota toli nuo myli
mos tėvynės, svetimoje - 
nors ir svetingoje - Ameri
kos žemėje.

Asmeniškai iš Jos paty
riau daug dėmesio ir meilės, 
ypač sunkesniais gyvenimo 
momentais. Reguliariai Jai 
lankius mus Clevelande, te
bematau Jos meiliai besišyp
santį veidą. Ilsėkis ramybė
je brangi Tute Jadvinyte. Vi
sagalis lai suteikia amžiną 

atilsį, kurį savo pavyzdingu 
gyvenimu esi užsitarnavusi.

Sisters of St. Francis of Christ the King
Mt. Assisi Convent 1600 Main St. Lement, IL 60439

Serving The Church in Teaching, 
Care of the Aged, Care of Dependent Children

■



Nr. 39 — 8 DIRVA 1988 m. spalio 13 d.

A. A.

JADVYGAI TŪBELIENEI

mirus, jos dukrai MARIJAI TŪBELYTEI-

KUHLMANN, jos šeimai ir artimiesiems

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Povilas ir Ona
Skardžiai

Ina ir Jonas

A. A,

ALEKSANDRAI GRUZDIENEI
mirus, jos vyrui VINCENTUI gilią užuo-

jautą reiškia.

Stella ir Vytautas 
A b r a i č i a i

Birutė ir Vaclovas
Dzenkauskai

Ona ir Kostas 
žolynai

Mūsų mielai

A. A.

ALEKSANDRAI GRUZDIENEI

mirus, jos vyrą mūsų mielą kolegą VINCĄ

nuoširdžiai užjaučiame kartu dalyvaudami

liūdesy išlydint ALEKSANDRĄ j Amžinybę.

Genovaitė ir Cezaris 
Modestai

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

baltic 
TOURS

1988 M KELIONES J LIETUVĄ
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
14 dienų — Lietuva, Suomija
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

NATIONWIDE 
INSURANCE 
N4t.or>wide >s o" yOof

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6028 Mayfield 
Road, Suite 10, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

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

MAINTENANCE MECHANIC 
Breed Corp. hasan opening for a Main
tenance Mechanic. Duties indude gen
eral maintenance, plumbing, carpen- 
try, minor electrical work, some expe- 
rience required. Maįor Medical/Hos
pitalization, Dental, 401K. Send work 
nistory and salry requirements to: 

BREEDCORP 
Attn: Personnel 

Building 12 
RockawayValleyRd 

Boonton Township, N J 07005 
Equal Opportunity Employer M/F

MACHINE OPERATORS 
Breed Corp. has immediate openings 
for entry levėl machine operators. Ap- 
plicants should have some knowledge 
of mechanical operations. Good under- 
standing of English necessary for safe- 
ty standards. Hours 7:30-4:00 5 day 
week. Major Medical/Hospitalization, 
Dental,401K.

Apply to:
BREEDCORP 

Building 12 
Rockaway ValleyRd 

Boo nton Tovvn shi p, N J 07005 
Egual Opportunity Employer M/F

Machine
CNC SVVISS 

SCREW MACHINE 
OPERATORWe're MPC Produets, known through-ouf the aireraft and aero- space industries for our high- guality precision components. Currently, there is a position available in Tampa/St. Petersburg for an experienced CNC Swiss Scrėw Machine Operator to set-up and run machines to pro- ducesmall precision parts.5 plūs years of previous related work experience is essential for this desirable position. We offer an excellent salary, good benefits and a dynamic work environ- ment. For consideration, please send your resume to:Human Resources Dept.CNC
MPC Produets 5600 N. W. Jarvis Niles, IL 60648Equal Opportunity Employer

RADIATION 
THERAPY 

TECHNOLOGIST
Ft. Walton Beach, Fl. If you enjoy 
beautiful white beaches on Gulf with 
Sand Dunes Ų Sea Oats, this area 
may be the answer for you.

We are a free standing Radiation 
Therapy Center looking for Registered 
or Registry Eligibie Technologists. 
Equipment includes Linear Accelera- 
tor w ,/both Photon & Electron Ener- 
gies, Simular & fully equipped Block 
Room.

Relocation & incentive negotiable. 
We will do all posible for right per
son. Please send resume to: 
Okaloosa Radiation Therapy Center, 
999 MarWalt Drive, Fl. Walton Beach, 
FL. 32548. (38-40)

MANUFACTURING
Grovving Eastern electrical manufac
turing co. has need of the following 
experienced people. (These are pro- 
duction oriented positions) :
WELDER — experienced in mir/arc/ 
brazing.
BRAKE OPERATOR — Automatic/ 
semi-brake operator. Sėt up ability 
helpful.
PRESS OPERATOR — Up to 300 ton 
capacity. Mušt be able to set-up. 
Trumph auto exp. vvould be helpful.
Reply immediately in person or write:

Spero Electric Corporation
18222 LANKEN AVĖ. 

CLEVELAND, OHIO 44119 
Attn: TOM CHUDZIK 

(38-40)

LETTERSHOP OPERATORS
The Aspen Group, one of the leaders 
in direct mail rharketing, is looking 
for a few good people for our 1 st & 
2nd shift.

• Inserters Operators
• Burster Folder Operators
• Cheshire Operators.

We offer a competitive starting sa
lary. Experience a plūs būt not neces
sary, will train the right person. Ap
ply in person between 9 AM — 5 PM, 
6 Terry Dr., Newtown Industrial Com- 
mons, Newtown, Pa. Conveniently 
located off Rt. 332. Call for direc- 
tion, 215-579-0444. (38-40)

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

APTARNAUJA BOSTONO IR NAUJOSIOS 
ANGLIJOS LIETUVIUS

SANTAUPOS Procentai Metiniai
Paprasta sąskaita 6.00% 6.17%
Money Market $2500 min. 6.25% 6.43%
CD°s $500 min. 6 mėn. 8.00% 8.00%

12 mėn. 8.10% 8.41%
24 mėn. 8.25% 8.57%
36 mėn. 8.35% 8.68%

PASKOLOS
Ameninės 14%.
Naujų mašinų 10%
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%+OPt; Antra 11.5%-[-0Pt. 
Kitoms paskoloms krepikitės į Taupą
Namų vertės W. S. J. Prime + 1.5%.

