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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Kaip buvo iš tikro
Kodėl dabar tai aktualu?

Vytautas Meškauskas

Šia tema buvau pradėjęs 
rašyti dar birželio mėn. 
Tuos straipsnius iššaukė 
GIMTOJO KRAŠTO teigi, 
mai, kad sovietai okupavo 
Lietuvą todėl, kad

"A. Smetona rengėsi su
daryti naują vyriausybę, 
kuri, pasiduodama Vokie
tijos globai, nutrauktų 
sutartį su TSRS”.

Tokio melo akivaizdoje 
norėjosi priminti įvykius 
taip, kaip jie atsispindi po 
karo paskelbtuose dokumen
tuose. Tačiau greitai GIM
TASIS KRAŠTAS savo aiš
kinimus nutraukė, kas ir 
mane privertė palaukti, 
kaip jie baigs savo versiją. 
Naujai pradėtuose tęsiniuo
se G. Krašto istorikas H. 
šadžius jau kalba apie Lie
tuvą sovietų okupacijoje, 
kartais juos pakritikuoda
mas ir net prikišdamas sa
viškiams :

”... porkuratūros orga
nai (Lietuvos TSR pro
kuroras V. Niunka), ku
rie turėjo prižiūrėti teis
mų veiklą, savo funkcijų 
iš esmės nevykdė.”

Pabandytų jis vykdyti! 
Dėl to, žinoma, neturint do
kumentų po ranka sunku 
ginčytis, tačiau apie dau
giau žinomas paskutines 
Nepriklausaomybės dienas 
ilgą straipsnį per kelis ŠVY
TURIO numerius paskelbė 
Solomonas Atamukas ir 
Bronius Vaitkevičius, jų is
torijos mokslo daktarai.

Jei anksčiau tais klausi
mais rašę aiškinosi neturį 
oficialių šaltinių, tiedu pa
beria daugybę citatų ir iš 
užsienyje išleistų knygų, 
pradedant Aisčiu ir baigiant 
Šliogeriu tam, kad įrodyt 
savo tezę:

”Buržuazinių veikėjų 
medžiaga dar kartą liu
dija, kad visos buržuazi
nių srovių viršūnės, visa 
valdančioji buržuazija pa
tyrė gilią krizę ir buvo 
nepajėgios ryžtingai veik
ti, bet tikrosios savo kri
zės ir neveiklumo jie pri
pažinti nenori. O toji 
svarbiausia buvo ta, kad 
jie negalėjo remtis liau
dies masėmis, kurios bu
vo priešingos A. Smeto
nos diktatūrai. Tai jos 
ryžtingai parodė 1940 m. 
birželio vidurio dieno
mis.”
Užaugę Stalino ir Brež- 

I 

nevo paūksmėje tie Solomo
nas su Antanu nežino, kad 
ne visus opozicijos teigimus 
galima priimti už tikrą pi
nigą. Tik paklausykime 
kiek nesąmonių ir tiesiog 
melo pasakoma seimų tri
būnose ir ypač rinkimų me
tu!

Prileiskim tačiau momen
tui, kad tai, ką jie sako, 
yra teisinga ir faktinai ti
ko visai Rytų Europai. Ko
kią alternatyvą turėjo kitos, 
neva ldančios buržuazinės 
partijos ? Paėmusios valdžią 
į savo rankas, ką jos galė
tų pakeisti? Juk pagrindinė 
negerovės priežastis buvo 
perdaug žmonių žemės ūky
je, kurių negalėjo absorbuo? 
ti menka pramonė. Jai trū
ko kapitalo ir jei jis būtų, 
pastatytos įmonės negalė
tų klestėti dėl rinkos sto
kos. Juk ką tik pasibaigusi 
pasaulinė ūkio krizė paliko 
visas valstybes apsistačiu- 
sias aukštomis muito sieno
mis tik savo pramonei pa
dėti. Koks akstinas toje si
tuacijoje būtų keisti val
džią? Ypatingai suvokiant, 
kad jokia sava valdžia ne
patenkintų grobikų iš Va
karų ar Rytų, kurie tarp sa
vęs susitarę pastatys tik 
jiems tinkamus valdovus. 
Kas ir atsitiko.

Verta nepamiršti dar vie
no fakto. 1917 metais lietu
viai būtų apsidžiaugę auto
nomija caro imperijos ri
bose. Bet kai jo 'įpėdiniai’ 
pradėjo veržtis į Lietuvą, 
jiems buvo net ginklu pasi
priešinta. Kodėl ? Todėl, kad 
jie buvo krūvini balševikai. 
Ir kaip lietuvis ūkininkas 
nevargtų savo valstybėje, 
jis tikrai nieko gero nema
tė Stalino kolchozuose ir 
jų netroško. Iš viso Lietu
vos pragyvenimo lygis, nors 
ir žemas, lyginant su ki
tais kapitalistiniais kraš
tais, tačiau buvo daug ge
resnis už tuo laiku sovie
tinį. Už tat sunku įsivaiz
duoti, kad jį kas nors sava
noriškai pasirinktų.

Tie ŠVYTURIO istorikai 
dar šių metų spalio mėn. 19 
d. Nr. Kartoja seną sovie
tinę pasaką:

”Kaip jau žinome 1939 
m. A. Smetona labiausiai 
siekė orientuotis į Ang
liją ir Prancūziją. Ta
čiau, matydamas opozic
inių ir revoliucinių nuo- 
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Lietuvos mokslininkai — akademikai reikalauja Vilniaus universitetui grąžinti senąjį 
vardą ir suteikti pilną autonomiją, kokią turi Vakaruose universitetai. Nuotraukoje lietuvių 
studentų ansamblio nariai prie senojo universiteto pastato.

Apie politinę kultūrą ir lietuvių 

tautinį susitaikymą Dr. Bronius Grigelionis

Spausdiname Lietuvos Mokslų Akademijos nario dr. 
prof. Broniaus Grigelionio (g. 1935. 10. 1. Iciūnuose, Pa
svalio rj.) kreipimąsi į Lietuvos mokslininkus persitvar
kymo reikalu.

Jis yra fizikos-matematikos daktaras, nuo 1959 dir
ba Matematikos ir kibernetikos institute ir profesoriauja 
nuo 1971 m. Vilniaus universitete.

Vienu iš pagrindinių per
sitvarkymo laimėjimų iki 
šiol laikyčiau viešumą, lei
džiantį daiktus įvardinti 
tikraisiais vardais, sakyti 
tiesą, kad ir kokia karti ji 
būtų, ieškoti tiesos laisvo
se diskusijose. Tai didžiulis 
žingsnis demokratinės vi
suomenės bei teisinės vals
tybės sukūrimo link. .

Manau, kad mes jau ge
rai suvokiame priežastis, iš
šaukusias persitvar k y m o 
būtinybę. Tai stalinizmo 
ideologija apsiginklavusios 
biurokratijos nesėkmingas 
bandymas naudojantis anti- 
humaniškais karinės dikta
tūros metodais sukurti su
pervalstybę su jos diktato
rių maniakiškomis preten
zijomis vos ne į pasaulį 
viešpatavimą. L. Brežnevo 
valdymo laikas galutinai at
vedė šalį į ekonominę stag
naciją, gamtos turtų ir pa
čios gamtos nuniokojimą 

bei visuomenės, pradedant 
jos vadovais, dvasinę de
gradaciją. Paskutinis lašas, 
perpildęs šią kartybių tau
rę, buvo karinė avantiūra 
Afganistane.

Stalinizmas, panašiai kaip 
ir hitlerizmas, vadovavosi 
barbariška mažųjų tautų fi
zinio išnaikinimo teorija, 
pavertusią pirmąją socia
lizmo šalį, anot kompozito
riaus J. Juzeliūno, tautų 
skerdykla tariamojo komu
nizmo pergalės vardan. Ta 
teorija brežnevizmo laikais 
buvo transformuota į ne 
mažiau antihumanišką visų 
tautinių kultūrų palaipsniš
ko susiliejimo į "didžiąją 
rusų kultūrą” teoriją, t. y. 
mažesniųjų tautų dvasinio 
genocido teoriją.

Lietuva, didžiųjų pastan
gų ir aukų kaina iškovoju
si nepriklausomybę 1918- 
1920 metais, be kita ko iš
naudodama Tarybų Rusijos 

nesėkmes kare su Lenkija, 
per tolimesnį j į dvidešimt
metį padarė stebėtiną žings
nį vystydama ekonomiką, 
švietimą, meną, pelniusį jai 
platų tarptautinį pripažini
mą ir pagarbą. 1939-1940 
metais ji tapo gėdingo sta
linizmo ir hitlerizmo — juo
džiausių jėgų pasaulio isto- 
torijoje — suokalbio auka. 
Remdamasi sutartu Euro
pos pasidalijimu su fašisti
ne Vokietija, Tarybų Sąjun
ga klastingai sulaužė 1920 
metų bei vėlesnes taikos su
tartis ir brutaliai sutrypė 
Lietuvos laisvę ;r tautinį 
orumą. Tragiškas šių ir po 
jų sekusių įvykių pasekmės 
mums dar teks gerai apmąs
tyti ir įvertinti naudojan
tis autentiškais istoriniais 
dokumentais ar liudytojų 
parodymais, kad žinotume, 
kas prieš ką turime klaup
tis ant kelių ir melsti at
leidimo.

Dabar, kai mes atvirai 
svarstome gyvybinės lietu
vių tautos ir jos kultūros iš
likimo perspektyvas dėl sve
timų kultūrų nuožmaus 
spaudimo ar dėl mūsų gyve
namosios aplinkos baisaus 
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Ūkinio persitvarkymo metmenys Lietuvoje. - Kuo skiriasi 
Gorbačiovo siūloma tvarka nuo Įprastos demokratinės. 

-------------- - Skoto pažiūros iš Vilniaus. —-------------------

Spalio 11 d. Lietuvoje 
buvo paskelbtas pasiūlymas 
nuo 1989 m. liepos 1 d. įves
ti teritorinės ūkiskaitos ir 
finansavimo principus. Vi
suomenė prašoma per dvi 
savaitės dėl jų pareikšti sa
vo nuomonę.

Principais nustatoma, kad 
Lietuvos savarankišk ūmo 
pagrindas yra teisė sava
rankiškai valdyti savo nuo
savybę, ją disponuoti ir 
naudoti. Lietuvos valstybi
nė nuosavybė yra žemė, jos 
gelmės, vidaus, teritoriniai 
vandenys ir jūros kelias, 
jūros šelfas, miškai ir at
mosfera, visas turtas ir vi
sa produkcija. Nuosavybės 
valdymo tvarkų nustato 
Lietuvos TSR Aukščiausioji 
Taryba. Lietuvoje esančių 
visų rūšių įmonių pavaldu
mas sąjunginėms (sovietų) 
žinybom panaikinamas.

Projektas labai ilgas ir 
išsamus — jis užima beveik 
du didelio formato laikraš
tinius puslapius. Jis be abe
jo turės būti papildytas ir 
pakeistas, suderinant jį su 
visos sąjungos interesais. 
Kol kas sąjungai pavedami 
tik krašto gynimo ir užsie
nio politikos klausimai, 
nors ir pačios Lietuvos įmo
nėm leidžiama nepriklauso
mai siekti ūkinių susitari
mų su užsieniu. Prisiminus 
nesenus Jakovlevo pareiš
kimus N. Y. TIMES kores
pondentams sunku tikėti, 
kad praeitų toks projekto 
nuostatas:

'Respublikos kompetenci
jai priklauso bankininkys
tės ir pinigų cirkuliacijos 
organizavimas, taip pat sa
vo pinigų sistemos sukū
rimas”

— tačiau be jo sunkiai 
įsivaizduojamas valsty
bės suverenitetas, ku
rį norima atstatyti.

★
Įvykiai Lietuvoje atkrei

pė į save viso pasaulio spau
dos dėmesį. Ypatingai sa
vaitgalio laidose. Pvz. Lon- 
doniškis SUNDAY OSER- 
VER savo korespondento 
Maskvoje Andrew Wilson 
reportažą užvardino MOS- 
C0W BACKS BALTIC 
FREEDOM, kuris taip pra
sideda:

"Sovietų vadovybė vakar 
leido naują politinį judėji
mą — Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdį — kuris, ti
kisi Maskva, nacionalizmą 
panaudos 'konstruktyviems’ 
tikslams šioje užsispyrusio- 
je ir maištingoje Pabaltės 
respublikoje.”

Britų laikraščiai iškelia 
skirtumą tarp Lietuvos ir 
Latvijos bei Estijos. Ji ne 

tik didesnė, bet ir jos gy
ventojų 80 procentų lietu
viai, daugiausiai katalikai 
ir kad su Lietuva, kaip di
dele valstybe kadaise skai
tėsi ir Lenkija bei Rusija.

Vilniuje šiuo laiku svar
stoma, praneša Wilson, su 
kiek reikalavimų sutiks 
Maskva. Visasąju n g i n ė s 
kompartijos CK gal jau lap
kričio ar ateinančių metų 
sausio mėn. svarstys planą 
Pabaltėje įsteigti ’specialę 
ūkinę zoną’, panašiai kaip 
padarė Kinija. Kaž kas pa
našaus bus padarytą ir So
vietų tolimuosiuose Rytuo
se.

★
THE SUNDAY TIMES 

korespondentas škotas An- 
gus Roxburgh praneša, kad 
Songaila buvo pavarytas po 
to, kai buvo išvaikyta Vil
niuje viena demonstracija, 
jo vieton paskirtas kartu su 
Sąjūdžiu dirbąs Algirdas 
Brazauskas. Smulkiau pra
nešęs apie tolimesnės atei
ties planus Lietuvoje, ku
riuos mes jau žinome iš ki
tų šaltinių, Roxburgh, iš to
liau žiūrėdamas, konstatuo
ja, kad šiuo laiku pasaulyje 
yra 17 komunistinių vals
tybių, kurios visos dabar 
pergyvena didesnę ar ma
žesnę krizę ir keičiasi. Mas
kva jau nebeliko pasaulinio 
komunizmo centru ir vals
tybės nešoka jos bizūnais 
padiktuotu taktu, bet ko
munistai dar vistiek valdo 
beveik trečdalį pasaulio gy
ventojų ir pagamina 40% 
viso pasaulio produkcijos.

Savo persitvarkymui Gor
bačiovas dar neturįs aiš
kaus plano. Jis norįs savo 
kraštą paversti 'civilizuo
tu', bet ne pagal Vakarų de
mokratijų pavyzdį.

Gorbačiovas visai neįsi
vaizduoja daugelio partijų 
valstybę. Pluralizmas pas jį 
leidžia susikurti nepriklau
somom nuo kompartijos 
grupėm, tačiau ne opozici
jai, bet 'socializmo interesų 
naudai’. Tai paaiškina, ko
dėl Maskva įteisino Balti
jos liaudies frontus ir Lie
tuvos Sąjūdį, bet neleidžia 
veikti pačių rusų demokra
tijos vienybės partijai.

Gorbačiovo plane taip pat 
kompartijos generaliniai se
kretoriai tampa savo pro
vincijų Aukšt. Tarybų pir
mininkais. To nebuvo aiški- 
masi spaudoje, nes spaudą 
ir kitas susižinojimo prie
mones Gorbačiovo nelaiko 
garantija prieš totalizmą, 
kaip Vakaruose, bet tik par
tijos politikos propaguoto
jais. Ideologijai ir prie Gor
bačiovo skiriama labai di

delė reikšmė. Ta ideologija | 
keičiasi ,bet ji vistiek lai- j 
koma vienintele tikra.

Toks prisirišimas prie 
idologijos labai trukdo re
formom, yra didžiausia 
joms kliūtim. Ne viena Va- | 
karų vyriausybė nesilaiko i 
kokios nors idėjos, jei prak
tika reikalauja permainų. 
Sovietijoje kiekviena nauja 
politika pirmiausiai pasve
riama ideologiškai ir lemia
mas argumentas prie abe
jojančius visados yra cita
ta iš Lenino.

Leninas tačiau mirė jau į 
prieš 64 metus — dar prieš 
kompiuterių, satelitų ir ato
minį amžių, už tat keista : 
visus pasikeitimus sutaiky
ti su jo 'mokslu’. Pats Gor
bačiovas yra jo sukurtos 
sistemos produktas ir kaip 
toks negali atsisakyti jos 
likučių.