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

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.

A. A.

PRANEI BUTKUVIENEI

mirus, jos sūnui RAIMUNDUI, Clevelando 

Vyrų Okteto nariui, dukterims ALDONAI ir 

NIJOLEI su šeimomis bei kitiems giminėms 

nuoširdžią užuojautą reiškia.

Clevelando Vyrų Oktetas

ALT Sąjungos Elizabetho skyriaus nariui 
JUOZUI SABALIAUSKUI 

amžinybėn išėjus jo žmoną JONĘ, dukrą 
RŪTĄ ir sūnus JUOZĄ, JONĄ ir DONATĄ 
nuoširdžiai užjaučiame ir dalijamės šeimos 
skausmu.

Petras Lukas, 
Vincas Misiūnas, 
Jonas Ramanauskas, 
Albinas Stukas, 
Julius Veblaitis

Mielam kolegai, Lietuvos kultūros di

džiajam darbininkui,

INŽ. EDMUNDUI CIBUI

mirus, jo žmonai STASEI, sūnui Dr. SAU

LIUI ir dukrai RAMUNEI reiškiu nuoširdžią 

užuojautą.

Vaclovas Senūta



1988 m. spalio 13 d. DIRVA Nr. 39 — 9

JAV LB Xll-tos Tarybos pirmoji
sesija Antanas Juodvalkis

LB XI-tosios tarybos pre
zidiumas, p i r mininkauja- 
mas Algio Rugieninaus, ba
landžio mėn. išrinktosios 
XII-tos tarybos I-ją sesiją 
sušaukė 1988 m. rugsėjo 30 
d. Chicagoje. Sesijos posė
džiai vyko Holiday Inn, Mid- 
way viešbutyje ir tęsėsi iki 
spalio 2 d. vidudienio.

Tarybos nariai į posė
džius rinkosi pamažu ir ati
darymas visą pusvalandį 
vėlavo. Sesijoje turėjo 
balsą 60 rinktų narių ir 9 
apygardų pirmininkai, iš 
viso 69 asmenys. Posėdžių 
teisėtumui arba kvorumui 
reikia dviejų trečdalių da
lyvių (balsų), arba 46 na
rių, o atidarymo metu tebu
vo tik 39 nariai. Eiliniams 
reikalams spręsti pakanka 
paprastos daugumos. Todėl 
posėdis buvo atidarytas, pa
liekant darbotvarkės pri
ėmimą vėlesniam laikui.

Posėdį atidarė buv. tary
bos prezidiumo pirm. Algis 
Rugienius. Amerikos ir Lie
tuvos himnus vedė solistė 
Dalia Kučėnienė, pritariant 
visiems susirinkusiems. In- 
vokaciją sukalbėjo Draugo 
moderatorius kun. Pranas 
■Garšva, sveikino šios sesi
jos šeimininkė, Vidurio Va
karų apygardos pirm.. Bi
rutė Vindašienė.

JA V karo aviacijos pulkininko Dariaus Bakūno duktė Laura, po 
aukso žiedų sumainymo su JAV aviacijos kapitonu S. Mehl, kurių 
vestuvės nesenai buvo vienoje aviacijos bazėje Floridoje. Jaunieji 
dabar laikinai gyvena Ispanijoje, kur kpt. S. Mehl yra vienas iš 
F-16 skvadrono lakūnų Torrejon bazėje, kurią socialdemokratų 
Ispanijos vyriausybė skuba išstumti iš Ispanijos ir spėjama, kad 
tas skvadronas bus perkeltas i Italiją. Jaunosios tėvas pik. Darius 
Bakūnas yra gimęs Klaipėdoje.

Viešėdami Chicagoje aplankykite j)ii
MAISTO IB LIKERIU KRAUTUVĘ — I fil

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelia
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Pirmininkaujantis Algis 
Rugienius savo žodyje pri
minė, kad JAV LB įsteigta 
1951. XI. 11 d. New Yorke, 
ir per savo 37-rių metų vei
klą išaugo j didžiausią in
stituciją, apimančią visus 
geros valios lietuvius, išsi- 
barščiusius po visą platųjį 
pasaulį. Sveikino susirinku
sius ir kvietė demokratiš
kai ir bendruomeniškoje 
dvasioje spręsti visus reika
lus. Supažindino su daly
vaujančiais svečiais ir spau
dos bei radijo darbuotojais.

Pagal darbotvarkę, buvo 
sudaryta nominacijų komi
sija iš 7 narių, kurie pirmi
ninku išsirinko dr. Petrą 
Kisielių.

Kontrolės komisijos 
pranešimas

Nominacijų komisijai be
ieškant naujų pareigūnų į 
įstatais numatytus organus, 
buvo išklausyti Kontrolės 
komisijos pranešimai, ku
riuos perskaitė pirm. dr. 
Antanas Razma (kiti na
riai — Kazys Laukaitis ir 
Rasa Poskočimienė). LB 
Krašto valdybos veikla yra 
plati ir šakota. Krašto val
dyboje veikiančios tarybos 
kai kurios turi ir savo iž
dus. Kontrolės komisija tik
rino pinigų atskaitomybę

LB XII-sios tarybos prezidiumas. Iš kairės: Romas Nelsas, Danguolė Navickienė, Algis 
Raulinaitis, pirm. Angelė Nelsiene ir sekr. Almis Kuolas. J. Tamulaičio nuotr.

visų šių institucijų: švieti
mo tarybos, Kultūros tary
bos, Socialinių reikalų tary
bos, Krašto valdybos iždą 
ir Lith. Folk Dance festival. 
Lietuvių Bendruomenės iž
de 1988. VI.. 30 d. buvo. tieji atstovai stokojo parei- 
70,000 dol., bet iki metų pa
baigos gali nukristi iki 
50,000 dol.