Gorbačiovas negali prisi
versti pripažinti, kad Stali- J 
no sistema faktinai nieko I 
bendro neturėjo su socializ- I 
mu. Jis gina Stalino ūkinin
kų į kolchozus varymą 1930 
m. kaip reikalingą tuo me
tu. Ir nors Stalinas iškrei
pęs socializmą, jo sistema 
vistiek buvusi... socialis- j 
tinė.

Galima daiktas, kad taip « 
tvirtinama ne iš įsitikinimo, t 
bet iš baimės prieš save pa- įį 
statyti visą stalinistų kar- | 
tą, kuri pildė Stalino įsa- j 
kymus. Kol ta genaracija j 
vis gyva, Gorbačiovas turi j 
valdyti savo liežuvį. Klau- j 
simas lieka, ar Sovietų Są- | 
junga gali laukti iki išmirs Į 
stalinistai. Ar turi jau da- | 
bar pagerinti žmonių gyve
nimą, nepaisant persenu- 
sios ideologijos?

★
Tų minčių autorius An- 

gus Roxburgh, viešėdamas 
Vilniuje buvo užėjęs ir į 
KOMJAUNIMO TIESOS re
dakciją, kur jis turėjo pa- j 
sikalbėjimą su to dienraš- Į 
čio bendradarbiu Vidu j 
Rachmilevičium. Tas klau- j 
sė ar jam lengva bendrau
ti su žmonėmis Maskvoje. 
Atsakymas:

”žmonės įvairūs. Nela
bai atviri aukščiausių sluok
snių atstovai ir paprasti 
žmonės. Pastarieji vis dar 
bijo užsieniečių, na, o vado
vaujantys darbuotojai pri
vengia pasakyti savo nuo
monę.”

Vėl grįžęs po septynių 
metų pertraukos į Maskvą, 
korespondentas turėjo kon
statuoti, kad ”pokyčiai di
deli, ypač intelektualinėje 
sferoje, žmonės laisviau, 
atviriau reiškia savo nuo
mones, mintis. Tačiau jokių

■ Iš kitos pusės
Spalio 28 d., pasikalbėjime su N. Y. TIMES kores

pondentais Maskvoje Gorbačiovo artimiausias bendradar
bis Aleksandras Jakovlevas užpylė kibirą šalto vandens 
ant mūsų sukilusių tautinių jausmų. Mūsų pretenzijas į 
galimai didesnę nepriklausomybę, nepažeidžiant Sovieti
jos saugumo interesų, jis pavadino sumanymais, kurie 
nieko bendro neturi su realybe. Girdi, mes nediskutuojam 
tų klausimų, kurie yra aiškiai nerealistiški, ūkinės ne
priklausomybės ir savo ūkiskaitos pageidavimai keliami 
neapgalvojus, ką jie iš tikro reiškia. Juos patiekė artis
tai, muzikantai ir panašios rūšies žmonės, o ne ekono
mistai. Pabaltiečių straipsniai esą paremti jausmais, o 
ne protu.

Jakovlevas aiškiai prasilenkia su tiesa. Visų pirma 
ekonomistai, nors kiek vėliau už poetus, pareiškė nepri
klausomybės aukščiau paminėtuose rėmuose troškimą. 
Jiems ilgiau truko dėl to, kad ūkis daugiau įjungtas į 
sovietų sistemą negu kultūra. Jie priėjo išvados, kad ūkį 
galima į geresnę pusę pertvarkyti tik jį išskyrus iš bend
ro sovietinio ūkio ir kaip tik tai reikalauja suvereniteto 
atstatymo, žinoma, reformas Lietuvoje galima būtų ir 
reikėtų suderinti su reforma visos Sovietijos ūkyje. Bė
da tame, kad tokį milžinišką ūkį galima sunkiau sutvar
kyti, negu palyginti visai mažos Pabaltės. Juk Gorba
čiovas jau trys metai valdžioje, bet kol kas jis tik dau
giau skolinasi už užsienio.

Viso to šioje skiltyje neišspręsime, čia sustokime 
tik prie klausimo kodėl Jakovlevas nutarė mus įspėti to
kiais aplinkiniais keliais. Juk Sąjūdis iš pradžių žengė 
nedrąsiais žingsniais. ŠVYTURYS rašo, kad kai buvo 
pajudintas himno klausimas, pats Jakovlevas padrąsino. 
Girdi:

”Niekaip iš galvos neišeina TSKP CK politi
nio nario Aleksandro Jakovlevo žodžiai, o tiksliau, 
nuoširdus nusistebėjimas mūsų intedigentijos at- 
siklausimu dėl senojo Lietuvos himno. Tai jūsų 
pačių reikalas, tiesiai atsakė A. Jakovlevas, patys 
ir spręskite.”

”Man pasirodė, kad po šių žodžių dauguma ne 
ne tik lengviau atsikvėpė, dargi susigėdo. Vadi
nasi dėl daugelio dalykų ir patys esam kalti.”

Tautinis atgimimas tiek įsibėgėjo, kad anksčiau bu
vusio progandinio šlamštelio GIMTOJO KRAŠTO redak
torius Vacys Reimeris dabar net pats taip pradėjo rašyti:

Lyg paukštę, guitą, slapstytą paukštę, 
spurdėjusią mūsų krūtinės narve, 
Vilniuje į svaigų respublikos aukštį 
Laisvai plasnoti paleidom tave —

Trispalve, salve!
Suplevėsavę
nuo bokšto sparnai atgimimo skrydžiu — 
teneša Lietuvai naują alsavimą 
tarp margo pasaulio tautų išdidžių.

Ar jis ir dabar taip rašytų po Jakovlevo žodžių apie 
idėjų nesuderinimą su realybe? Tokiu būdu į Jakovlevą 
žiūrime su mišriais jausmais. Iš vienos pusės jis mus 
padrąsino, bet iš kitos atrodo, kad tiesos turi ir tie, ku
rie mano, kad visas Sąjūdis tėra tik pieno suplakimas 
nacionalistinei grietinėlei nusemti.

Pats Jakovlevas pasakojo New Yorko žurnalistams, 
kad 1959 m. jis, studijuodamas New Yorke, užėjo į že
mutinio Brodaway’aus parduotuvė nusipirkti portfelio. Du 
pardavėjai paprašę nusiimti skrybėlę. Jie girdėję, kad 
visi sovietai turi ragus. Tokių tikrų atsitikimų iš savo 
patyrimo Amerikoje jis galįs papasakoti šimtus. Jei taip 
iš tikro atsitiko, dabar aš pradedu galvoti, kad tie par
davėjai vis dėlto turėjo visai neblogą nujautimą, (vm)

poslinkių nemačiau mate
rialinėje sferoje.”

Į klausimą, ar pakaktų 
sovietų žurnalistams kvali
fikacijos dirbti anglų laik
raščiuose? — Roxburghas 
atsakė:

”— Manau kad taip. Tie
sa, skiriasi rašymo stilius. 
Iš mūsų reikalauja, kad 
straipsnio esmė būtų išdės
tyta pastraipoje. Po to de
talės. Jūsų laikraščiuose 
dažnai skaitai, skaitai, o es
mės nerandi. Ji pasirodo 
kažkur pabaigoje ar užmas
kuota viduryje.”

Tai turėtų įsidėmėti ir 
išeivijos populiarios spau
dos bendradarbiai.

STUDENTS/HOME- 
M AKERS/RETIREES 

SEASONAL 
WORKERS—EVERYBODY 

$ EARN EXTRA$
Deliver telephone books in or 
around your neighborhood. Re- 
gister your name early, for best 
selection of routes. Carriers needed 
for all of Toledo and South Mi
chigan area, including Holland, 
Walbridge, Waterville, Swanton, 
Elmore, Genoa, Curtice and Ber- 
key.
Mušt be 18 year of age. Mušt 
have insured vehicle. Call Monday 
thru Saturday 8:30 am to 4:30 pm.

CALL N0W! ! ! !
419-472-3969

DDA EOE (41-44)
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Korp! Neo-Lithuania 

sukaktis
Pirmojo pasaulinio karo 

nuniokotoje ir revoliucijų 
iškankintoje Europoje, kėlė
si naujos valstybės sava
rankiškam gyvenimui; Lie
tuva po šimtmečių vergavi
mo, 1918 m. vasario 16 d. 
Vilniuje, pasiskelbė atsta
tanti nepriklausomų vals
tybę ir atmušusi tris isto
rinius nuožmius priešus: 
Vokietijų, Rusijų ir Lenki
ja, turimas jėgas nukreipė 
j valstybės atstatymo dar
bų. Iš nieko sukurta valsty
bės administracija, išplės
tas švietimas, kultūra. Len
kams užgrobus sostinę Vil
nių, 1922 m. vasario 16 d. 
Kaune įsteigtas Lietuvos 
universitetas, kuriame mok
slus tęsė karo meto ir nau
ji studentai. Nors mūsų pa
sididžiavimas, 350 metų vei
kias Vilniaus universitetas, 
kaimyninių valstybių už
grobtas, niekad negirdėjo 
lietuvių kalbos, o naujaja
me universitete suskambė
jo lietuvių kalba. Džiaugs
mas ir pasididžiavimas už
liejo lietuvių studentų šir
dis ir jie pradėjo steigti sa
vo draugijas, organizacijas, 
kurti ideologines korporaci
jas.

Taip, prieš 66-ris metus, 
1922 m. lapkričio 11 d. try
lika tautiškai nusiteikusių 
ryžtingų studentų, vadovau
jamų Valentino Gustainio, 
paruošė įstatus ir paskelbė 
deklaracijų, sulaukusių re
akcijos iš dešinės ir kairės. 
Nepaisant to, Lietuvių stu
dentų tautininkų korporaci
ja Neo-Lithuania rado pri
tarimų studentų tarpe, augo 
ir bujojo.

Didžiųjų Lietuvos kaimy
nų suokalbio dėka, žinomo 
Molotovo-Ribbentropo akto 
vardu, Lietuva ir kitos Pa
baltijo valstybės (Latvija 
ir Estija), 1940 m. birželio 
15 d. raudonosios Rusijos 
buvo okupuotos ir prijung
tos prie Sovietų Sųjungos. 
Tik dabar lietuvis pajuto 
rusiškų komunistų primes
tų skelbtų „laisvę” ir „ger
būvį”. Prasidėjo patrijotų 
areštai, trėmimai, teroras. 
Per metus sunaikintas Lie
tuvos ūkis, nusavinti na

mai, išvaryti ūkininkai, už
darytos visos lietuviškos 
ūkinės ir idealoginės orga
nizacijos, sambūriai, klubai. 
Neaplenkti ir universitetai 
bei kitos švietimo bei kul
tūrinio auklėjimo instituci
jos. Korp! Leo-Lithuania 
ir kitų ideologinių korpora
cijų vadovybių nariai suim
ti, kankinti, ištremti.

Užviešpatavo baimė ir ne
tikrumas. Tauta žvelgė į 
Vakarus, laukdama pagal
bos, nors žinojo, kad ir ant
ras kaimynas nėra geresnis. 
Raudonųjų okupacijų pakei
tė rudoji, taip pat nieko ge
ro nežadanti. Per tris oku
pacijos metus, lietuvis ir 
čia juto kietų ir grėsmingų 
okupanto režimų. Karo pa
sėkoje dešimtys tūkstančių 
lietuvių pasitraukė į nevai
šingų Vokietijų, nes kito 
kelio nebuvo. Pasitrauku
siųjų tarpe buvo ir neolitu
anų, nenorėjusių palikti sa
vo kaulus komunistinės Ru
sijos Gulaguose.

Išeivijoje atsisteigusi 
Korp! Neo-Lithunaia, nę 
tik subūrė senuosius korpo- 
rantus, bet pritraukė gausų 
būrį čia studijuojančio lie
tuvių jaunimo. Korp! Neo- 
Lithuania veikla išsiplėtė 
ir narių skaičius išaugo. 
Ypač gausus filisterių skai
čius, neatitrūkęs nuo kor
poracijos ir bendros lietu
viškos veiklos.

Arti penkiasdešimt metų 
rusų ir savų komunistų te
rorizuota lietuvių tauta ne
palūžo ir šiais metais paro
dė savo norų tvarkytis sa
varankiškai. šimtatūkstan
tinės minios dalyvavo pa
minėti vienų ar kitų lietu
viams svarbų įvykį, paro
dydamos, kad 50 metų melu 
ir apgavystėm maitinta lie
tuvių tauta, nepatikėjo oku
panto peršamoms idėjoms. 
Akivaizdoje tautos atgimi
mo ir savų vertybių viešu
mon iškėlimo, išeivijai rei
kalinga perkainoti savas 
vertybes, peržiūrėti mūsų 
užsiangažavimų ir nenutols
tant nuo reikalavimo atsta
tyti Lietuvai pilnų nepri
klausomybę, paremti tautos 
reikalavimų įvesti tautines 

vertybes į viešų jį gyveni
mų. Tauta jau parodė drųsų 
įsteigdama Lietuvos persi
tvarkymo sųjūdį ir į viešu
mų išėjusi Lietuvos Laisvės 
Lyga, vadovaujama disiden
tų ir gulagų kankinių. Ne
užmirština, kad persitvar
kymo sųjūdis veikia Lietu
vos komunistų partijos di
desnėj ar mažesnėj kontro
lėj, o Lietuvos komunistų 
partija paklusni Maskvos 
komunistų centro komite
tui. Partijos šiek tiek at
laisvinti varžtai kiekvienu 
metu gali būti suvaržyti, o 
vadovai KGB suimti ir iš
tremti ar nubausti sunkio
mis bausmėmis.

Kolegos neolituanai ne
turėtų visa tai praleisti ne
girdomis, bet jungtis į ben
drų išeivijos lietuvių veik
lų ir remti tautos pastan
gas savarankiškai tvarky
tis, įgyvendinant lietuvių 
kalbos viešų naudojimų bei 
apsaugant kultūrines verty
bes.

Lietuvių tautos atgimi
mas ir bandymas išsilais
vinti iš Maskvos jungo, tu
rėtų būti palankiai sutik
tas ir remiamas visos išei
vijos. Išeivijos veikla labai 
priartėjo prie tautos veik
los. Jau giedamas Lietuvos 
himnas, grųžinami tautiniai 
simboliai, virš Gedimino pi
lies plevėsuoja Lietuvos tri
spalvė vėliava. Dar prieš 
metus už šių simbolių viešą 
naudojimų buvo baudžiama 
sunkiomis bausmėmis, o 
š>iandien visa tauta daly
vauja džiaugsmo demons
tracijose.

Nereikia pamiršti, kad 
prasidėjęs atlydis yra tvir
tai kontroliuojamas komu
nistų partijos ir KGB. 
Kiekvienu metu judėjimas 
gali būti užgniaužtas, o va
dai suimti ir nubausti, nes 
įstatymai tebėra nepakeis
ti, o tik suspenduoti. Tau
tos kova su komunistiniu 
rusų okupantų buvo ir yra 
labai sunki.

Iš Maskvos jau ateina 
grasinimai suvaržyti lietu
vių persitvarkymo sųjūdį ir 
sulaikyti prasidėjusį laisvė
jimų. Išeivija, o jų tarpe ir 
neolituanai nelieka nuoša
liai, bet jungiasi ir remia 
tautos atgimimų. Lietuviš
koji spauda tėvynėje ir iš
eivijoje' plačiai rašo apie 
šiuos įvykius ir visuomenė 
yra informuota.

Korp! Neo - Lithuania 
prieš 66-ris metus pradėto
ji veikla atgimusioje Lietu
voje ir tęsta išeivijoje, ne
liko be pėdsaku, bet žymiai 
prisidėjo prie lietuvybės iš
laikymo ir Lietuvai laisvės 
atgavimo pastangų, žen
giant į 67-tuosius veiklos 
metus, Korp! Neo-Lithua- 
nija glaudina savo gretas 
ir iškeliaujančių vyresniųjų 
kolegų eiles, papildo jaunie
ji senjorai ir filisteriai ir 
darbas Pro Patria nenu
trūkstamai tęsiamas toliau.

Gyvuok Korp! Neo-Lithu
ania!

A. Juodvalkis

Kaip buvo iš tikro...
(Atkelta iš 1 psl.)

taikų augimų, A. Smeto
na ryžosi kreiptis į hit
lerinę Vokietijų, siekda
mas jos pagalbos savo 
valdžiai išsaugoti. Tary
binėje lietuvių istoriogra
fijoje plačiai nušviesta, 
kad 1940 m. vasario mėn. 
A. Smetona pasiuntė sau
gumo departamento di
rektorių A. Povilaitį į 
Berlynu... Jis įteikė A. 
Smetonos prašymų, kad 
Vokietija Lietuvų paimtų 
į savo protektoriatų.”