Kontrolės komisija dėko-. 
ja iždininkams už tvarkini, 
gą atskaitomybės vedimą 
ir pasiūlė tarybai pateiktą 
finansų vicepirmininko kon
soliduotą apyskaitą ir 1989 
metų sąmatą patvirtinti.

Valdybos vicepirmininkas 
finansų reikalams Bronius 
Juodelis pasidžiaugė, kad 
XI tarybos trijų metų ka
dencijoje lėšų nestokojo 
n u m atytiems projektams 
įvykddyti. Jos atėjo aukų 
pavydalu Vasario 16 minė
jimų ir kitomis progomis. 
Lietuvių Fondas yra stam
biausias Krašto valdybos 
darbų rėmėjas. Prieš treje
tą metų perėmus pareigas, 
ižde rado nepilnus 2,500 
dol.,o naujajai Krašto val
dybai žada perduoti apie 
50,000 dol. Finansų vicepir
mininko pareigos nėra leng
vos ir reikalauja nusivoki- 
mo ir nemažai laiko. Apgai
lestavo, kad su tarybų veda
mais iždais nebuvo sudary
tos sąlygos 
patik rinti 
tik švietimo 
n u s t atytų
taisyklių. Apylinkės taip 
pat nepalengvina darbo it 
kartais ilgai uždelsia su
rinktų aukų ir atitinkamų 
dokumentų prisiuntimą. Dė
kojo artimesnėms apylin
kėms, o ypač Juozui Šlajui 
už aukų rinkimą ir paruoši
mą aukotojų sąrašų spau
dai, tuo palengvindamas 
darbų naštą.

Apie PLB seimą, įvyku
sį 1988. VI. 28-30 d. d. To
ronte, pranešimą padarė 

susipažinti ir 
atskaitomybę, 
taryba laikosi 
atskaitomybės

pats prezidiumo pirminin
kas Algis Rugienius. JAV 
LB-nę turėjo atstovauti iš
rinkti 50 delegatų, bet sei
me dalyvavo pradžioje 22 ir 
vėliau pakylo iki 34. Išrink- 

gingumo. Kadangi didžioji 
dalis seimo atstovų yra ir 
tarybos nariai, tai nesileido 
į platesnį pranešimą, pažy
mėdamas, kad čia yra nau
jasis PLB valdybos pirm. 
Vytautas Bieliauskas, ku
rtams yra numatytas laikas 
padaryti platesnį praneši
mą.

LB XII-sios tarybos 
prezidiumo rinkimai

Beklausant pranešimų, 
atvyko daugiau tarybos na
rių ir sudarė kvorumą. Pa
kviestas nominacijų komisi
jos pirm. dr. Petras Kisie
lius pranešė, kad Los An
geles apylinkėse gyvenan
tieji tarybos nariai, sutiko 
kandidatuoti į tarybos pre
zidiumą. Atrodė, kad bus 
tik vienas sąrašas ir akla
macijos būdu bus išrinkti, 
bet iš ’’galiorkos” išgirdome 
balsą, kad ir Bostonas taip 
pat nori vadovauti tarybai. 
Visi apsidžiaugė, kad bus 
išlaikytas d e m o k r atinis 
principas. Slaptu balsavi
mu, dauguma^ tarybos narių 
pasisakė ųž Los Angeles są
rašą ir jie buvo išrinkti.

Naująjį tarybos prezidiu
mą sudarė šie nariai: pir
mininkė Angelė Nelsiene, 
sekretorius Almis Kuolas ir 
nariai — Danguolė Navic
kienė, Romas Nelsas ir Al
gis Raulinaitis.

Puikiai pirmininkavęs Al
gis Rugienius, pakviečia 
naująjį prezidiumą užimti 

MILLHANDS 
I.D./O.D. GRINDERS 

We are a manufacturer of precision parts, 
and have immediate openings for mill and 
grind hands. Candidates selected will be 
experienced to include performing own 
set-ups, interpret blueprints, and ability to 
maintain close manufacturing tolerances. 
You mušt be flexible to work first or second 
shift.
An excellent employment package is offered. 

lf you meet these ųualifications, 
contact our Human Resource Dept., 

(313) 541-7500

ITW WOODWORTH 
1300 E. 9 Mile Rd.
Ferndale, MI 48220
An Equal Opportunity Employer (38-40)

vietas ir skelbia trumpą 
pertrauką.

Po pertraukos, pirminin
kaujant Angelei Nelsienei, 
sudaromos 8 darbo komisi
jos, į kurias įsijungia tary
bos nariai, pagal sau arti
mesnes darbo sritis. Paaiš
kinamos taisyklės, nurodo
mi kambariai ir komisijos 
i š s i s kirsto pasitarimams 
paruošti išvadas ir pasiūly
ti plenumui.

Taip penktadienio bendri 
posėdžiai baigiami, duodant 
komisijoms tris valandas 
laiko, o vakarienės šeimi
ninkai — Prezidiumas ir 
Vidurio Vakarų apygarda, 
čia pat suruošė pabendravi
mo vakaronę.

(Bus daugiau)

HELP WANTED 
rackers 

UNRACKERS 
CLIPPERS 

INSPECTORS 
PACKAGING OPERATORS 

Apply in person 
SWANK INC. 
6 Hazel Street 

Attleboro, Mass. 02703
Swank is an Equal Oppomity 

Employer M/F 
35-44)

FOLDING CARTONS
Canton Michigan Based Carton Co.-. 
looking for glue machine setup per
son, also bpbst operator. Hourly 
wage commensurate with experien-ce.