Apie tai jau rugpiūčio 23 
d. viešai Vingio parke kal
bėjo istorikas Gediminas 
Rudis:

„Kai kurie istorikai 
teigia, kad tautininkų 
režimo žlugimų pasparti
no Smetonos avantiūra 
užsienio politikoje. Esu, 
Povilaitis ... (buvo nu
vykęs prašyti protekto- 
riato). Šis tvirtai tarybi
nėje istoriagrafijoje įsi
galėjęs teiginys kelia di
delių abejonių. Vieninte
lis šaltinis apie tokius 
Povilaičio misijos rezul
tatus yra paties Povilai
čio 1941 m. kovo 13 d. 
tardymo protokolas. Ko
kie buvo tuometiniai tar
dymo metodai, dabar ge
rai žinome. Tereikėjo Po
vilaitį tardžiusiems vy
rukams panorėti, ir jis 
būtų prisipažinęs, kad ka
sė tunelį iš Kauno į Vil
nių.”
Dar daugiau, jei Povilai

tis kų nors panašaus teigė, 
reikėjo jį palikti gyvų, o 
ne greitai sušaudyti. Juk 
toks jo parodymas būtų ge
ras koziris prieš ne Vokie
tijoje pasilikusį, bet į JAV 
išvykusį prezidentų A. Sme

REMKIME 
LIETUVOS

ATGIMIMO
SĄJŪDI

Lietuvių viltys, sunkiais tylos ir skausmo laikais baimės ir nepasi
tikėjimo tramdytos, pagaliau išsiliejo kaip nesuvaldomai veržlus, 
apsivalymo nuo slogios praeities ir tikėjimo Lietuvos ateitimi srau
tas, pasivadinęs LIETU VOS ATGIMIMO SĄJŪDŽIU. 
Išsaugoti ateinančiom kartom Lietuvą, jos istoriją, kultūrą, kalbą 
bei gamtą-yra kiekvieno lietuvio pareiga.

Kiekvienas iš Jūsų galite palaikyti lietuvių viltis paremdami 
ATGIMIMO SĄJŪDĮ.

Nuo š.m. lapkričio 1 dienos visiems išeivijos lietuviams nuo 
mokesčio, kurį Jūs paprastai mokate už bet kokio pobūdžio 
kelionę AUDRA travel kelionių biure, 2.5% bus skiriama

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDŽIUI REMTI.

1989 m. pabaigoje, ataskaitiniame keliautojų susitikime, pinigai 
kartu su rėmėjų sąrašu bus įteikti Lietuvos sąjūdžio atstovams.
Tad, LIETUVIAI, užsakydami keliones 
lietuviškame AUDRA travel kelionių biure, remsite
LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDI.

Skambinkite: tel. (416) 769-2500, TELEX: 06-967812 
FAX:(416) 763-6279

Rašykite: 2100 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1M7
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki trečiadienio 9.30-19.00 
ketvirtadienį, penktadienį 9.30 - 21.00, šeštadienį 11.00 - 17.00

Registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066

tonų. Panašiai atsitiko ir 
su Povilaičio tiesioginiu vir
šininku vidaus reikalų mi- 
nisteri, K. Skuču. Ir jį pa
siskubinta sušaudyti, kad 
niekas niekados nesužinotų 
teisybės.

Kodėl visi tie jau baigia
mi užmiršti įvykiai staiga 
vėl pasidarė aktualūs? At
sakykime istoriko Liudo 
Truskos žodžiais tame pa
čiame Vingio parke:

„Ar buvo Lietuvai al-- 
ternatyva 1940 m.? Taip 
buvo! Liaudies vyriausy
bės ministerių Tarybos 
pirmininkas ir užsienio 
reikalų ministras prof. V. 
Krėvė Mickevičius, kurį 
rėmė finansų ministras 
Galvanauskas, krašto ap
saugos ministras V. Vit
kauskas ir iš dalies že
mės ūkio ministras M. 
Mickis siūlė Molotovui 
palikti Lietuvų atskira 
valstybe, tokia kaip Mon
golija.

Protingai žiūrint tai 
atitiko ne tik Lietuvos, 
bet ir Tarybų Sųjungos 
interesus. Lietuvoje ir 
toliau būtų likusi Raudo
noji armija, o ekonomi
nės naudos Tarybų Sų- 
jungai būtų buvę dau
giau iš Lietuvos valstybės 
negu iš sugriauto sųjun
ginės respublikos ūkio.” 
Atrodo, kad tai kas tikė

josi ir dabar tikisi, kad So
vietų Sųjunga Gorbačiovo 
persitvarkymo proga ta 
klaidų gali atitaisyti po 49 
metų. Gali, bet... (žiūr. iš 
kitos pusės).

MAINTENANCE MECHANIC 
Breed Corp. hasan openina for a Main
tenance Mechanic. Duties include gen- 
erai maintenance, plumbing, carpen- 
try, minor electrical work, some expe- 
rience required. Major Medical/Hos- 
pitalization, Deniai, 401 K. Send work 
history and salry requirementsto: 

BREEDCORP 
Attn: Personnel 

Building 12 
Rockaway ValleyRd 

Boonton Township, N J 07005 
Equal Opportunity Employer M/F
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Varpo Šimtmetis ir Vincas Kudirka... (6)

Prie dr.Vinco Kudirkos paminklo
Vincas Trumpa

Dr. Vincas Kudirka, džio- 
vos pakirstas, mirė 1899 m. 
lapkričio 16 dieną, nesulau
kęs nei 41 metų amžiaus. 
Taip prasidėjo liūdna ir ga
na ilga jaunų džiovininkų 
mirties procesija, j kurią 
įsijungė Pranas Vaičaitis 
(1901 m.), Povilas Višins
kis (1906 m.), Jonas Biliū
nas (1907 m.), Mikalo
jus Konstantinas Čiurlionis 
(1911m.) ir daugelis kitų. 
Kudirka mirė ir palaidotas 
Naumiestyje, kuris vėliau 
(1934 m.) buvo pavadintas 
Kudirkos Naumiesčiu. Įdo
mu, kad šis vardas liko ne
pakeistas net ir šėlstant be
protiškai geografinių ir ki
tokių vardų naikinimo kam
panijai.

„Palaidojo jį (Kudirką) 
nedidelis būrelis Naumies
čio ir šakių gyventojų, Lie
tuvos apšviestūnų tame bū
ryj buvo labai mažai”, rašė 
pirmosios platesnės V. Ku
dirkos biografijos autorius 
ir jo raštų redaktorius Juo
zas Gabrys. Kudirkos laido
tuvės labai primena kitą, 
gal dar skurdesnę, Simo
no Daukanto paskutinę ke
lionę į Papilės kalnelį 1864 
m. gruodžio 8 dieną. Tą šal

A® A.

JONUI KRIŠTOLAIČIUI 
mirus, jo sesutei JUOZEI KRIŠTOLAITY- 

TEI-DAUQĖLIENEI nebetekus mylimo bro

lio ir JONUI DAUGĖLAI švogerio, bei bro

liui JUOZUI ir seseriai BRONEI (Lietuvoje) 

ir kitiems giminėms ir artimiesiems reiškia 

gilią užuojautą.

Aldona Sandargienė su šeima
Regina ir Bronius Snarskiai 
Serafiną Sukarevičienė 

Elena ir Antanas Garkai 
Jadvyga ir Kazimieras Barūnai

A. A.

JONUI KRIŠTOLAIČIUI 
mirus, velionio seserį, buv. Vilniaus Operos 

solistę ir mūsų choro solistę JUOZĘ KRIŠ- 

TOLAITYTĘ-DAUGĖLIENĘ, jos vyrą JO

NĄ, seseris, brolius ir artimuosius skausmo 

valandoje užjaučiame ir reiškiame užuojautą.

Daytona Beach „Sietynas”

tą ir lietingą žiemos dieną 
jį lydėjo tik kelios moterė
lės ir gerasis Papilės klebo
nas Ignotas Vaišvila, žmo
nės kalbėjo, kad S. Daukan
tas pats buvo nusitašęs ak
meninį antkapį, ant kurio 
iškalė savo gimimo metus, 
palikdamas vietos mirties 
metams ir pasivadindamas 
save „raštininku vargo pe
le”. Taip šie abu, galbūt di
džiausi Nepriklausomos Lie
tuvos idėjos kūrėjai ir ug
dytojai, vargingai iškelia
vo į Anapilį.

Tik po 20 metų tas pat 
kun. I. Vaišvila, dabar jau 
Ubiškės filijalistas, pasirū
pino puošnesniu S. Daukan
to antkapiu, o 1930 m. 
skulptorius Vincas Grybas 
pastatė jam puikų pamink
lą Papilės turgaus aikštė
je. Taip pat skulptorius 
Grybas sukūrė ir dr. V. Ku
dirkai paminklą, kuris 1934 
m. buvo pastatytas Kudir
kos Naumiesčio miesto aik
štėje. Likimas taip norėjo, 
kad tas pat Vincas Grybas, 
sukūręs paminklus tiems 
didiesiems Lietuvos patrio
tams, 1941 m. liepos 3 d. 
buvo sušaudytas Jurbarke 

neva už antipatriotinę veik
lą.

Verta truputį stabtelėti 
prie dr. V. Kudirkos pa-
minklinio akmens. Netru
kus po jo mirties iškilo 
klausimas, kas tokiuo pa
minklu turėtų rūpintis. Var
pas, kuris nesustojo ėjęs ir 
po Kudirkos mirties, skelbė 
bendrą visų lietuvių vajų. 
1901 m. tame pačiame Var
pe Kudirkos paminklo klau
simu pasisakė Povilas Vi
šinskis, didelis V. Kudirkos 
gerbėjas ir demokratas. Jis 
nesmerkė Varpo akcijos už 
plačios visuomenės aukas 
tam paminklui, tačiau, esą,
V. Kudirkos raštai liau
džiai nebuvo suprantami, 
kad jis daugiausia apeliavo 
į inteligentiją ir kad todėl 
inteligentai turėtų rūpintis
V. Kudirkos paminklu. Bu
vo daug tiesos tuose P. Vi
šinskio samprotavimuose. 
Daug temperamentingesnis 
Jonas Šliūpas Apšvietoje 
išvardino Varpą padebe
siais skraidančiu „poniškai 
inteligentišku” laikraščiu. 
Tačiau antra vertus, niekas 
taip smarkiai nepuolė tų 
ano meto apšviestūnų, kaip
V. Kudirka, ypač už jų ma
terializmą ir bailumą, va
dindamas juos kartais tie
siog „žirgais šėrūnais„. Gal 
kaip tik dėl to bailumo jų 
taip mažai ir dalyvavo Ku
dirkos laidotuvėse.

Ir varpininkai ir pats V. 
Kudirka suprato, kad ne
buvo galima tais pačiais žo
džiais ir tuo pačiu stiliumi 
kreiptis į inteligentus ir į 
liaudį. Dėl to jau nuo 1890 
m. lygiagrečiai su Varpu 
buvo pradėtas leisti Ūkinin
kas, skiriamas išimtinai 
Lietuvos kaimui. Bet apla
mai Kudirka nemėgo skal
dyti tautos nei į luomus, nei 
į klasęs, nei į ideologijas. 
Užtat teisus buvo J. Gab
rys, sakydamas, kad pa
minklas jam buvo pastaty
tas „lietuvių aukomis”.

Ant to paminklo akmens 
buvo iškalti du paskutiniai 
V. Kudirkos ''tautiškosios 
giesmės” posmeliai:

Tegul saulė Lietuvos 
tamsumus prašalina.

Ir šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse.

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi.

Nesunku suprasti, kad 
tie žodžiai turėjo užkliūti 
šiaip jau gana apsileidu- 
siems caro įstatymų ir tvar
kos dabotojams. 1903 m. 
ankstybą pavasarį Nau
miesčio pristavas papirko 
vietinį šaltkalvį, kad jis 
nakčia iškapotų tuos žo
džius nuo Kudirkos pamink
lo. Juk aplamai buvo drau-

Dr. V. Kudirkos paminklas Naumiestyje, kuriame caro 
valdžia iškirto Lietuvos himno žodžius..

džiama bet ką ir bet kur 
lietuviškai rašyti.

Tuo kraupiu faktu pasi
naudojęs Kostas Ostraus
kas tais pačiais 1958 m., kai 
mūsų bendruomenė turėjo 
švęsti (bet nešventė) V. 
Kudirkos šimtmetinę gimi
mo sukaktį, parašė viena
veiksmę dramą „šaltkal
vis”, kuri pirmiausia buvo 
atspausdinta Aiduose, o 
paskum jo istorinių dramų 
rinkinyje „Čičinskas” (Či
kaga, 1977 m.). Ta jo dra
ma įdomi tuo, kad joje K. 
Ostrauskas kelia dr. V. Ku
dirkos populiarumo klausi
mą. Pagal Ostrauską, šalt
kalvis nuvokė, kad jis ne
dorą darba atliko, bet jis 

Mūsų bendro dainos kelio draugei AL
DONAI STEMPUžIENEI-šVEDIENEI, NI

JOLEI BUTKUTEI-ADAMS ir RAIMUN
DUI BUTKUI reiškiame gilią užuojautą dėl 
jų mylimos motinos

A. t A.

PRANeS BUTKUVIENeS
mirties.

"O miega motulė giliuoju,
Jau miega laimingųjų miegu ...”

(Kazys Bradūnas)

Vokietijos čiurlioniečiai
Mečys ir Genovaitė Aukštuoliai 
Vytautas ir Stefutė Gedgaudai 
Vytautas ir Anita Giedraičiai 
Henrikas ir Irena Johansonai 
Antanas ir Aldona Kavaliūnai 
Julius ir Aleksandra Kazėnai 
Kazimieras ir Marytė Marcinkevičiai 
Ona Mikulskienė
Liudas ir Aleksandra Sagiai 
Elena Stempužienė
Juozas Stempužis

visiškai nežinojo, nei kas 
tas Kudirka buvo, nei ką 
tie jo žodžiai reiškė. Ne ką 
gudresnė buvo ir jo žmo
na, kuri negalėdama nura
minti apygirtį savo vyrelį 
maždaug tik tiek apie Ku
dirką galėjo pasakyti: „Ba
la žino, ką jis veikė”.

Man atrodo, K. Ostraus
kas gana teisingai pavaiz
davo ano meto liaudies su
pratimą apie dr. V. Kudir
ką. Panašiai galvojo ir Po
vilas Višinskis. Užtat klys
ta tie istorikai, kurie tei
gia, kad ano meto Varpas 
ir netiesioginiai V. Kudir
ka suskaldė Lietuvos kaimo 
vienybės pamatus.

(Bus daugiau)
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Kūno mankšta ir sveikata
Dr. Danielius DegČsys

Kūno mankštos įtaką mū
sų sveikatai gražiai pavaiz
duoja dr. R. Paffenberger, 
Stanfordo Universiteto Me
dicinos Centro epidemiolo
gas. Per dešimt metų jis 
stebėjo 17 tūkstančių Har
vardo universitetą baigusių 
asmenų, 35 iki 84 metų am
žiaus. Jo studija parodė, 
kad tie žmonės, kurie buvo 
judrūs ir aktyviai mankšti
nosi, turėjo kur kas mažiau 
širdies susirgimų ir vėžio 
ligų. Tuo tarpu, asmenų, ve
dusių sėslų ir fiziniai neak
tyvu gyvenimą, mirtingu
mas nuo širdies ir vėžio li
gų buvo 200% didesnis.

Kitas stebėtojas, dr. E. 
Frank, darė statistiką 55 
tūkstančių žmonių, 25 iki 65 
metų amžiaus. Jo statistika 
parodė, kad širdies atakos 
atveju mirtingumas buvo 
tris kartus didesnis tų žmo
nių, kurie vedė sėslų gyve
nimą.

London School of Hygiene 
astuonių metų bėgyje ste
bėjo 18 tūkstančių civilinės 
tarnybos tarnautojų. Stebė
jimai parodė, kad intensyvi 
kūno mankšta, kad ir tik du 
kartus savaitėje, pavyzdžiui 
tik šeštadieniais ir sekma
dieniais, sumažina šird es 
susirgimų skaičių 50%.