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

87068, Canton, Mich 48188 
(31.40)

FOREMAN
. Experienced, to suoervise large 

aluminum remelt facility. The 
successful candidate will be 
experienced in planning, melt- 
ing, topping and cyding 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 growing company. 
Send resume, with salary re- 
quirements to: Barmet Alumi
num Corp., Nevvport Rolling 
Mill, P.O. Box 29, Uhrichsville, 
Oh. 44683, Attn. Plant Mgr.
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Naujai pakeltam į Šv. Jurgio parapijos kleboną kun. Juozui 
Bacevičiui susirinkę i vaišes parapijiečiai gieda ilgiausių metų.

V. Bacevičiaus nuotr.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
IŠKILMĖS

Rugsėjo 25 dienos sekma
dienis tapo Šv. Jurgio para
pijos renesanso simboline 
data, iškilmingai atšven
čiant kun. Juozo Bacevi
čiaus oficialų įvesdinimą į 
parapijos klebono statusą. 
Vyskupas James Lyke, tal
kinamas prelato Aleksand
ro Goldikovskio ir klebono 
kolegų kunigų, celebravo 
mišias anglų kalba, o Jūros 
Blynaitės paruoštas para
pijos choras giedojo lietu
viškai. Bažnyčioje iškilmes 
pradėjo su vėliavomis ir pil
na karine uniforma žygiuo
jantys karo veteranai, o 
mišių aukas nešė tautiniais 
drabužiais pasipuošęs jau
nimas. Pamaldoms pasibai
gus, klebonas pasakė jautrų 
pamokslą lietuviškai, pa
brėždamas parapijos įnašą 
į Clevelando dioceziją ir lie
tuvišką visuomenę ir įsipa
reigodamas tęsti lietuviškos 
parapijos religines, tauti
nes ir kultūrines tradicijas.

Po pamaldų labai gausus 
svečių būrys susirinko į ru

dens žiedais ir didelėmis 
gėlių puokštėmis išpuoštą 
parapijos salę, kurioje vi
sada vaišingos ir linksmos 
parapijos šeimininkės bu
vo paruošusios vaišes. Vys
kupui turint įsipareigojimų 
kitoje parapijoje, kleboną ir 
jo palydovus bei šeimos na
rius į salę atlydėjo parapi
jos komiteto pirmininkas 
Viktoras Leparskas. Klebo
ną pasitiko ovacijomis pa
rapijiečiai ir svečiai. Para
pijos komiteto pirmininkas 
parapijiečių vardu pasvei
kino kleboną, o Kristinos 
Alšėnienės ir Liusės Tamo
šiūnienės puikiai paruošti 
vaikučiai, apsirengę tauti
niais drabužiais, padekla
mavo specialiai sukurtą 
sveikinimo poemą ir klebo
ną apdovanojo gėlėmis. Au
relija Balašaitienė ir Jūra
tė Balašaitytė pravedė 
trumpą sveikinimo progra
mą, o Viktoras Leparskas 
klebonui įteikė simbolišką 
parapijiečių dovaną: nuo
stabaus grožio lietuviškais 
motyvais sukurtą koplytėlę. 
Po programos svečiai buvo 
vaišinami pasišventusių ir

‘Taupa
Lithuanian Credit ‘Union 

Lietuvių Kredito ‘Kooperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

Cleveland, 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, 
Namų Remontui (Home Equity), 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.

energingų parapijos ponių 
pagamintais karštais pie
tumis, o specialiai pasamdy
tas orkestras grojo pramo
ginę ir šokių muziką. At
sirado ir šokančių porų, o 
nuotaika buvo nepaprastai 
linksma ir šventiška.

Deja, buvo pasigesta mū
sų organizacijų sveikini
mų, kas tokiomis progomis 
paprastai yra daroma. Kar
tais sveikinimų būna net ir 
per daug... Juk nuolatos 
kalbama apie lietuvybės iš
laikymą, lietuviškoms para
pijoms skiriant toje srityje 
užtarnautus nuopelnus. Ne
galima paneigti to fakto, 
kad švento Jurgio parapija 
yra Clevelando lietuvių kul
tūrinio gyvenimo lopšys. 
Čia, Vysk. Valančiaus mo
kykloje, įsisteigė ir ilgus 
metus šoko garsioji Grandi
nėlė, čia repetavo ir kon
certavo Čiurlionio ansamb
lis, čia mokytojavo tokie 
dideli Bendruomenės veikė
jai, kaip a. a. Stasys Barz- 
dukas, Antanas Tamulionis, 
ir kiti, čia atsikūrė Cleve
lando ateitininkai ir Cleve
lando skautija, kuri ir da
bar naudojasi savo invento
riui laikyti patalpa.

Švento Jurgio parapija, 
kaip ir klebonas kun. Bace
vičius savo pamoksle paste
bėjo, yra vaišinga ir šei
myniška parapija, kurioje 
kiekvienas darbas yra atlie
kamas ne iš pareigos jaus
mo, bet yra darnaus sugy
venimo ir tarpusavio mei
lės išdava. Tradicinis At
velykio stalas, „kalakutų” 
šventė, bendros Kūčios ir 
kiti renginiai yra organi
zuojami savanorišku pa
grindu. Veiklus ir energin
gas parapijos komitetas 
darniai bendradarbiauja su 
klebonu ir yra numatęs eilę 
renginių bei darbų arti
miausioje ateityje, švento 
Jurgio parapija didžiuojasi 
savo įnašu į lietuviškos Cle
velando visuomenės gyve
nimą.

Aurelija Balašaitienė

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos Vyčių vidurinių 
valstijų rajono suvažiavi
mas, šventų vietų lanky
mas ir 75-kių metų veiklos 
sukakties minėjimas įvyks 
spalio 21, 22 ir 23 dienomis 
Clevelande.

šeštadienį, spalio 22 d. 10 
vai. ryto Holiday Inn 28500 
Euclid Avė., Wickliffe, kal
bės kun. G. Kijauskas. 6:30 
vai. vak. kokteilis Europa

party center 911 Ea’st 185 
St. 7:30 vaišės, muzika ir 
šokiai.

Sekmadienį, spalio 23 d. 
10 vai. ryto mišios Dievo 
Motinos parapijos švento
vėje.

Clevelando ir apylinkės 
lietuviai prašomi Vyčių su
važiavime dalyvauti ir su
sipažinti su jų veikla. Su
važiavimą ruošia ir globo
ja 25-ta kuopa Clevelande.

Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti kuopos pirm. 
Dolly Oberaitis 835-4342 
arba vicepirm. Alvina Lui- 
za 481-2485.

E. Pranokus

• 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.

• Išnuomojamas 3 mie
gamųjų butas, Euclid, Ohio. 
Naujas namas II aukšte. 
Garažas ir rūsys. Skambinti 
savininkui 531-4504.

A. A.

JONUI VIRBALIUI

mirus, jo sesutei D. GATAUTIENEI ir jos 

šeimai, giminėms ir artimiesiems reiškiame 

užuojautą.

Gražina, Raimundas ir Petras 
K u d u k i a i

JAKUBS AND SON
-S-

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

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

Al A TAS Realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

RITA MATAS
Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
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MIRĖ PRANĖ 
BUTKUVIENĖ

Pranė Janušaitytė-Butku- 
vienė, išgyvenusi 84 metus, 
mirė spalio 4 d. Clevelande. 
Velionė gimė Skirsnemunėj. 
Baigusi mokytojų semina
riją, mokytojavo Jurbarke. 
Ištekėjusi už mokytojo Be
nedikto Butkaus susilaukė 
dukterų Aldonos, Nijolės ir 
sūnaus Raimundo.

Bolševikai, 1940 m. oku
pavę Lietuvą, tuoj pat su
ėmė jos vyrą ir ištrėmė į 
Sibirą.

1944 m. vasarą Pranė 
Butkuvienė su dukromis ir 
sūnumi pasitraukė į Vokie
tiją, o 1949 m. atvyko į 
JAV.

Velionė Clevelande moky
tojavo lituanistinėje mo
kykloje. Amžiui ir ligai pri
slėgus, gyveno pas dukterį 
Aldoną, kuri ją globojo iki 
mirties.

Po šv. Mišių Dievo Moti
nos bažnyčioje, spalio 7 d. 
palaidota Visų Sielų kapi
nėse.

Dirva reiškia užuojautą 
dukterims ir sūnui.

PENKIOLIKA METŲ 
LIETUVIŲ NAMAMS

Lietuvių namų metinis 
balius įvyks lapkričio 5 die
ną. Baliuje muzikinę pro
gramą atliks sopranas Lai
ma šarkaitė ir Čiurlionio 
ansamblio kanklių kvinte

tas, vadovaujamas Onos Mi
kulskienės. Dainininkė Lai
ma šarkaitė ilgus metus 
studijavo fortepiponą. Da- 
studijavo fortepijoną. Da- 
kosi dainavimo Clevelando 
valstybiniame universitete.

Lietuvių namų direkcija 
šių metų baliuje prisimins 
namų penkiolikos metų su
kaktį. 1973 metais rugpjū
čio mėnesį naujieji Lietu
vių namai buvo kun. Kęs
tučio žemaičio pašventinti 
ir atidaryti viešajam nau
dojimui. Direkcija tikisi, 
kad Clevelando lietuviai 
gausiai dalyvaus penkioli
kos metų Lietuvių namų 
statybos prisiminimo baliu
je.

• Dr. Henrikas Brazaitis 
spalio 5 dieną buvo pagerb
tas už penkiasdešimties me
tų medicinos praktiką bei 
veiklą medicinos srityje.

Dr. Brazaičiui pagerbimą 
ir iškilmingus pietūs suren
gė Lake County Medical So- 
ciety, kuriuose dalyvavo ir 
lietuviai gydytojai.

Dr. H. Brazaitis VD uni
versitete medicinos fakulte
tą baigė 1936 m. Dirbo Ka
ro ligoninėje, nuo 1940 VDU 
medicinos fakulteto asisten
tas. 1949 atvyko į JAV.

Korp. Fraternitas, Ohio 
liet. gyd. draugijos ir PLB 
valdybų narys, visuomeni
ninkas. Prieš dvejus metus 
išėjo į pensiją.
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Į NERINGOS SKAUČIŲ TUNTAS MALONIAI KVIEČIA I 
I JUS I PRAMOGINI VAKARĄ I

Į ’RUDENS NOKTURNAS“ |
Š. m. spalio mėn. 15 d., 8 vai. vak.

| LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE. Į
Programėlėje — Edo Punkrio muzikos premjera Cleve

lande. SVEČIŲ LAUKIA SKANŪS UŽKANDŽIAI IR JAUKI NUOTAIKA! I 

Šokiams gros DON SLOGAR orkestras.
Bilietus galima užsisakyti skambinant Onai šilėnienei; 531-8207. Bilie-

f tų kaina: 10.00, Garbės rėmėjams: $25.00.
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32OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ D-JOS

KULTŪRINĖS PREMIJOS 
{TEIKIMAS ir METINIS 

DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS 
įvyks š. m. spalio 23 d.

Clevelando Lietuvių Namuose.
Programa: 1 vai. darbo posėdis; 2 vai. kokteiliai; 

2:30 vai. premijos įteikimas ir pietūs.
Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos 32 pre

mija paskirta Dainavos jaunimo stovyklai.
Įėjimas asmeniui $15.00. Kviečiama ir lau

kiama Clevelando visuomenė. Norintieji dalyvauti 
skambina p. Romai Degėsienei tel. 451-4969 arba 
dr. Dainiui Degėsiui tel. 289-4466.
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CLEVELANDO 
PARENGIMAI

CLEVELANDO LIETUVIU NAMŲ 
PENKIOLIKOS METŲ SUKAKTIES

BALIUS

lapkričio 5, šeštadienį, 7 v. v.
LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE.