Mankštos sąvoką sudaro 
kūno galūnių judesiai, kaip 
pavyzdžiui, bėgiojimas, 
v a i kščiojimas, plaukimas, 
čiuožimas, važinėjimas dvi
račiu, krepšinio, futbolo ir 
teniso žaidimai, šitokia kū
no mankšta padidina krau

jo pritekėjimą į kūno orga
nus, plečia kapiliarus, ku
rie maitina smegenis, širdį, 
plaučius, nervus, stuburo 
smegenis ir kitus organus. 
Bendrai sakant, kūno mank
šta ne tik, kad stiprina kū
ną, bet taip pat gerina žmo
gaus sveikatą, stiprina psi
chinį stovį, didina energiją 
ir kūrybingumą. Kūną 
mankštinant, kraujuje pa
didėja gero cholesterolio 
(HDL) kiekis, kuris apsau
go koronarinius indus nuo 
atherosklerotinių pakitimų. 
Tokiu būdu širdies raumuo 
išsilaiko gerame stovyje.

Tyrimai su beždžionėmis 
rodo, kad beždžionės, kurios 
būna šeriamos riebiu mais
tu ir būna laikomos uždary
tos taip, kad galėtų mažai 
judėti, suserga koronarinių 
indų atheroskleroze ir šir
dies atakos metu staigiai 
miršta. Tuo tarpu beždžio
nės, šeriamos tokiu pat 
maistu, bet daug judančios, 
nesuserga širdies ligomis. 
Jų koronarinės arterijos ne
rodo atherosklerotinių pa
kitimų. Jų kraujuje gero 
cholesterolio (HDL) kiekis 
būna aukštas, o blogo cho
lesterolio (LDL) būna že
mas.

Reikia pasakyti, kad in
tensyvi kūno mankšta arba 
sportas ne visiems tinka. 
Intensyviam sportui reikia 
turėti sveiką širdį. Juo se
nesnis asmuo tuo didesnis 
pavojus, kad jis gali turėti 
užslėptą ydą, kuri intensy

vios mankštos atveju gali 
pažeisti širdies raumenį. 
Būna atsitikimų, kad spor
tuojant arba po sporto var
žybų, sportininkas staiga 
miršta. Neatpažintos šir
dies ligos atveju sporto me
tu širdies raumuo neišlaiko 
susidariusios įtampos ir šir
dis sustoja plakusi. Todėl ir 
yra svarbu prieš pradedant 
bet kokią intensyvią mankš
tą patikrinti sveikatą. Jau
nesnių negu 35 metų žmo
nių tarpe tokių atsitikimų 
būna nedaugiau kaip 1%. 
Kūno mankšta ir bendrai 
sportas neturi duoti jokių 
nusiskundimų. Jeigu mank
štos metu atsiranda betko- 
kie nusiskundimai, tai tuč 
tuojau tokią mankštą rei
kia nutraukti. Nusiskundi
mai gali būti pavyzdžiui, 
kaip galvos svaigimas, kas 
reiškia, kad smegenys ne
pakankamai gauna kraujo 
todėl, kad širdis nepajėgia 
prisitaikinti prie mankštos 
įtampos. Skausmas krūti
nėje, nežiūrint kokioje pu
sėje jis bebūtų, yra indika
cija mankštą nutraukti. Ly
giai, kaip ir greitas ir nere
guliarus širdies plakimas, 
atsiradęs mankštos metu, 
turi būti gydytojo ištirtas.

žmogaus organizmas 
energiją gauna iš maisto: 
proteinų, angliavandenių ir 
riebalų. Atletinę energiją 
duoda ne proteinai, bet ang
liavandeniai ir riebalai. 
Cukrus irgi yra angliavan
denis, bet jo vartoti nepa
tartina. Jis gali pagreitinti

JUBILIEJINĖ PREMIJA —

KRIKŠTO VANDUO
Anatolijaus Kairio 5-ių veiksmų Lie

tuvos krikšto drama. Vaidina Los Angeles 
Dramos Sambūris. Režisūra, scenovaizdis, 
rūbų eskizai — Petro Maželio. Pastatymą 
globoja Lietuvos krikščionybės jubiliejaus 
vykdomasis komitetas.

Vaidinimai vyks gruodžio 10 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. ir gruodžio 11 
d., sekmadienį, 3 vai. popiet, Jaunimo 
centre, 5620 So. Claremont Avenue, 
Chicago, Illinois.

Sekmadienį po vaidinimo pobūvis ir vakarie
nė su autoriumi ir Dramos sambūriu Jaunimo 
centro kavinėje.

Bilietai: vaidinimai: $10.00 ir $8.00. po
būvis ir vakarienė — $6.00. Bilietai gaunami J. 
N. Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 St., Chicago, 
III., tel. 312-471-1424.

kūno išvargimą ir energijos 
išsekimą. Angliavandeniai 
randami vaisiuose, daržovė
se ir javuose, yra kitokios 
rūšies angliavandeniai ne
gu cukrus ir jie yra nau
dingi kūnui.

Prie geros sveikatos iš
laikymo prisideda ir sveiki 
papročiai, kaip pavyzdžiui, 
nerūkymas, normalaus kū
no svorio išlaikymas, mišri 
dieta, geras poilsis ir ne- 
perdidelis alkoholio vartoji
mas. Statistiniai duomenys 
rodo, kad žmonės, kurie pri
silaiko minėtų papročių, gy

vena ilgiau. Pavyzdžiui, 45 
metų vyras, prisilaikantis 
šių papročių gali tikėtis iš
gyventi dar 33 metus ir su
laukti 78 metų; tuo tarpu 
neprisilaikantis gali tikėtis 
sulaukti tik 66 metų.

Šie visi stebėjimai turė
tų įtikinti mus, kad sveikas 
ir ilgas gyvenimas priklau
so ne tiems kurie laiką lei
džia sėdėdami kėdėje, bet 
tiems, kurie savo laisvalai
kį naudoja kūno mankštai 
ir prisilaiko sveikų papro
čių.

SM /uperior/avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

" namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui

/uperior /bving/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

ISLIC

Lietuvos valstybinio teatro balerinai

GALINAI
ČEGLOKOVAITEI-KYBARTIENEI 

mirus, jos seseriai TAMARAI BRAZAITIE
NEI, vyrui JUOZUI KYBARTUI, dukrai 
IRENAI ir kitiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą.

Ohio Lietuvių Gydytojų 
žmonos

GALINAI

ČEGLOKOVAITEI-KYBARTIENEI 

mirus, seseriai TAMARAI ir dr. HENRIKUI 

BRAZAIČIAMS, velionės vyrui JUOZUI KY

BARTUI ir dukrai IRENAI PROSETTO 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Roma ir Danielius
Degėsiai

n
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Apie politinę kultūrą ir lietuvių tautinį sustaikymą...
(Atkelta iš 1 psl.) 

užteršimo, be abejo, mus 
visus jaudina klausimas, ar 
galėjo Lietuvos istorijos 
kelias būti pasuktas buvu
siomis aplinkybėmis geres
niu keliu praeityje? Geru
mo kriterijumi, kuriuo tu
rėtume vadovautis mūsų 
sprendimuose, turėtų būti 
gyvybingųjų tautos intere
sų išsaugojimas ir jų kuo 
palankesnis rutulio j imas. Iš 
kokių mūsų tautos politi
nės kultūros trūkumų galė
tume šiandien pasimokyti?

M. Gorbačiovo ir jo pase
kėjų persitvarkymo ir nau
jojo politinio mąstymo idė
jos mums suteikia palankų 
istorinį šansą ištaisyti dau
gelį stalinizmo padarytų 
Lietuvai skriaudų ir kardi
naliai pasukti mūsų tautos 
gyvenimą, kad ateityje iš
vengtume panašių tragedi
jų. šalia žygių, kurių jau 
dabar energingai imasi res
publikos ekonominio bei po
litinio savarankiškumo ir 
lietuvių kalbos teisių kon
stitucinio užtikrinimo, tau
tine kultūra pagrįstos švie
timo sistemos pertvarky
mo, demokratinių laisvių 
tikrų garantijų, gamtinės 
aplinkos efektyvios apsau
gos, mano supratimu, vie
nas artimiausių ir svarbiau
sių bendrų žygių yra dva
sinio apsivalymo ir tautinio 
susitaikymo siekis. Būtina 
pasiekti tai, jog visi dori 
partiniai ir nepartiniai, be
dieviai ir tikintieji, Sibiro 
kankiniai ir politiniai emi
grantai bet jų palikuonys 
jaustųsi lygiaverčiais pilie
čiais, išskyrus stalinizmo ir 
hitlerizmo teroro vykdyto
jus, kurių nusikaltimams 
senaties terminas netaiky
tinas. Siekiant šio tikslo 
pirmiausia būtina neiškrai
pyta istorinė tiesa... Mūsų 
istorikų, kurie dar turi mo
ralinę teisę tokį vardą ne
šioti, pirmaeilis uždavinys 
būtų pagrindinių Lietuvos 
istorinių šaltinių, ypač lie
čiančių šio šimtmečio įvy
kius, publikacija.

Kaip sektiną pavyzdį no
rėčiau nurodyti šiais metais 
išleistą Rusijos KP (b) lie
tuvių sekcijų Centro biuro' 
1918 metų posėdžių proto
kolus, kuriuos perskaičius 
net man kaip matematikui 
labai ryškiai matyti, kokių 
tikslų siekdami ir kokių jė
gų stumiami veikė to biuro 
nariai V. Kapsukas, Z. An- 
garietis, R. Rasikas, K. 
Giedrys ir kiti. Blaiviai 
įvertindami tai, kad to me
to Lietuvoje dirva marksis- 
tinėms-lenininėms idėjoms 
plisti per menka (mažai 
darbininkų, tie patys yra 
Bundo arba katalikiškų 
profsąjungų įtakoje, matyt, 
pagrįstas netikėjimas pa
traukti į savo pusę valstie
tiją, Tarybų Rusijos finan
suojamų ir ginkluojamų 
bendraminčių, siunčiamų į 

Lietuvą ardomajam bei pro
pagandiniam darbui, nesėk
mės), jie atvirai stojo prieš 
Lietuvos nepriklausomybę 
ir, ”ypatoje draugo Stali
no” remiami ir primygtinai 
nurodinėjami, 1919 metų 
pradžioje siekė užimti val
džią Lietuvoje Rusijos Rau
donosios armijos pajėgomis, 
kurias, jų pačių žodžiais ta
riant, tik dėl akių nutarė 
pavadinti Lietuvos Raudo
nąja armija. Aš manau, kad 
tai labai ryški ir mums bū
dinga klaida, padaryta dėl 
to meto lietuvių tautos po
litinės kultūros stokos, tu
rint omenyje, jog tuo metu 
Lietuvos Taryba ir jos su
formuota vyriausybė, rem
damasi beveik šimtmečio 
Lietuvos nacionalinio judė
jimo tradicijomis ir lūkes
čiais, jau buvo paskelbusi 
pasauliui Vasario 16-tosios 
n e p r i k 1 ausomybės aktą, 
ėmėsi ryžtingų karinių ir 
diplomatinių žygių ginti 
Lietuvos laisvei ir suvere
nitetui, ypač prieš Lenkijos 
šlėktų kėslus, apie kuriuos, 
beje, Maironis tada yra pik
tai ir teisingai pasakęs:

Gana po priedanga brolystės 
Mums čiulpė syvus pašalais! 
Kultūros savo skarmalais 
Mums plėšė kalbą dėl 

lenkystės 
Ii* smaugė savo verpalais!

Kitaip susiklosčius aplin
kybėmis, mes tikriausiai 
tada būtume pajėgę apginti 
Vilniaus kraštą, o, iš kitos 
pusės, jau tada patekę į sta
lininę ”tautų skerdyklą”, 
vargu ar šiandien bedisku- 
tuotume lietuviškai, ką ga
lime spręsti iš šiandieninės 
situacijos Baltarusijoje ar 
net Ukrainoje. Nė kiek 
neabejoju, kad 1918-1919 
metų įvykiai Lietuvoje bu
vo 1940-1952 metų brolžu
dysčių preliudija, o abiem 
atvejais už tų tragiškų Lie
tuvos istorijos įvykių sto
vėjo kraupi stalinizmo 
šmėkla.

Iliustracijai norėčiau pa
teikti dar porą mažiau* 
reikšmingų, bet mums cha
rakteringų pavyzdžių. Tra
giškomis 1940 metų birželio 
dienomis, kai Lietuvą už
plūdo šimtatūkstant i n i a i 
papildomi Raudonosios ar
mijos daliniai, vienas iš pir
mųjų į lietuvių tautos bu
delio Dekanozovo glėbį iš 
užsienio atskubėjo, atrody
tų, politiškai išprusęs A. 
Voldemaras, vildamasis tap
ti naujuoju Lietuvos dikta
toriumi, matyt, nenujaus
damas, kad Stalino sudary
tame scenarijuje toji rolė 
buvo numatyta menkai te
žinomam žurnalistui J. Pa
leckiui.

Paskutinysis pavyzdys 
siejasi su mūsų dabartiniu 
akademiniu gyvenimu. Esu 
įsitikinęs, kad naujojo 
Mokslų Akademijos mieste
lio niekuo nepateisinamas 
atskyrimas nuo mūsų tau
tos dvasinės kultūros židi

nio Vilniaus Universiteto 
miestelio demonstruoja tą 
pačią politinio išprusinimo 
stoką ir ilgai darys žalą tiek 
ruošiant akademinį jauni
mą, tiek ir kultivuojant 
mokslinį darbą Mokslų Aka
demijoje.

Apie Universitetą norė
čiau pakalbėti plačiau. Jo 
vieta mūsų tautos dvasinia
me gyvenime visiems su
prantama. Iš to, ką aš anks
čiau kalbėjau apie V. Kap
suko veiklą, manau, kad 
šiais dvasinio apsivalymo ir 
tautinio susitaikymo laikais 
jo vardas nesietinas su 
Vilniaus Universiteto var
du. Galbūt, jis čia tiko stag
nacijos metais, kai iš uni
versiteto buvo ujami tokie 
mūsų tautinės kultūros švy- 
tūriai kaip Meilė Lukšienė, 
kai buvo šalinami studentai 
vien tik už tai, jog norėda
mi išvengti mankurto da
lios, ryžosi skaityti A. Ša
pokos redaguotą Lietuvos 
istoriją, kai pati istorija bu
vo niekšiškai klastojama ir 
drabstoma purvais. Pavadi
nimo klausimas, aišku, pir
miausia turi būti aptaria
mas pačio universiteto ko
lektyve, bet ir žymiai pla-* 
čiau. Aš jokiu būdu nenei
giu V. Kapsuko ir jo bend
ražygių teisės ir didžiulių 
nuopelnų skleidžiant mark
sizmo-leninizmo idėjas Lie
tuvoje. Tad jo vardu būtų 
galima pavadinti Vilniaus 
aukštąją partinę mokyklą 
arba Vilniaus marksizmo- 
leninizmo universitetą.

Vilniaus Universitetas vi
sais amžiais buvo labai 
glaudžiai susietas su lietu
vių tautos istorija ir liki
mu. Jo 400-jų metų jubilie
jaus iškilmės nuaidėjo kaip 
pirmieji varpo dūžiai, tais 
brežnevinės tamsos metais 
žadinę tautinę savimonę, 
tautinį orumą ir atgimimą. 
Siūlyčiau kas penktus me
tus Vilniuje, pradedant 
1989 metais, rugsėjo vidu
ryje švęsti Universiteto 
Dieną, ta proga ruošiant 
m o k s 1 ines konferencijas, 
parodas, koncertus, karna
valines eisenas, nuolat rū
pinantis susigrąžinti dar 
caro laikais išgrobstytą Se
nojo universiteto turtą. 
Penkerių metų intervalas 
leistų kiekvienai studentų 
laidai išgyventi aukščiausio 
dvasinio pakilimo šventę. 
Reikėtų pasvarstyti ir apie 
Universiteto savivaldos ir 
autonomijos atkūrimą.

Mokslininkų Rūmų tary
bos vardu norėčiau pakvies
ti visus mokslininkus ir jų 
šeimos narius kuo aktyviau 
dalyvauti Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdžio veikloje. 
Be abejonės, mūsų moks
lininkų geriausias indėlis į 
p e r s i t varkymą, kuriant 
šviesesnę Lietuvos ateitį, 
keliant jos kultūrą, turti
nant jos dvasinį gyvenimą, 
siekiant jos platesnio įsilie-

LIETUVOS 
PERSITVARKYMO 
SĄJŪDIS IŠRINKO 

TARYBĄ

Sąjūdžio steigiamajame 
suvažiavime, įvykusiame š. 
m. spalio 22-23 d. d., daly
vavo 1127 delegatų. Jie bu
vo renkami į suvažiavimą 
pagal profesijos (Vilniuje 
ir Kaune), pagal teritori
jas (kituose miestuose, kraš
tuose ir rajonuose) ir pa
gal rinkėju priklausymą vi
suomeniniam - judėjimams 
(žalieji, kiti neformalieji 
susivienijimai ir dvasinin
kija). Pvz., suvažiavime 
Lietuvos Laisvės Lygą at
stovavo septyni nariai: An
tanas Tecleckas (sveikinęs 
suvažiavimą Lygos vardu), 
buvusieji partizanai — Leo
nas Laurinskas, Jonas Pet
kevičius ir Jonas Protuse- 
viČius, Romas Ragaišis, Ge
nutė šakalienė ir Jonas Vo
lungevičius. Pasak rengėjų, 
suvažiavimas vyko dr. Jono 
Basanavičiaus 1905 m. Vil
niaus seimo planu.

Suvažiavimas, pagal Per
sitvarkymo Sąjūdžio orga
nizacinę struktūrą, priėmė 
Sąjūdžio programą, įstatus, 
ir rinko dalį seimo narių bei 
patvirtino seimo išrinktą 
tarybą. Pramatoma seimą 
sušaukti tris kartus per me
tus svarstyti ir spręsti Lie
tuvos reikalus, vadovaujan
tis Sąjūdžio programa. Sei
mo sprendimai bus priima
mi paprasta balsų daugu
ma, dalyvaujant ne mažiau 
kaip dviem-trečdaliais sei
mo narių.

Seime buvo 220 narių, 
iš kurių slapto balsavimo 
būdu išrinko 35 asmenų ta
rybą.

Naują tarybą sudaro: 
kun. Vaclovas Aliulis (Lie
tuvos vyskupijų liturginės 
komisijos p ir m i n inkas), 
miškininkas Vaidotas Anta
naitis, Kazimieras Antana
vičius, kompozitorius Os
valdas Balakauskas, rašyto
jas Vytautas Bubnys, eko
nomistas Antanas Buračas, 
Algimantas čekuolis (Gim- 

jimo į bendradarbiavimą su 
kitomis lygiateisėmis mūsų 
šalies ir užsienio tautomis, 
yra aktyvus kūrybinis dar
bas. Mes turime dirbti ne 
tik už save, bet ir tuos, ku
rie liko gulėti amžiname Si
biro įšale, kurie žuvo tar
pusavio brolžudiškame kare 
ar Vorkutos bei Magadano 
kasyklose, kurie gimė debi- 
lais dėl degraduotų tėvų 
kaltės ar pragaištingai pa
veikti užterštos mūsų gam
tos. Baigdamas noriu dar 
kartą pakartoti Maironio 
žodžius, kuriuos kita proga 
esu skelbęs prieš keliolika 
metų:

Tik į darbą greičiau!
Tik mylėkim karščiau!
Tik, vyrai, pajudinkim žemę!

Vilnius,
1988. 09. 06.

B. Grigelionis 

tojo Krašto redaktorius), 
vertėjas Virgilijus Čepaitis, 
poetas Sigitas Geda, filoso
fas Bronius Genzelis, ra
šytojas Romas Gudaitis, ru
sas Georgijus Jefremovas 
(Alytaus Sąjūdžio atsto
vas), filosofas Arvydas Juo
zaitis (Sąjūdžio žinių vyr. 
r e d a ktorius), kompozito
rius Julius Juzeliūnas, ar
chitektas Algirdas Kaušpė
das (Anties roko grupės va
dovas) geografas Česlovas 
Kudaba (Kultūros Fondo 
pirm.), filosofas Bronius 
Kuzmickas, muziko 1 o g a s 
Vytautas Landsbergis, so
ciologas Mečys Laurinkus, 
poetas Justinas Marcinke
vičius, poetas Marcelijus 
Martinaitis, ekonomi s t a s 
Alvydas Medalinskas, filo
sofas Jokūbas Minkevičius, 
advokatas Kazimieras Mo
tieka, architektas Algiman
tas Nasvytis, filosofas Ro
mualdas Ozolos (Atgimimo 
redaktori)us, rašytojas Vy
tautas Petkevičius, ekono
mistė Kazimiera Prunskie
nė, filosofas Vytautas Ra- 
džvilas, ekonomistas Rai
mundas Rajeckas, žurnalis
tas Vitas Tomkus, darbinin
kas Kazimieras Uoka, fizi- 
kas-ekologas Zigmas Vaiš
vila, kino režisierius Arūnas 
žebriūnas, Emanuelis Zin- 
gelis (Lietuvos žydų kultū
ros draugijos pirm.). Bent 
13 tarybos narių priklauso 
Komunistų partijai.

Taryba yra svarbiausias 
Sąjūdžio organas, Lietuvos 
mastu įgyvendinantis jo 
programą. Tarybą sudaro 
komisijos (žmogaus teisių 
gynimo, ekologijos, ideolo
gijos, Konstitucijos, ekono
mikos išorinių ryšių ir ki
tas), bei kitur darbo orga
nus ir koordinuoja jų veik
lą. (LIC)

TOOL AND DIE 
MAKERS

We have immediate openings 
for tool and die makers who 
can layout and construct pro- 
gressive dies and/or fourslide 
dies used in the metal-form- 
ing industry. Mušt have a 
minimum of 5 years experi- 
ence plūs technical trainig. 
First or second shift. Compe- 
titive wage plūs COLA, su- 
per benefits and excellent 
working conditions. If you 
are ąualified, please call Ma- 
rilyn Tey at 214-330-8661.

ASSOCIATED SPRING 
3443 Morse Dr.

Dalias, Tex. 07033
Equal Opportunity Employer

(42-43)

MACH1N1STS, P1PE FITTERS, 
BO1LER MAKERS. 

MILLWR1GHTS
We are an industrial service compa
ny with field positions in the mid- 
west. General industrial experience 
and good physical condition required. 
Expenses and benefits available. For- 
ward resume to:

FURMANITE AMER1CA INC. 
1575 E. 89th St.

Merrillville, IND. 46410 
(41-44)

CABINET MAKERS/FINISHERS 
LANK WOODWORK COMPANY 

Join the team of one of Washing- 
ton, D. C.’s most prestigious wood- 
working shop. Challenging work, 
great pay/benefits. Cabinet maker 
$14.03 up, apprenticel $7.02 up. 
Finisher with good color sense, 
stain making a pre-requisite. Call 

BOB GOTT1LIED 
202-488-1800

(42-43)
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Mirė dr. architektas
Stasys Kudokas

Stasys Santvaras

Atsitiktinumai dažnai 
žmones suartina ilgam laikui 
įžiebia jų širdyse pastovų ir 
gyvą bičiulystės jausmą, ku
rio praradimas beveik visada 
būna tikrai sopulingas. Atsi
tiktinumas sumezgė ir šį nek
rologą rašančio niekad nesu
drumstą draugystės ryšį su 
velioniu dr. arch. Stasiu Ru
doku. Kaip toj pasakoj - tai 
buvo labai seniai, anapus de
vynių kalnų ir devynių van
denynų, saulėtoje italų žemė
je, Milano mieste.

Buvau beveik įpusėjęs 
savo studijas, pasigraibsty- 
mą europinės kultūros, kai 
1930 Vytauto Didžiojo me
tais gavau nelauktą St. Rudo
ko laišką iš Romos. Ten Ka
rališkojoj architektūros mo
kykloj jis jau buvo baigęs 
mokslus, apgynęs disertaciją 
ir gavęs daktaro laipsnį. Bet 
ryžosi laikyti tarptautinius 
architekto egzaminus - jeigu 
juos išlaikysi, duodančius tei - 
sę architektūros menu vers
tis ir kituose kraštuose.

Tų egzaminų neleidžia
ma laikyti savo mokykloje, 
dr. St. Kudokas buvo siunčia
mas tom varžybom į Milano 
Technologijos institutą. Pra
šė jis mane parūpinti jam Mi 
lane kambarį, kur jis galėtų 
tris ar keturias savaites gy
venti ir egzaminam ruoštis.

Mano kambarys buvo 
erdvus, pakalbėjau su šeimi
ninkais, kurie leido man dar 
nepažįstamą ir būsimą bičiu
lį savo buveinėje priglausti. 
Dr. St. Kudokas sutartu lai
ku atvyko į Milaną, pasiti
kau jį geležinkelio stotyje, 
mudviejų santykiai kaž kaip 
savaime pradėjo šilti ir žydė
ti. Beveik kas dieną jis bė
giojo į Technologijos institu 
tą, beveik kasdien parsinešė 
naujų uždavinių. Vakarais 
jisai dirbo beveik iki gaid
gysčių. Mačiau, kad egzami
nai labai įtempė jo dvasines 
jėgas, kad tie darbai jį ne tik 
vargina, bet ir jaudina. Jau
dinausi dėl jų ir aš, visa šir
dimi linkėjau, kad St. Kudo
kas tarptautinius architekto 
egzaminus įveiktų. Jisai 
juos įveikė, gerai prisimenu 
- su pagyrimais. Egzaminų 
komisijoj buvo ir JAV atsto
vas, tai kai lemtis dr. Stasį 
atbloškė į Ameriką, jam čia 
buvo žymiai lengviau į savo 
pašaukimo darbus įsijungti.

Aišku, dr. Rudoko per
galę Milane mudu gražiai at- 
šventėm, gal keletą dienų 
abu drauge klajojom Italijos 
muzikos meno, bankų ir in
dustrijos centre. Tada gimė 
ir mudviejų bičiulystė, ku
rios nepajėgė sugriauti ilgi, 

kartais labai šiurpūs ir per
mainingi metai, kurią užge
sino tik jo mirtis.

Dabar jau galima be bai
mės tarti, kad dr. St. Kudo
kas savo gyvenimiška garbe 
nesirūpino, net savo kūrybi
nių darbų nesistengė garsinti 
ir jais kitus užgošti, kaip tas 
gan dažnai mūsų kelionėse 
atsitinka. Kai atsisėdau atsi
sveikinimą su juo rašyti, kai 
peržvelgiau du LE papildy
mų tomus, naujesnių žinių 
apie dr. St. Rudoko darbus 
neradau, nors gerai žinau, 
kad Amerikoj jis daug dirbo, 
sukūrė nemažą kiekį archi
tektūrinių projektų, nemažą 
kiekį pastatų pastatydino. Jo 
biografija yra išspausdinta 
tik LE tryliktame tome (287- 
289 psl.), ak, ir ta pati - ma
no rašyta! Paguoda, kad toji 
biografija yra pakankamai 
išsami, aprėpianti ir kai ku
riuos dr. Stasio darbus, su
kurtus jau Amerikoj.

Stasys Kudokas, kaip ir 
mūsų dauguma, buvo Lietu
vos kaimo vaikas. Jis gimė 
1898 .IX.29 Kapinės kaime, 
Naujamiesčio vi., Panevėžio 
apsk.; mirė Santa Monikoj, 
Kalifornijoj, 1988 m. spalio 
6 d., sulaukęs 90 metų am
žiaus, palikęs nesveikatos 
kankinamą žmoną Sofiją, bu 
vusią Valstybinės operos te
atro solistę. Vienturtis Ru
dokų sūnus Jurgis prieš kurį 
laiką tragiškai žuvo auto
mobilių susidūrime, kai iš 
Los Angeles grįžo į namus 
Santa Monikon. Tėvam toji 
nelaimė buvo sunkiai bepa- 
keliama širdies gėla, skau
džiai aptemdžiusi jų rudenio 
dienas.

St. Kudokas mokslus 
pradėjo eiti Lietuvoje. Bai
gęs pradžios mokyklą, keletą 
metų mokėsi Panevėžio rea
linėje mokykloje; to pobū
džio mokyklą 1916 m. baigė 
Petrapily; 1916-1918 m. ten 
pat studijavo kelių inžineri
ją. Grįžęs į Lietuvą savano
riu stojo į Panevėžio bata
lioną, dalyvavo kovose su ru
sais bolševikais, kurie jau 
buvo okupavę jo tėviškę. 
1920-1924 m. dirbo Susisie
kimo ministerijos kelių val
dyboje, tuo pat metu lankė 
Meno mokyklą, kurią baigė 
1924 metais. Būsimam ar
chitektui studijos Meno mo
kykloje labai pravertė, jis ta
po piešinio meistru. 1924- 
1930 m., kaip jau minėta, stu 
dijavo architektūrą Romoje, 
Karališkojoj architektūros 
mokykloj, kurią baigė dak
taro laipsniu. Visi mokslai, į 
kuriuos St. Kudokas kibo, 
rodo, kad jo požiūris į gyve

nimą buvo rimtas, žvilgsniai 
į ateitį blaivūs, reikšmingų 
laimėjimų architektūros me
ne jam padėjo pasiekti ne 
vien mokslai, bet ir įgimti 
gabumai.

Dr. St. Kudokas į Lietu
vą grįžo 1930 m. rudenį ir 
tuoj pradėjo dirbti kaip Kau
no miesto savivaldybės archi 
tektas. 1934-1944 m. dėstė 
architektūrą Aukšt. technikos 
mokykloje, 1938-1944 m. 
kaip docentas dirbo Vytauto 
D. universiteto Technikos fa
kulteto statybos skyriuose, 
dėstė architektūros kompozi
ciją, buvo architektūros ka
tedros vedėjas. Greta moko
mojo darbo, dr. Kudokas tu
rėjo privačią statybos prakti
ką, dalyvavo architektūros 
konkursuose, laimėjo Aukšt. 
technikos mokyklos ir Kon
servatorijos rūmų su dviem 
koncertų salėm statybas. 
Aukšt. technikos mokykla 
buvo pastatyta, o Konserva
torijos rūmų statybą sutrukdė 
karas ir okupacijos.

Lietuvos Jaunimo teatras 
(mano laikais - KMS Jauna
sis dramos teatras), jau pagar. 
sėjęs Europoj ir Amerikoj, 
vokiečių nacių okupacijos 
metais dirbo buv. kino teatro 
Metrapolitano rūmuose, Kau
no Laisvės alėjoje. Šio teatro 
scena buvo negili, žiūrovų sa 
lė apšiurusi, aktorių rengimo
si kambariai šalti ir primity
vūs, teatriniam darbui trūko 
ir kitų patalpų. Žemės sce
nai pagilinti ir kitiem pasta
tam prijungti turėjom pakan
kamai, tai paprašiau dr. St. 
Rudoką, kad jis paruoštų Jau
nimo teatro restauravimo pla
nus (beje, Romoje jo daktari
nė disertacija - teatro rūmų 
statyba). Mano bičiulis pla
nus paruošė, jie puikiai skam
bėjo, teatre visus tie planai 
pradžiugino. Bet tai buvo 
1944 m. pavasaris, patrankų 
gaudimo dar negirdėjom, bet 
jau žinojom, kad antroji so
vietų okupacija į Lietuvą 
grįžta.

Dr. St. Rudoko planus 
sąmoningai palikau teatro di
rektoriaus stalo stalčiuje. Ži
nau, kad po karo Metropolitą 
no rūmai buvo restauruoti ir 
pritaikyti Dramos teatro dar
bam (iki šiol tuose rūmuose 
tebedirba Valst. Kauno dra
mos teatras). Klausimas: ar 
naujoji teatro vadovybė, at
naujindama minimo teatro 
pastatus, pasinaudojo dr. St. 
Rudoko architektūriniu pro
jektu? Drįstu įtarti, kad pasi
naudojo, nes tai buvo teatro 
statybos žinovo darbai.