Muzikinę programą atlieka
soliste Laima Šarkaite ir Čiurlionio 
ansamblio kanklių kvintetas, 
vadovaujamas Onos Mikulskienės.

Svečiai bus pavaišinti kokteiliais, vakariene 
su vynu ir stipriaisiais gėrimais, šokiams gros ser 
bų orkestras MELODIJA.

Asmeniui $17-50.
Prašom rezervuoti stalus pas menedžerį Vy

tautą Jokūbaitį arba Nijolę Motiejūnienę tel. (216) 
531-2131.

Kviečiame visus Lithuanian Village Ine. ak
cininkus ir Clevelando bei apylinkių lietuvius da
lyvauti Lietuvių namų sukaktuviniame baliuje.

Visi nuoširdžiai laukiami.

LITHUANIAN VILLAGE INC.
DIREKCIJA

"Svajonių Aidai" Clevelande, po koncerto su rengėjais. Iš 
kairės: Z. Prašmuntaitė, G. Gaška , sol. V. Bruožytė, A. Bruožis, 
D. Gaškienė, T. Zdanius ir pranešėja R. Balytė, v. Bacevičiaus nuotr.

• SPALIO 15 D. Neringos 
tunto skaučių tradicinis balius 
Lietuvių Namuose.

• SPALIO 23 D. 12 v. p. p- 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
metinis susirinkimas ir premi
jos .teikimas.

• SPALIO 23 D. 4 vai. p. p. 
solisčių Aldonos Stempužienės 
ir Jennefer Cochran-Luisa 
koncertas Dievo Motinos pa
rapijos auditorijoje.

• LAPKRIČIO 5 D. Lietuvių 
Namų metinis balius.

• LAPKRIČIO 12 D. Daina
vai paremti vakaras Dievo Mo
tinos parapijos auditorijoje.

• LAPKRIČIO 19 D. L.K. 
V.S. Ramovė — kariuomenės 
minėjimas.

• GRUODŽIO 3-4 D. D. Lie
tuvių Fondo renginiai.

• GRUODŽIO 10 D. Cleve
lando Lietuvių Žaibo klubo 
sportininkų išleistuvių į Aus
traliją vakaras.

• 1989 M. BIRŽELIO 30 — 
LIEPOS 2 D. Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Seimas 
Clevelande.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

Parduodami tautiniai rū
bai. Skambinti tel. 481-6178 

(39-40)

• Komp. Alfonso Mikuls
kio 5 metų mirties prisimi
nimui, našlė Ona Mikulskie
nė atsiuntė auką Dirvai pa
remti, nes velionis buvo Vil
ties draugijos narys ir vi
sad nuoširdžiai rėmė Dirvą.

Ačiū už auką.

• Patria maisto krautu
vei Clevelande, 794 E. 185 
St., reikalinga pardavėja. 
Skambinti tel. 531-6720.

• Ieškau darbo: rašau ma
šinėle lietuvių kalba, galiu 
duoti lietuvių ir rusų kal
bos pamokas, prižiūrėti vai
kus ar seną žmogų, padėti 
namų ruošoje. Tel. 481- 
2557.

WANTED JOURNEYMAN 
OR 1ST 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)

VISI MALONIAI KVIEČIAMI I

Sol. Aldonos Stempužienės 
ir

Sol. Jennifer Cochran-Luiza

KONCERTĄ
SEKMADIENI, 1988 SPALIO 23,

4 VAL. POPIET
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS SALĖJE

Programoje:
C. W. Gluck, G. F. Handel, J. Brahms, B. Dvariono, J. 
Švedo, J. Tallat-Kelpšos, P. Tschaikowsky, A. Copland, 

B. Kutavičiaus ir G. Puccini kūriniai.

AKOMPANUOJA
Pianistas Mark George

< 
Rengia Dievo Motinos parapija

Auka $5.00



DIRVA
• Valerijonas ir Ella Ra- 

džiai, Beverly Shores, Ind., 
šią vasarą atšventė 50 me
tų vedybinę sukaktį. Ta pro

ga Jono Stankūno restorane 
buvo suruoštas pagerbimas, 
į kurį atvyko vaikai ir anū
kai iš Kalifornijos ir būrys 

Mirus buv. skyriaus narei

ALEKSANDRAI GRUZDIENEI, 
jos vyrui inž. VINCENTUI GRUZDŽIUI, ne

tekus brangios gyvenimo palydos, paliktam 

giliame skausmo valandoje, nuoširdžiai už

jaučia ir kartu liūdi.

ALT S-GOS PHILADELPHIJOS 
SKYR. NARIAI IR PRIETELIAI

Juoze Augaitytė
Genovaitė ir Jonas Avižonis 
Stefa ir Vladas Bagdonavičiai 
Olga ir Valdemaras Banevičiai 
Antanina ir Vladas Bigeniai 
Valerija Buinienė 
Petras Didelis 
Genovaitė ir Algis Dilbai 
Bronė Impolėnienė 
Sofija ir Juozas Kalinauskai 
Jane ir Kazys Kauliniai 
Irena ir Vytautas Matoniai 
Jadvyga ir Stasys Melnikai 
Ona ir Juozas Mikolaičiai 
Rima ir Gabrielius Mironai 
Jonas Morkūnas 
Liudvika Norvaišienė 
Aleksandra Sabaliauskienė 
Česlovas Tamašauskas 
Genovaitė ir Bronius Vigeliai

Mielai ir artimai bičiulei

A. t A.

ALEKSANDRAI GRUZDIENEI 
mirus, jos vyrą kolegą inž. VINCENTĄ ir 

gimines esančius giliame skausme nuošir

džiai užjaučiame ir skausmu kartu dalijamės.