Nepriklausomoj Lietu
voj pagal dr. St. Rudoko pro-

A.A. dr. arch. Stasys Kudokas

jektus buvo pastatyta apie 
140 pastatų. Čia bus išvar
dinti tik jo žymesnieji darbai: 
pradžios mokyklų rūmai Kau 
no Jonavos g-vėj, Ugniagesių 
g-vėj, Aleksote, Viliampolė- 
je, Aukšt. Panemunėj ir kt.; 
Kauno Vl-sios gimnazijos rū 
m ai, pastatydinti ant kalno, 
savo lakiom linijom švietė ne 
tik Šančiam, bet ir Kaunui, 
bet to, jau minėta Aukštesnio 
ji technikos mokykla, Trys 
milžinai - Lietuvos karininkų 
Ramovė, keletas privačių kli
nikų, Paežerių ir Pilviškių 
bažnyčios, eilė privačių na
mų Kaune ir kituose Lietu
vos miestuose. Baigti, bet 
okupacijų sutrukdyti planai - 
Radviliškio bažnyčia, Mari
jonų bažnyčia Kaune, jų vie
nuolyno rūmai Panevėžy. 
Dr. St. Kudokas Lietuvoje 
dirbo tik 1930-1944 m. laiko 
tarpyje, o kiek jo sukurta, 
kiek padaryta! Neabejoju, 
jog visa tai bus minima, kaip 
itin reikšmingas St. Rudoko 
įnašas į lietuvių architektū
ros istoriją.

Tegu Velionis man atlei
džia - mažokai žinių turiu 
apie jo kūrybinius darbus 
Amerikoj, ypač tai, ką jis su
kūrė ir pastatydino Kaliforni
joj. Laiškų jis nemėgo rašy
ti, o vienas kitas apsilanky
mas Santa Monikoj, vienas 
kitas pokalbis telefonu nega
lėjo manęs gerėliau apšviesti. 
Bet žinau, kad ir šiame krašte 
jo kūrybingumas nebuvo už- 
gęsęs, kad ir čia jis ilgas die
nas stovėjo prie braižymo 
lentos.

Atvykęs su šeima į Ame 
riką 1949 m., ilgėlesnį laiką 
gyveno Clevelande, Oh. Čia 
jis dirbo keliose statybų fir
mose, kurios stato bažnyčias, 
mokyklas, ligoninines ir gy
venamuosius namus. Dirbda
mas tose firmose, dr. St. Ku
dokas suprojektavo keletą 
bažnyčių, aukšt. mokyklų rū

mų ir privačių vilų - visi tie 
pastatai jau yra pastatyti (ke
letą stilingų ir prabangių na
mų Clevelande jis pastatydi
no ir privačiu būdu).

Mum, lietuviam, nederė
tų štai ko pamiršti: dr. St. Ru 
dokas laimėjo konkursą, Cle
velande pastatydino Nepaliau
jamos Pagalbos Dievo Moti
nos bažnyčią, kleboniją, mo
kyklą, vienuolyną, sporto ir 
visuomenės sales. Galima 
sakyti, visa tai yra po vienu 
stogu, sudaro gulsčios "E" 
raidės vaizdą. Nors šiame 
architektūriniame vienete do
minuoja rausva plyta, o ne 
prabangios medžiagos, jo ar
chitektūra žmogaus dvasia 
lėkdina į aukštį, anaiptol jos 
neslopina.

Dievo Motinos parapija, 
dabar vadovaujama klebono 
kun. Gedimino Kijausko, S J, 
ir nūdien yra viena gyvy
bingiausių ir reikšmingiausių 
liet, katalikiškų parapijų JAV 
-bėse.

Be to, dr. St. Kudokas 
Tėvam pranciškonam, įsikū- 
rusiem Toronte, Kanadoje, 
sukūrė bažnyčios, salės ir vie 
nuolyno planus, kurių dalis 
pastatyta 1955 m. Tie pasta
tai mūsų žmonėm tarnauja 
iki šių dienų. Chicagoje, II., 
pagal St. Rudoko projektą, 
šeštame dešimtmetyje pasta
tyta Visu šventųjų bažnyčia.

Dr. St. Kudokas sukūrė 
ir paminklinės, panteoninio 
pobūdžio bažnyčios planus; 
toji bažnyčia turėjo būti sta
toma Chicagoje, bet iki šiol 
statyba dar nepradėta. Jos 
vaizdą, nors ir nelabai ryškų, 
galima pamatyti LE XIII to
mo 288 psl. Be abejo, savo 
kūrybinių darbų pėdsakus dr. 
St. Kudokas paliko ir Kali
fornijoj. Jeigu kas nors apie 
tuos jo darbus parašytų - už
pildytų šio rašinėlio spragą - 
būčiau nuoširdžiai dėkingas.

(Nukelta į 8 psl.)
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CHICAGOS LIETUVIAI

KOMUNISTŲ 
KANKINIAI

Amerikos Lietuvių Tau
tinės s-gos valdyba, vado
vaujama energingojo ir dos
naus lietuviškos veiklos rė
mėjo dr. Leono Kriaučeliū- 
no, išleido knygą „Lietuviai 
tautininkai — komunistų 
kankiniai’’. Knygos poant- 
raštėje patikslinama, kokios 
lietuvių grupės yra atžymi
mos, būtent: tautininkai, 
neolituanai, jaunalietuviai, 
santariečiai. Knygą redaga
vo redakcinė kolegija: Leo
nardas Kerulis, Juozas 
Prunskis ir Mečys Valiukė
nas.

Šios knygos sutiktuvės, 
kurias suruošė leidėjai, įvy
ko 1988 m. spalio 23 d. Lie
tuvių tautinių namų salėje. 
Renginiui vadovavo valdy
bos vicepirm. Petras Bu
čas. Rudenėjančio gamtos 
nepastoviam orui esant, su
sipažinti su šiuo neįprastu 
leidiniu, prisirinko gražus 
būrys lietuvių, dar prisime
nančių ir pergyvenusių ko
munistinę rusų invaziją į 
Lietuvą, ištisus metus vyk
dytą terorą, suėmimus ir 
trėmimus. Ne vienas iš čia 
esančių dalyvių turėjo ir 
gal dar tebeturi vienu ar 
kitu būdu nukankintus bro
lius, seseris ar kitus arti
mus gimines.

Programos vedėjas P. 
Bučas, pasveikinęs susirin
kusius, tarp kitko pasakė: 
„Kiekviena knyga, pasiro
danti lietuvių išeivijos gyve
nime, sutinkama su džiaug
smu ir pasididžiavimu, 
nes ji praturtina mūsų kul
tūrinį gyvenimą, nežiūrint 
kokio žanro ji bebūtų . .. 
Šioje knygoje skaitytojas 
neras gražių bei jausmingų 
eilėraščių nei vaizdžiai ap
rašytos Lietuvos gamtos ir 
jos sunaikintų sodybų, bet 
ras vardus ir pavardes tų 
taurių ir kilnių Lietuvos 
sūnų bei dukterų, kurie ati
davė savo gyvybę ar daug

Kudokas...
(Atkelta iš 7, psl.)
Dr. Stasys Kudokas bu

vo italų mokyklos architek
tas, gan greitai suradęs savo 
stilių, lietuviško pasisakymo 
architektūrinį žodį. Tai buvo 
gilios dvasinės kultūros sta
tytojas, estetas, turintis itin 
jautrų skonį. Jei taip būtų ga 
Įima aiškinti, St. Kudokas mė 
go romėnų sukurtų raidžių 
žaismą, jų klasikinį grožį. 
Tų raidžių dailiom ir lakiom 
linijom žaidžia ir velionio dr. 
arch. St. Kudoko architektūra 
- reikšmingas ir savaimingas 
įnašas į lietuvių architektūros 
meną.

Brangiam bičiuliui Sta
siui Kudokui tebūna gera ir 
giedra amžinybė!

Antanas Juodvalkis

metų iškentėjo kalėjimuose 
bei šiaurės gulaguose’’...

Apie šį leidinį pasisakyti 
buvo pakviestas žinomas 
visuomenininkas, tautinės 
srovės veikėjas Vytautas 
Abraitis, kurį programos 
vedėjas P. Bučas taip apta
rė : ’’... Amerikoje gimęs, 
Lietuvoje augęs, brendęs ir 
aukštuosius teisės mokslus 
baigęs, po raudonųjų rusų 
invazijos, 1940 m. grįžo į 
Ameriką ir įsijungė į Lie
tuvos laisvinimo darbą, ku
rį nepailstamai ir sąžinin
gai jį tęsia iki šios dienos. 
V. Abraitis yra tautinin
kas, neolituanas, Naujosios 
Vilties žurnalo redaktorius, 
tikras lietuvis visuomeni
ninkas, iš širdies atliekąs 
visus įsipareigojimus, šiuo 
metu pensininko dienas lei
džia šiltoje Floridoje (Day- 
tona Beach). (Vytauto Ab- 
raičio kalba atspausdinta 
Dirvoje Nr. 42).

Po V. Abraičio kalbos, žo
dį tarė vienas knygos re
daktorių prel. Juozas Pruns
kis. Pasidžiaugė ALT S-gos 
valdybos ryžtu įamžinti ko
munistų kankinius tautinin
kus ir paskatinti kitas or
ganizacijas pasekti šiuo pa
vyzdžiu, nes visuotino ir 
pilno komunistų kankinių 
sąrašo nėra. Jau praėjo ar
ti 50 metų nuo tų teroro 
pilnų dienų ir liudininkai 
baigia išmirti, tad reikia 
skubėti surinkti ir įamžinti 
visus kankinius. Ypatingą 
padėką išreiškė kolegoms 
redaktoriams ir pirm. dr. 
Leonui Kriaučeliūnui už pa
skatą ir teiktą pagalbą.

Antras šios knygos re
daktorius Mečys Valiukėnas 
pastebėjo, kad šiame var
dyne gali nerasti savo arti
mųjų ar pažįstamų pavar

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IB LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

džių, nes išsilaisvinę iš Gu
lagų ir gyveną okupacijoje 
nenorėjo būti skelbiami. 
Bus ir tokių, apie kuriuos 
redakcija neturėjo' žinių. 
Leidžiant antrą laidą ar 
verčiant į anglų kalbą, rei
kėtų pastebėtus trūkumus 
pašalinti, o naujas pavar
des įjungti.

Buvo ir daugiau pasisa
kymų ar patikslinimų, bet 
bendra nuomonė buvo tei
giama ir skatinanti antrą 
laidą išleisti anglų kalba.

Programos vadovas P. 
Bučas padėkojęs prelegen
tui ir redaktoriams, pakvie
tė dainininkę Lindą Burbie
nę prie mikrofono. Linda, 
pritardama gitara, per du 
išėjimus padainavo keletą 
partizanu ir liaudies dainų, 
sulaukusi publikos šilto pri
tarimo. Daiva Meilienė pa
deklamavo patrijotinius B. 
Brazdžionio ir Maironio ei
lėraščius. Abi meninės pro
gramos atlikėjos buvo pa
sipuošusios tautiniais rū
bais.

Rengėjai abi jaunąsias 
viešnias apdovanojo gėlių 
puokštėmis, o publika plo
jimais padėkojo už puikią 
programą.

Renginys baigtas įpras
tomis vaišėmis. Pagarba ir 
padėka ALT S-gos valdy
bai.

MARGUČIO KONCERTAS
Išradingasis Margučio ra

dijo laidų vadovas Petras 
Petrutis, šių metų lapkričio 
20 d. Jaunimo centro salė
je, Chicagoje, ruošia kon
certą, kurį atliks smuiki
ninkė Linda Veleckytė ir 
pianistas dr. Saulius Cibas. 
Bilietai Margutyje ir Vaz- 
nelių prekyboje. Dalyvau
kime.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

-

Tautos Fondo pietuose spalio 9 d., TF Chicagos komiteto 
pirm. inž. J. Jurkūnas.

TAUTOS FONDO RĖMĖJIį POPIETĖ
Prieš keletą metų Juozas 

Giedraitis, Tautos Fondo 
valdybos pirmininkas, pa
kvietė Joną Jurkūną, suor
ganizuoti šio fondo komite
tą, kuris rūpintųsi TF rei
kalais Chicagoje ir jos apy
linkėse. Komitetas buvo su
darytas ir dafniai inž. Jono 
Jurkūno pirmininkaujamas, 
dirba, šiuo metu komitetą 
sudaro: Jonas Jurkūnas, 
vicepirm. Edm. Jasiūnas, 
dr. L. Kriaučeliūnas ir prof. 
M. Mackevičius, Pranas Po
vilaitis iždininkas, A. Rep
šienė sekretorė, nariai: A. 
Katelienė, J. Linkuvienė, A. 
Pimpė, A. Pleškys ir J. že
maitis.

Spalio 9 d. Lietuvių tauti
niuose namuose įvyko Tau
tos Fondo rėmėjų susitiki- 
mas-pietūs. Juose dalyvavo 
apie 200 žmonių. Angelė 
Katilienė, šio renginio vado
vė, pasveikino svečius, gė
rėjosi gausiu atsilankymu, 
o programą vesti pakvietė 
adv. Ramunę Tričytę-Kele- 
čienę. Maldą sukalbėjo kun. 
klebonas J. Kuzinskas. Pie
taujama. Po pietų Daiva 
Vaitkevičiūtė-Meilienė gro
žinio lietuviško žodžio puo
selėtoja, deklamavo iš Mai
ronio ir K. Bradūno poezi
jos Vilniaus tema, o taip 
pat recitavo poeto Sigito 
Gedos kalbą (1988. VII. 9) 
Vilniuje. Publika reiškė pa
dėką plojimų audra. Antro
ji menininkė Asta Šepetytė, 
muzikos mokytoja, virtuo
ziškai pagrojo (solo) kele
tą dalykų fleita. Kiekvieną 
jos atliktą kūrinį lydėjo 
publikos plojimai...

Jonas Jurkūnas prieš pra
dėdamas informaciją apie 
Tautos Fondo nūdienį stovį 

bei naujoves, atkreipė au
ditorijos dėmesį, kad šian
dien, spalio 9-j i — Vilniaus 
diena. Ši diena turėjo ir tu
ri savąją prasmę — bran
ginti Vilnių, kaip lietuviš
ką istorinį miestą, sostinę. 
Ir šiomis dienomis Vilniu
je šimtais tūkstančių ren
kasi Vilniaus aikštėse ir 
reikalauja Lietuvai ir lietu
viams laisvės. Perduoda
ma laišku gautieji Tautos 
Fondo pirmininko J. Gied
raičio sveikinimai čikagiš- 
kiams šio fondo rėmėjams. 
Raštu sveikinimą atsiuntė 
ir gen. konsulas V. Kleiza. 
Gyvą žodį, tarė iškviestas 
prie mikrofono, dr. Statke- 
vičius, akcentuodamas di- 
didelį pavergtųjų lietuvių 
patriotizmą. Esą tą rodo ir 
kiekviena diena, matant 
kiek lietuvių lanko Rasų 
kapines ir jose besiilsinčius 
didžiuosius lietuvius: dr. J. 
Basanavičių, M. K. Čiurlio
nį ir kitus.

Naujovės Tautos Fondo 
administracijoje, a. Fondo 
sąskaitybą pradedama ves
ti kompiuterine sistema, b) 
Fonde įvedamos santaupų 
sąskaitos, duodančios savi
ninkui iki gyvos galvos di
desnius procentus, negu ki
tose institucijose, e) Tau
tos Fondo sutelktas kapita
las ir turtas jau pasiekė 
vieną milijoną 130 tūkstan
čių dolerių.

Primintas A. A, Kazys 
Povilaitis, chicagiškis, ati
davęs TF savo namus ir 
ein. sąskaitą, iš viso apie 
130,000 dol. Pagarsinti kiti 
didieji aukotojai, įmokėję 
per Chicagos komitetą: J. 
Blažys, J. Lekas, Pr. Povi
laitis, A. Balčytis, G. Gied
raitytė ir kt. Visiems rėmė
jam įmokėjusiems Tautos 
Fondui du šimtu dol. ir dau
giau išdalinti pažymėjimai, 
šios dienos pietų metu su
rinkta aukų 13,635 doleriai 
(118 aukotojų). Didesnėmis 
sumomis aukojo: Juozas 
Blažys, Irena ir dr. Leonas 
Kriaučeliūnai, Joana Mika
lauskienė ir Dana ir Anta
nas Vengriai po tūkstanti-

(Nukelta į 9 psl.)
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Lietuviai dailininkai sovietinio 
meno aukcijone New Yorke

Ingrida Bubliene

Š. m. spalio mėn. 20-23 d. 
d. New Yorke Seventh Re- 
giment Armory, 643 Park 
Avenue, pirmą kartą Ame
rikoje vyko sovietinio me
no aukcijonas — varžyti
nės. Jas organizavo žinoma 
firma Guernsey, kurios pre
zidentu yra apsukrus aukci- 
jonų rengėjas Arlan Ettin- 
ger, pereitais metais su
rengęs panašaus pobūdžio 
aukcijoną Maskvoje, šio 
aukcijono pobūvyje, kuris 
vyko spalio 19 New Yorke, 
turėjau galimybę ir aš da
lyvauti ir susipažinti su kai 
kuriais Lietuvos dailinin
kais bei jų darbais atsto
vaujančiais čia sovietinį 
meną. Baliuje taip pat da
lyvavo daugybė New Yorko 
meno žinovų, kolekcionierių 
bei spaudos, radijo ir tele
vizijos atstovų.

Stebint sovietinį meną 
reikia pasakyti, kad kaip 
paprastai mene, taip ir čia 
buvo galima pajusti gyve
namojo laikotarpio atspin
dį ir apskritai sovietinio 
gyvenimo pulsą. Sovietinių 
menininkų dinamikos išsi
vystymas, galima sakyti, 
Vyko daugiausia paskuti
niųjų metų bėgyje. Anks
tyvesnis sovietinis menas 
ribojosi daugiausia socialis
tiniu realizmu ir kasdienine 
tematika: kaip narsūs ka
reiviai, tėvynei pasiaukoję 
darbininkai ir t.t. Menas, 
kaip žinome, buvo naudoja
mas tik propogandai, kaip 
įrankis įsąmoninti ir plėsti 
komunizmui. Tik Baltijos 
valstybėse Estijoj, Latvijoj 
ir Lietuvoje buvo jaučiama 
didesnė įtaka vakarų — pa
sisavinant va k a r ietiškas 
meno tradicijas. Ypač lie
tuviai dailininkai sugebėjo 
senas tradicijas sujungti su 
moderniu gyvenimu.

Įdomu, kad rusų meni
ninkų avangardas po dau
gelio kartų iškilimo ir žiu-

Tautos Fondo...
(Atkelta iš 8 psl.) 

nę, Janina žitkienė, Eleono
ra ir Antanas Pleškiai po 
$500, Juozas žemaitis — 
$370, Vincentina ir Jonas 
Jurkūnai — $350, Gražvy
da Giedraitytė ir Jūratė ir 
Edmundas Jašiūnai po $300. 
Kiti aukojo po šimtinę ir 
mažesnėmis sumomis.

Šiuos tradicinius Tautos. 
Fondo pietus suruošė spe
cialus komitetas: A. Kate- 
lienė, J. Jasiūnienė, Edm. 
Jasiūnas, J. Jurkūnas, J. 
Linkuvienė, A. Repšienė ir 
J. žemaitis. Minėtina J. 
Linkuvienės su J. Jasiūnie- 
ne ir kitomis talkininkėmis 
sutelkta gausi laimėj imais- 
dovanomis loterija.

Mečys Valiukėnas 

gimo, šiandien vėl sužydė
jo. Ir šiame aukcijone už
ėmė gan žymią vietą.

Šis labai gausus tapyba, 
skulptūra ir keramika auk
cijonas buvo New Yorke vi
są mėnesį plačiai reklamuo
jamas. New York Times ap
rašydamas aukcijono atida
rymą tarp kitko pastebėjo, 
kad Sovietų Sąjungos 
„Glasnost” reiškia atviru
mą, o Amerikos biznieriams 
naują lauką prekybai.

Apie šias meno darbų 
varžytines New Yorke ra
šė plačiai ir Lietuvos spau
da. Ten buvo galima skai
tyti, kad Guernsey firmos 
prezidentas ir jo asistentė 
Barbara Mintz lankėsi Lie
tuvoje ir nupirko didelį 
skaičių Lietuvos dailininkų 
darbų. Aukcijone iš viso bu
vo išstatyti 800 meno vie
netai surinkti iš visos So
vietų Sąjungos. 408 darbai 
buvo pirkti tiesiog iš daili
ninkų, kiti iš kolekcionie
rių.

Viso iš aukcijono pelno 
buvo numatyta gauti 4-5 
mil. dol. Taigi iš šios sumos 
galima spręsti apie meno 
darbų vertę.

Arlan Ettinger įdomiai 
pasakojo, kaip jis Sovietų 
Sąjungoje lankė menininkų 
studijas, kur dailininkai 
jam siūlydavo pačius nau
jausius savo kūrinius, net 
neišdžiuvusiais dažais. Ta
čiau jis pasirinkdavo tokius, 
kurie būdavo kur nors už
kišti palėpėse. Didelę dalį 
aukcijono paveikslų sudarė 
sovietinio avangardo dar
bai. čia verta paminėti Na
taliją Guncharovą, kurios 
vienas abstraktas įvertin
tas 125,000 dol. Arba Alek
sandras Rodchensko, kurio 
paveikslą tikimasi parduoti 
už 60,000 dol..

Skulptūrų buvo išstatyta 
80, t. y. metalo ir akmens, 
šie darbai taip pat avangar
diniai sukurti po II pasau
linio karo. Toliau visa eilė 
plakatų, žinoma, grynai 
propagandinio turinio, su 
revoliuciniais užrašais, kaip 
antai ”Po Leninio vėliava, 
už tarybinę Kiniją” arba 
„Kiekvienas sovietinis mies
tas turi turėti gerai įreng
tą oro uostą”.

Tačiau svarbiausia kas 
mane domino, tai kad šia
me aukcijone buvo pabrėž
ta, kad gausiais darbais da
lyvauja Pabaltijo dailinin
kai. Išskirtinai buvo pami
nėti : estas Rihko Kuld, lie
tuvis Jonas Čeponis ir lat
vis Janis Jakobsonas.

Platų spalvotą, ištaigin
gai išleistą, aukcijono ka
talogo viršelį taip pat puo
šė lietuvio dailininko Alo
yzo Smilingio darbas, ši 
moters skulptūra įvertinta 
tarp 40,000 ir 50,000 dol.

DIRVA

Norėčiau čia išvardinti 
visus Lietuvos dailininkus, 
kurie šiame aukcijone savo 
darbais dalyvavo ir atkreip
ti dėmesį į jų doleriais įver
tintus darbus. Jų tematika 
gana įvairi, tačiau labai 
daug jų išreiškia tradicinį 
mūsų liaudies meną. Vil
niaus architektūra su vi
duramžių motyvais daugu
moje paveikslų nukrypsta iš 
realizmo net į abstraktą. Iš 
peisažistų čia iškyla Jonas 
Čeponis su keturiais dar
bais, kurie įvertinti tarp 7 
ir 9 tūkstančių dol. Savo 
nepalankia sovietams tema
tika pasižymi dail. Gražys. 
Jo darbai anksčiau niekad 
nepatekdavo į parodas, 
šiandien įvertinti tarp 6 ir 
8 tūkst. dol. Leonardas Tu- 
leikis išstatęs viso 7 darbus 
taip pat floklorine temati
ka, kurių vertė tarp 6 ir 8 
tūkstančių dol. Silvestras 
Džiaukštas mėgstąs savo 
temose jaunimą ir sportą 
pvz. „Žalgirio” komanda.

Daugumoje jaučiamas naci- 
jonalinis koloritas. Jo pa
veiksluose mažai šviesos. 
Autorius tuo nori pabrėžti 
priespaudą. 5 darbai, kaina 
tarp 8 ir 15 tūkst. dol. Alo
yzas Stasiulevičius tapo 
daugiausia Vilnių. Jo pa
veikslai įkainuoti tarp 3 ir 
5 tūkst. .dol. Mindaugas 
Skudutis su 3 provincijos 
peisažais. Gana natūralisti
niai. Ant vieno namelio 
net užrašas matomas "Mė
sos parduotuvė”. Darbai 
įvertinti tarp 3 ir 5 tūkst. 
dol. Leopoldas Surgalis 3 
darbai, tarp 3 ir 10 tūkst. 
dol. Reimondas šližys 2 pa
veikslai, tarp 4 ir 5 tūkst. 
dol. Kostas Šimkus pamė
gęs Lietuvos gamtovaiz
džius. Jo darbai įvertinti 
tarp 3 ir 4 tūkst. dol. Jonas 
Daniliauskas vyrauja moti
nystės tematika. Dalyvau
ja su 3 darbais. Įvertinti 
tarp 5 ir 12 tūkst. dol. Rai
mundas Martinėnas su 5 
darbais. Įvertinti tarp 7 ir 
18 tūkst. dol. Rimas Bičiū
nas, kuris savo darbais tu
rėjęs progos plačiau pasi
reikšti pasaulyje. Temos 
daugiausia folkloriniu at
spalviu persunktos. Darbai 
įvertinti tarp 3 ir 8 tūkst. 
dol. šalia jo dalyvauja ir jo 
motina Monika Bičiūnienė 
panašiom temom. Jos dar
bai taip pat gana aukštai 
įvertinti tarp 4 ir 5 tūkst. 
dol. Aukcijone matome ir 
eilę lietuvių skulptorių: Vy
tautą Balsį, Juozą Geniavi- 
čių, Daliutę Matulaitę, Jus
tiną šimuliūną, Aloyzą Smi- 
lingį ir kitus. Visų darbai 
taip pat aukštai įvertinti 
tarp 5 ir 10 tūkst. dol. Iš 
visų išsiskiriantis gal tik 
Aloyzas Smilginis, kurio
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Dail. Austė Pečiūraitė ir Ingrida Bublienė aukcijone prie
Vilniaus vaizdo.

moters skulptūros nuotrau
ka puošia katalogo viršelį. 
Jo darbai tarp 12 ir 50 
tūkst. dol.

Nors katalogas ir gana 
ištaigingai išleistas, tačiau 
dailininkų pavardės surašy
tos tikru žargonu. Kai ku
rių lietuvių dailininkų pa
vardes net sunku išskaity
ti. Tik iš jų gimimo vietos 
galima nustatyti, kad jie 
lietuviai. Paklausius rengė
jų, kodėl taip surašytos pa
vardės, gavau atsakymą, 
kad taip buvo gauta iš 
Maskvos.

Iš šio aukcijono mūsų 
dailininkų darbai pasklis po 
pasaulį, pateks į žymias ga
lerijas ar pas meno kolek
cionierius. Taigi Lietuvos 
dailininkams atsivėrė nau
jos galimybės į pasaulį. Tik 
gaila, kad mūsų dailininkai 
už parduotus paveikslus 
gaus tik 7% ir tuos pa
čius rubliais.

Baigiant pobūvį, visi dar 
buvo pavaišinti specialiu 
šio vakaro tortu, kurį puo

MONDAY THRU FRIDAY 9 TO 5 
(41-46)

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

1988 M KELIONĖS 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

šė didelė USSR emblema. 
Vaišes ruošė žymus rusų 
restoranas New Yorke, 
Odessa.

WANTED EXPERIENCED 
MACHINIST — MOLD SHOP 

Applications now being eccepted for 
Machinists with 3-5 years exp. on 
conventional and CNC equipment to 
include lathes, mills and EDM ma- 
chines. Grinding exp. a plūs. Should 
have strong math background to in
clude shop applications of algebra, 
geometry and trigonometry. To apply 
call collect 517-676-163 7. (42-48)

SURFAiCE GRINDING 
TRAINEE

Machinery manufacturer has opening 
for recent high school graduate. 
Learn Surface Grinding, O. D., and 
Special Contour Grinding.

Call Mr. KNAPP
313-361-0249

MONDAY THRU FR1DAY 9 TO 5 
(41-46)

MACHINE ASSEMBLY 
TRAINEE 

AND 
INSTALLER 

Mechanically inclined High school 
graduate to learn machine assembly 
& installation work. Mušt be free to 
make short trips in USA and Canada 
by air. Mušt be neat appearing & 
well spoken.

Call Mr. KNAPP
313-361-0249
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NAUJA LB KRAŠTO 
VALDYBA

JAV LB XII Tarybos pir
moje sesijoje, kuri vyko 
Chicagoje š. m. rugsėjo 30 
— spalio 2 d. d., dr. Anta
nas Razma išrinktas nauju 
Krašto valdybos pirminin
kų sudarė šią valdybą, ku
rią korespondentiniu būdu 
patvirtino JAV LB XII Ta
rybos nariai.

Naują Krašto valdybą 
sudaro: Dr. Antanas Raz
ma — pirmininkas, Linas 
Norusis — vykdomasis vi
cepirmininkas, Birutė Ja
saitienė — vicepirmininkė 
organizaciniams ir adminis
traciniams reikalams. Pra
nas Joga — sekretorius, 
Bronius Juodelis — vicepir
mininkas finansų reika
lams, Regina Kučienė — 
švietimo tarybos pirminin
kė, Dalia Kučėnienė — Kul
tūros tarybos pirmininkė, 
Arvydas Barzdukas — Vi
suomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas, Danguolė Va- 
lentinaitė — Socialinių rei

kalų Tarybos pirmininkė, 
Dr. Petras V. Kisielius — 
vicepirmininkas specialiems 
reikalams, Ramona Stepo
navičiūtė — vicepirmininkė 
ryšiams su Jaunimo orga
nizacijoms, Ramunė Kubi- 
Iiūtė — vicepirmininkė in
formacijos reikalams, Da
rius Sužiedėlis — Jaunimo 
sąjungos pirmininkas.

Dėl Religinių reikalų ta
rybos pirmininko yra taria
masi su vysk. P. Baltakiu.

Laukiama, kad Sporto są
junga paskirtu savo atsto- 
vą.

š. m. lapkričio 5 d., šeš
tadieni, 1 vai. p. p. Chica
goje, Socialinių Reikalų Ta
rybos patalpose įvyko pa
reigų perdavimo-perėmimo 
posėdis.

”ATTENTION” — HIRING! 
Federal government jobs in 
your area and overseas. Ma
ny immediate openings with- 
out vvaiting list or tęst. $15- 
68,000. Phone call refund- 
able. (602) 838-8885. Ext. 
1753. (42-45)

H (Taupa
Litfuanian CreTit LLnion 

Lietuvių kredito kooperatyvas 

767 Lašt 185tf. Street

Ctevetand, Ofio 44119

(216) 481-6677

BOSTON
MOKYKLOS BANKETAS

Bostono ir apylinkių lie
tuviai kviečiami atsilankyti 
Į Lituanistinės mokyklos 
rengiamą banketą lapkričio 
26 d. 6 vai. vak., So. Bos
tono Lietuvių Piliečių sa
lėje.

Pirmą kartą Bostone bus 
surengtas humoreskų vaka
ras, kuriame bus suvaidinti 
rinktiniai Žilinskaitės felje
tonai. Kviečiami visi pasi
džiaugti tikrai įdomia ir 
linksma programa, tuo pa
čiu paremti lituanistinę mo
kyklą. Banketas yra vienin
telis būdas sukelti mokyk
lai reikalingas lėšas, todėl 
visų gausus dalyvavimas 
yra labai svarbus, nes be 
rėmėjų pagalbos mokykla 
negalėtų egzistuoti.

Tėvų komitetas visiems 
nuoširdžiai dėkoja.

Stalus užsisakyti prašom 
pas šiuos asmenis: Gintas 
Banaitis — 828-9588, Lai
ma Kiliulienė — 861-1465, 
Aldona Navickienė — 969- 
5873.

DETROIT
PARAPIJOS GEGUŽINĖ

Spalio 30 d. šv. Antano 
parapijoje gegužinė praėjo 
su pasisekimu. Atsilankė
gausus skaičius žmonių, ku-

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 LL

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

JAKUBS AND SON
45-

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

William J. Jakubs Jr. ir 

Barbora Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

An early Christmas 
Gift at the 

SALAMANDER 
SHOE STORE

You save 50% during our finai
SELL-OUT SALE

SALAMANDER SHOE STORE
4164 Lorain Avė. Cleveland, Oh. 44113 

Phone: 281-7003
Business Hours:

Monday, Wedn., Thursday 9-4 
Friday 8-6; Saturday 8-5 

Closed on Tuesday

rių tarpe buvo net iš kitų 
miestų.

Visi atvykusieji buvo vai
šinami skaniais lietuviškais 
valgiais, kuriais rūpinosi 
vyr. šeimininkė Prancišką 
Televičienė, Matas Baukys 
ir didelis būrys talkininkų.

Išdalinta daug įvairių do
vanų.

Gegužinę suruošė parapi
jos aukų rinkimo komitetas, 
kuriam pirmininkauja Juo
zas Kinčius.