Barbara ir Teodoras Blinstrubiai 
Antanas Diškėnas
Birutė ir Bronius Kasakaičiai 
Lilė ir Antanas Kašubai
Elena ir Antanas Rūkai 
Angelė ir Alfa Šukiai
Lėlė ir Juozas žvyniai

A. A.

ALEKSANDRAI GRUZDIENEI 

mirus, liūdinčiam vyrui VINCENTUI nuo

širdžią .užuojautą reiškia.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos St. Petersburgo 

Skyrius

artimųjų bičiulių iš aplinki
nių vietovių. Vaišių metu 
buvo perskaitytas sukaktu
vininkams prezidento Rea
gano sveikinimas.

• LB Hartfordo apylin
kės rudens balius įvyks šį 
šeštadienį, spalio 15 d. Uk
rainiečių namų salėje, Hart
forde. Programą atliks es
tradinė dainininkė Violeta 
Rakauskaitė-štromienė.

MIRĖ JUOZAS 
SABALIAUSKAS

Rugsėjo 10 mirė Juozas 
Sabaliauskas. Velionis su 
žmona Jone leido ramų pen
sininko gyvenimą savo gra
žioj kaimo sodyboj, Blairs- 
town, N. J. Lietuvoje jis 
dirbo Kauno ir Vilniaus 
miestų savivaldybėse. Bu
vo kilęs iš Sikutėnų kaimo 
Pakruojaus valsčiuje.

Velionis Juozas buvo tau
tinės minties žmogus ir pri
klausė ALT Sąjungos Eli- 
zabetho skyriui.

Gedulingos pamaldos bu
vo šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje, Pa- 
terson, N. J. Pritaikytą pa
mokslą pasakė klebonas An
tanas Bertašius. Skaitinius 
atliko Antanas Masionis. 
Pamaldų metu Correllio ir 
J. S. Bacho kūrinius smui
ku atliko Julius Veblaitis. 
Juozo Sabaliausko kūnas 
buvo palydėtas į Patersono 
kapinių mauzoliejaus krip
tą. Liko žmona Jonė, duktė 
Rūta ir trys sūnūs.

PHILADELPHIA

LIETUVIŠKŲ JUOSTŲ 
PARODA

Š. m. spalio 15-16 d. Lie
tuvių Kultūros Centro pa
talpose Philadelphijoje ren
giama lietuviškų juostų pa
rodą ir bus supažindinta su 
naująja dail. Anastazijos ir 
Antano Tamošaičio knyga 
”Lithuanian Sashes”. Paro
doje dalyvaus dail. A. Ta
mošaitienė su jos turimu 
turtingu senovinių ir šiuo
laikinių juostų rinkiniu. 
Taip pat bus išstatytos ir 
Philadelphio j o s skyriaus 
pirmininkės Genovaitės Ma
čiūnienės austos juostos.

Paroda bus galima lanky- 
kyti spalio 15 d. 1-4 ir 7-10 
vai. vak., o spalio 16 d. 12-5 
vai. p. p.

Oficialusis parodos atida
rymas šeštadienį, 7 vai. 
vak. žodį tars skulpt. Pet
ras Vaškys. Po to ekrane 
bus pademonstruota dail. 
Antano Tamošaičio pareng
ta trumpa vaizdajuostė apie 
lietuviškas juostas.

Sekmadienį po kavos ir 
užkandžių ,antrą valandą, 
Aldona Vaselkienė, supažin
dins su naująja knyga ”Li- 
thuanian Sashes”, o dail. 
Tamošaitienė trumpai ap
tars lietuviškų juostų dailę.

BALO VAJAUS

šiais metais Balfo valdy
ba vietoje įprastinių vajaus

Parama Dirvai
Atsiliepdami i mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
V. Mažeika, Park Ridge 100.00
Dr. L. Kriaučeliūnas,

Lockport .................... 100.00
A. Petrauskis,

Rocky River...............20.00
F. Peleckas, Chicago ....25.00
J. Lampsatis, Chicago . .20.00
A. Pimpė, Chicago .........20.00
V. P. Janušoniai,

Dausman ................... 20.00
A. Mackevičienė, Jamaica 50.00
J. Sabaliauskas,

Blairstown.................... 10.00
J. Krištolaitis, Cleveland 30.00 
S. Surkus, Worcester .... 5.00 
V. Gruzdys, Euclid.........20.00
R. Belzinskas,

Richmond Hts...............25.00
T. Rozevičius, Woodhaven 25.00
T. Baltikauskas, Baltimore 5.00
A. Juška, Sterling Hts. . .10.00 
VI. Žilinskas,

Treasure Island ..........10.00
L. Radzvickas, Ann Arbor 10.00
K. Bartys, Elizabeth ....10.00 
Dr. S. G. Matai,

Independence ............. 20.00
J. M. Jason, Greenwich 25.00
K. Laskauskas, Baltimore 15.00
A. V. Dundzila, CcLean 20.00 
Dr. R. Jauniškis,

Ft. Salonga .................30.00
A. Simonaitis, Rockford .. 10.00
J. Matiukas, Woodhaven 10.00
T. Palionis, Middleton .. 20.00
Gr. Siliūnienė, Flushing 50.00 
P. Kudukis, Cleveland . . 10.00 
Wn. Jakubs, Cleveland ..25.00
I. Vaitkus, Chicago........  5.00
Br. Užemis, Hot Springs 10.00 
A. Lauraitis,

Willow Springs............. 20.00
Dr. J. Žukas, Towson 100.00 
K. Vaičeliūnienė, Cleve. 10.00 
Iz. Jonaitienė, Cleveland 10.00
V. Švarcas, Seven Hills. 5.00
A. Bacevice, Cleveland .. 10.00
A. Liutkus, Euclid ..........10.00
V. Ramūnas, Euclid ....10.00
A. Ščiuka, Rochester .... 15.00
A. Juzėnas, Centerville .. 15.00
J. Vaineikis, Chicago ... .10.00 
Dr. A. Grušnys, Wichita 10.00 
S. Paulius, Chicago .... 15.00
R. A. Gulbinai,

Palos Park.................... 30.00
K. Laikūnas, Chicago ... .10.00 
Br. Kviklys, Chicago ... .10.00
S. P. Jokubauskai,

Palos Hills.................... 15.00

užbaigimo pietų lapkričio 
13, tuojau po lietuviškos su
mos, šv. Andriejaus para
pijos salėje ruošia Felikso 
Andriūno, skyriaus pirmi
ninko ir Balfo direktoriaus, 
parašytos ir išleisto dail. 
Adalberto Staneikos mono
grafijos pristatymą. Jo kū
rybą aptars Paulius Jurkus, 
o apie Staneiką, kaip asme
nį,nį, kalbės skulpt. Petras 
Vaškys, buvęs jo studentas. 
Trumpoje meninėje dalyje 
pasirodys amerikiečių tar
pe plačiai žinoma Carol Che- 
ledin (čelėdinaitė) Alcorn. 
Ji su arfa paskambins kelis 
kūrinus. Kartu vyks dail. 
Staneikos darbų paroda. 
Balfo valdybos ponios ruo
šiasi atsilankiusius nemo
kamai pavaišinti kava ir 
skaniais užkandžiais. Tuo, 
kad ir simboliškai, norima 
pareikšti padėka Balfo ge
radariam. Visi kviečiami ir 
laukiami.

O. A. Juodvalkiai,
Chicago ........................ 30.00

J. Lekas, Chicago............. 10.00
L. Hoffmanienė,

Oak Lawn .....................10.00
A. V. Valavičiai, Chicago 15.00 
Dr. H. Armanas,

Baltimore .................... 20.00
V. Vitkus, Rochester ....10.00
M. Remienė, Westchester 10.00
VI. Vijeikis, Chicago ....20.00 
A. Pavilionienė,

Lemont ........................10.00
K. Žiedonis, Willoughby 10.00
S. Radzevičiūtė, S. Euclid 5.00
G. Juškėnas, Cleveland . .25.00 
Kun. Ed. Statkus,

Grand Rapids ............. 80.00
J. Okunis, Flushing..........20.00
Kun. J. Žvirblis,

Grand Rapids ............. 50.00
J. Jurkūnas,

Beverly Shores............ 30.00
O. Vilėniškienė,

Dorchester....................50.00
Prį Dovydaitis,

Los Angeles ................ 20.00
Dr. A. Butkus,

Shaker Hts....................25.00
N. Maželienė, Euclid ....10.00
Dr. J. Jakštas, Cleveland 10.00
M. Mackevičius, Lockport 20.00
V. Chainas, Naples.........15.00
J. Liorentas, Hollywood 30.00
M. Misevičius, Baltimore 5.00
J. Kašiuba, Naperville ..15.00 
A. Laužikienė,

Atlantic Beach............10.00
M. Petokas, Upland........ 30.00
L. Petronis, Dearborn . .30.00 
A. Ruigys, Los Angeles 10.00 
V. Urbonas,

St. Petersburg ............. 25.00
A. Misiūnas, Detroit .... 25.00
K. Tuskenis, Palm Beach 20.00
A. Regis, Chicago ..........25.00
A. Cook, Stone Ridge .... 5.00
J. Strazdas, Jupiter ....20.00
K. Tautvydas, Lake Erno 30.00
S. Klimas, Little Falls .. 5.00
V. Varneckas, Waterbury 15.00 
Fl. Kalvaitis,

Ormond Beach............. 40.00
P. Dargis, Pittsburgh .... 25.00
J. Petrauskas, Capitola .. 5.00
B. Petrošius, Chicago .... 5.00
G. Viskantienė, Chicago 15.00
V. Vaitkevičienė, Chicago 10.00
J. Šlajus, Chicago ..........20.00
A. Andriušis, Dorchester 30.00
P. Molis, Shrewsbury .... 25.00
A. Bimbiris, Los Angeles 25.00
J. Januškevičius,

Centerville.................... 10.00
P. Ambraziejus, Falmouth 25.00
J. Dabrega, Brockton .... 10.00
J. Rūtenis, Hyannis .... 10.00
K. Bandzevičius,

Los Angeles .................30.00
J. Leščinskas, Detroit .... 20.00
J. Stašaitis, Brockton .... 15.00
A. Visockis, Palos Hills . .25.00
J. Liutkenis, Chicago .... 5.00
P. Dabkus, Toronto .... 30.00
V. Kasniūnas,

Beverly Shores............. 10.00
VI. Skirgaila, Weston ..10.00
O. Mikulskienė a. a. komp. 

Alfonso Mikulskio 5 m. 
mirties metinių 
prisiminimui .................25.00

W. Bakūnas, Los Angeles 10.00 
A. Pleškys, Chicago .... 20.00 
D. Liepas, Michiana .... 20.00 
K. Čėsna, Worcester ....30.00 
A. Kazis, Hot Springs .... 10.00 
J. Citulis, Cleveland .... 10.00
V. Valys, Cleveland ....20.00 
A. Raulinaitienė, Cleve. 10.00
VI. Plečkaitis, Cleveland 10.00
D. Gatautienė, Cleveland 5.00 
St. Jonaitis, Granville .. 20.00 
V. Šimkuvienė, Chicago . .20.00 
Ign. Verbyla, Cleveland 10.00 
J. Kalvaitis, Cleveland .. 5.00 
J. Račius, Phoenix......... 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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