★
Lapkričio 20 d. šv. Anta

no parapijoje lankysis lie
tuvių vyskupas P. Baltakis 
ir bus švenčiama Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 70 
metų sukaktis. (ag)

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

NAUJOJE RADIJO STOTYJE
★

Lietuvių savaitinė radijo programa, 
pradedant 1988 m. rugsėjo 4,

GIRDIMA SEKMADIENIAIS
8:00 — 9:30 RYTO

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

Radijo studijos tel. 397-4438

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

Programos vedėjas — Juozas Stempužis 
1219 T.amberl Road. Cleveland, Ohio 44121 

Tel. (216) 382-9268

Machine

CNC SWISS
SCREW MACHINE 

OPERATOR
VVe're MPC Products, known 
through-out the aircratt and aero- 
space industries tor our high- 
guality precision components. 
Currently, there is a position 
available in Tampa/St. Peters
burg for an experienced CNC 
Svviss Screw Machine Operator to 
set-up and run machines to pro- 
duce small 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 Products 
5600 N. W. Jarvis 

Niles, IL 60640

Egual Opportunity Employer

TOOL MAKER 
MACHINIST 

Uniąue oppty for person 
w / CNC exp. Competitive 
wages & benefits, Pleasant 
working conditions. Call John 
201-686-0513. (41-47)

EXPERIENCED STEEL 
FABRICATORS

To work on fabrication & assembly 
of conVeyors, bulk storage bins & 
related equipment.
Benefits include Blue Cross/Blue 
Shield, I I paid holidays, paid vaca- 
tion, heated shop, good pay, per- 
manent position. If inlerested call:

TAUNTON ENGINEERING
CO., INC.

700 West Water St.
Taunton, Mass. 02780

508-823-1776
Equal Opportunity Employer 

(42-43)

(ĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIHIIIIIHHIIIIIIIIHIIHIIHH**"....... ................................................IIIIIIIIIIIIIIIIIIllilIlIlIlHIHimHMHIUH'Įjl

MATAS Rea/tors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

RITA MATAS
Broker —G.R.I. —C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

.. .............................................................................................................iiiiiiiiiimiiimmmiiiimiiHiim......... ............................iimiimiiiiiiiJ
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PAREMKITE 
CLEVELANDO 

SPORTININKŲ IŠVYKĄ!

Kaip jau žinoma, nuo 
1988 m. gruodžio 26 iki 1989 
m. sausio 1 imtinai, Ade
laide, Australijoje vyksta
III-sios Pasaulio Lietuvių 
sporto žaidynės.

Clevelando Lietuvių Spor
to Klubas žaibas į šias žai
dynes siunčia vyrų krepši
nio komandą. Taipogi vyk
sta LSK žaibo iniciatyva 
suorganizuota jungtinė mo
terų krepšinio komanda, 
kurios daugumą sudaro 
LSK žaibo žaidėjos, šalia 
to, keletą LSK žaibo tink
linio žaidėjų vyksta kaip 
kitur organizuojamų jung
tinių komandų dalyviai. 
Viso iš Clevelando vyksta 
apie 20 sportininkų, įskai
tant ir vadovus.

Kadangi į žaidynes masi
niai vyksta dauguma JAV 
ir Kanados lietuvių sporto 
klubų, Centriniam Organi
zacijos Išvykos į Australi
ją Komitetui yra neįmano
ma šios išvykos dalyvius 
efektingiau sušelpti. Taigi 
klubams priseina patiems 
pagrindines lėšas sutelkti.

Clevelando Sportininkų 
Išvykai į Australiją Remti 
Komitetas, sudarytas LSK 
žaibo iniciatyva, yra pasi
ryžęs įvairiais būdais telkti 
lėšas clevelandiečių sporti
ninkų išvykai paremti.

Spalio 9 d., komitetas 
šiam tikslui surengė pietus 
Dievo Motinos parapijos 
svetainėje. Gruodžio 10 d. 
komitetas ruošia sportinin
kų išleistuves į Australiją, 
Lietuvių Namuose. Neuž
mirškite !

VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIME

š. m. lapkričio men. 19 d. 7 vai. vak. 
LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE.

Programoje žodį tars visuomenininkas BALYS GAIDŽIŪNAS tema: 
"Įvykiai Lietuvoje baigiantis 10 metų laisvės kovoms”.

Meninę dalį atliks CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS, šokiai, vakarienė, 
bufetas, loterija.

šokiams gros geras orkestras. Bilietai po $17.50 gaunami pas ramo- 
vėnus. Skambinti tel.: J. šlapeliui 261-5419.

L. K. V. S. RAMOVĖ CLEVELANDO
SKYRIUS

Nuoširdžiai prašome savo 
auka paremti šį užsimoji
mą, tarnaujantį lietuvybei 
ir sportuojančio jaunimo 
naudai.

čekis rašomas: žaibas — 
Australija. Siųsti komite
to iždininkui Romui Apana
vičiui, šiuo adresu:

žaibas — Australija, c/o 
Romas Apanavičius, 23750 
Chardon Rd., Euclid, Ohio 
44117. Tel. (216) 531-6995.

Aukas taipogi galima 
įteikti bet kuriam komite
to nariui ar įgaliotam aukų 
rinkėjui.

Clevelando Sportininkų 
Išvykai į Australiją 

Remti Komitetas

♦ švento Jurgio parapija 
š. m. lapkričio 13 dieną 
kviečia visus atsilankyti į 
tradicinį parapijos mini- 
festivalį. Festivalo pradžia 
11 vai. 30 min. ir tęsis iki 
4 vai. 30 min. p. p. Bus 
parapijos šeimininkių pa
gaminti skanūs lietuviški 
pietūs, kaina vienam as
meniui 5 dol. Turtinga daik
tų ir piniginė loterija, ku
rios metu bus paskirstyta 
2000 dol., "kalakutų” trau
kimas ir puiki nuotaika lau
kia visų. Planuokite links
mai praleisti sekmadienį 
šv. Jurgio parapijoje.

MIRĖ GALINA 
KYBARTIENĖ

Lapkričio 3 mirė Kauno 
valstybinio teatro balerina 
Galina čeglokovaitė-Kybar- 
tienė, Tamaros Brazaitienės 
sesuo. Velionė su savo vy
ru teisėju Juozu Kybartu 
prieš kelerius metus iš New 
Yorko atsikėlė į Clevelandą 

ir apsigyveno naujajame 
Lietuvių senelių centre. 
New Yorke tebegyvena ve
lionės duktė Irena Kybar- 
taitė-Prosetto.

A. a. Galina Kybartienė 
paliko giliame liūdesyje sa
vo vyrą Juozą, dukterį Ire
ną su vyru, penkis vaikai
čius, seserį Tamarą ir svai
nį dr. Henriką Brazaičius.

Galina čeglokovaitė-Ky- 
bartienė buvo pašarvota Or- 
lando laidotuvių koplyčioje, 
Wickliffe. Palaidota pirma
dienį, lapkričio 7.

Velionės vyrui Juozui 
Kybartui ir seseriai Tama
rai su šeima Dirva reiškia 
gilią užuojautą.

MIRĖ JONAS 
KRIŠTOLAITIS

Lapkričio 2 dieną buvo 
palaidotas Jonas Krišto
laitis, dosnus lietuviškos 
veiklos rėmėjas. Gimė 1903 
metais Šakių apskrityje, 
mirė nesulaukęs 75-rius 
metus. Po mišių šv. Jurgio 
bažnyčioje velionis buvo pa
laidotas Kalvarijų kapinė
se. Mišiose giedojo velionio 
sesuo Juoze Krikštolaitytė- 
Daugėlienė. Į amžinąjį po
ilsį palydėti buvo atvykę 
broliai su šeimomis iš Chi
cagos ir Hamiltono, gimi
naitė Juzė Orantienė iš Flo
ridos ir kiti artimieji.

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖ

Lietuvių karių veteranų 
s-ga "Ramovė” Clevelandą 
skyrius, lapkričio mėn. 19 
d. 7 vai. vakaro, Lietuvių 
namų auditorijoj rengia 
Lietuvos kariuomenės šven
tės paminėjimą su paskai
ta, menine dalim, vaišėm, 
muzika ir šokiais.

Kalbės poetas B. Gaidžiū- 
nas. Meninę dalį atliks Cle
velando vyrų oktetas, va
dovaujamas muz. Kava-, 
liausko. Po to vaišės, muzi
ka ir šokiai.

Clevelando ir apylinkės 
lietuviai, prašomi minėjime 
dalyvauti. Vietas rezervuo-

Spalio 23 d. Clevelande, Lietuvių namuose įvykusiame Ohio 
lietuvių gydytojų draugijos metiniame susirinkime 32-ji metinė 
1000 dol. kultūrinė premija buvo paskirta Dainavos stovyklai. 
Premiją įteikė dr. V. Maurutis (dešinėje) dr. M Laniauskui. 
Vidury draugijos pirm. dr. J. Šonta.

Brangiam Tėveliui Lietuvos meno istorijos

Prof. PAULIUI GALAUNEI

mirus Lietuvoje, liūdinčią dukrą p. DALIĄ 

AUGŪNIENŲ su šeima, visus gimines bei 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime.

Apolonija Staškūnienė
Julytė Johnson su šeima
Raimondas ir Nancy Staškūnai

ti ar stalus sudaryti prašom 
skambinti skyriaus pirm. 
Vytautui Januškiui telef. 
481-4199, vicepirm. St. But
rimui 481-2130 ar valdybos 
nariams J. šlapeliui, Ig. 
Stankui ar Ed. Pranckui- 
Pranckevičiui.

E. Pranckus

NATIONVVIDE 
INSURANCE 
N4l>or>w«M iŠ <X> you'

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.

• 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.

Nuomojamas namas 
18310 La Šalie Rd. 3 miega
mi, garžas, pilna namų api- 
voka pradedant šaldytuvu, 
oro šaldymu ir t.t. Skambin- 
tin: D. Ragazinskas 481- 
7946. (43-44)

Parduodami tautiniai rū
bai. Skambinti tel. 481-6178 

(42-43)

NEW ENGLAND METAL 
STAIR & RAIL 
N0W HIRING...

WELDERS & HELPERS 
STEADY WORK & OVERTIME 
APPLY WITHIN:

90 Main St.
N. Reading, Mass 01874 

(508) 664-5244
(42-45)

TRACTOR TRAILER DRIVERS — 
Steel product deliveries. Knowledge 
of centrai and southerri Jersey 
helpful. Minimum 3 years experi- 
ence. Articulated license required. 
Good pay with union benefits. Call 
JACK at 201-826-6400, or apply 
in person to: ABARRY STEEL CO., 
1000 Statė Street, Perth Amboy, 
N. J. 08862. (41-44)

MACHINE OPERATORS
4 vacancies, day shift. Starting rate 
$5 p /hr for operators to run surface 
grinders, compacting presses & pow- 
der mixing equipment. Jobs reg basic 
reading & writing, prior exp. helpful 
the shop is in an industrial atmos- 
phere (iron powders) būt not req'd. 
For an appt. contact Lionei or Jeff 
at 201-673-7664. Coretronics Division 
of Krystinel, 241 No. Day Street, 
Orange, N. J. 07509 (38-42)



SLA NARIŲ DĖMESIUI

1988 metais nuo gruodžio 
mėn. 1 dienos ir baigiant 
gruodžio 31 dieną vyksta 
Susivie n i j i m o Lietuvių 
Amerikoje Pildomosis Ta
rybos NOMINACIJOS. Vi
sos SLA kuopos gruodžio- 
December mėn. privalo su
šaukti visuotinus narių su
sirinkimus ir susirinkimuo
se atlikti NOMINACIJAS į 
SLA Pildomąją Tarybą. Vi
si SLA nariai kuo skaitlin
giausiai dalyvaukite NOMI
NACIJOSE.

Genovaitė Meiliūnienė, 
Susivie n i j i m o Lietuvių 
Amerikoje sekretorė.

• Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos padalinys švenčia 
korporacijos 66 m. gyvavi
mo kukaktį lapkričio 19 d. 
7 vai. vak. Lietuvių Tauti
niuose namuose Chicagoje.

Per šventę bus įteiktos 
spalvos naujai pakeltiems 
senjorams.

Šokiams gros žaros or
kestras. Visi kviečiami da
lyvauti ir kartu atšvęsti šią 
šventę. Dėl rezervacijų 
skambinti Vitui Pliopliui 
(312) 776-1938.

PADĖKA

Širdingiausią padėką reiškiam visiems, visiems už 
parodymą tiek daug meilės už dvasinę paramą, globą ir 
vispusišką pagalbą mūsų žentui GINTARUI, duktrelei 
VALENTINAI, anūkėlei RASAI ČEPAMS ir mums ta
me skausmingame laikotarpyje netekus mūsų mylimo 
anūko ir brolvaikio krikštasūnio

PETRO ČEPO.
Tai buvo neįkainuojama dvasinė parama priduo

danti jėgų išsilaikyti tose sunkiose dienose.
Giliai įvertinam Jūsų gausų dalyvavimą šermeny

se, bažnyčioje ir kapinėse.
Už jautriai įspūdingas kalbas.
Už nepaprastą grožį — gausybę gėlių.
Ir už gausias maldas ir aukas PETRO atminimui.
Ypatingą padėką reiškiam jaunimui, kuris su tokiu 

jautrumu atsisveikino ir išlydėjo savo draugą.

Esam ir amžinai būsim dėkingi.

TĖVAI-SENELIAI
ADOLFAS IR ONA 

IR
SESUO-TETA DALIA 

ŠČIUKAI

PADĖKA
A. A.

JONAS VIRBALIS.
Mylimas brolis staiga mirė 1988 m. spalio mėn. 1 d. 

Palaidotas Visų Sielų kapinėse spalio 5 d.
Nuoširdžiai dėkojame šv. Jurgio parapijos klebonui 

J. A. Bacevičiui už atlaikytas šv. Mišias bei palydėjimą 
į amžino poilsio vietą.

Dėkojame jo idėjos draugams tarusiems atsisveiki
nimo žodį. Dėkojame organizacijoms už prisiųstas gėles 
ir visiems mus užjautusiems liūdesio valandose, auko
jusiems šv. Mišioms, Tautos Fondui ir asmeniškiems 
reikalams. Dėkojame visiems dalyvavusiems šermeny
se, palydėjusiems į kapus ir nešusiems karstą.

Nuliūdusi SESUO DOMININKĄ GATAUTIENĖ 
IR ŠEIMA

SUNKIAI SUŽEISTI 
POVILAIČIAI

Spalio 30 d., Floridoj, au
tomobilio nelaimėj buvo 
sunkiai sužeisti Vytautas 
ir Lilija Povilaičiai, buvę 
chicagiečiai, dabar gyveną 
Orange City mieste, Flori
doj. Jie randasi Sanford, 
Fl., ligoninėj. Kelyj į Mount 
Dora, Fl., į Povilaičių au
tomobilį trenkė iš priešin
gos pusės atvažiuojantis, 
ant lietingo kelio paslydęs, 
sunkvežimis. Galimas daik
tas, kad Povilaičiams teks 
išbūti ligoninėj ilgesnį lai
ką.

• JAV Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga kreipiasi į visus 
tautiečius keliaujančius į 
Lietuvą: būkite šių laikų 
knygnešiais!

Jaunoji Lieutva atgims
ta! Norime atverti jai du
ris į vakarietišką mintį ir 
žodį. Važiuojančius į Lie
tuvą, vyresniuosius ir ypač 
jaunesniuosius, aprūpinsi
me knygomis! Išeivijos pa
reiga parsivežti į gimtąją 
žemę laisvojo pasaulio tur
tus!

Šiuo metu dalinam krikš

čioniškos minties literatū
rą skatinti laisvą žodį ir ar
timo meilę.

Jūsų vienintelis pasiau
kojimas šypsena pasienie
čiui !

Prašome besidominčius 
knygnešius kreiptis į JAV 
LJS centro valdybą telefo
nu (301) 439-5862, arba 
paštu, adresu: 10410 Rut- 
land PI., Adelphi, MD 
20783.

Dėkojame leidėjams, ku
rie remia ir rems šį žygį!

• Aldona Rimienė, Chica
goje, prisiminimui savo vy
ro a. a. inž. Alfonso Rimo 
penkerių metų mirites su
kakties, Dirvai atsiuntė au
ką 50 dol. Ačiū.

PABALTIEČIŲ PLAUKI
MO PIRMENYBĖS

šiaurės Amerikos pabal
tiečių plaukymo pirmeny
bės įvyks 1988 m. lapkričio 
19 d., Jimmie Simpson Re- 
creation Centre, 870 Queen 
St. E., Toronto, Ont. Vykdo 
Toronto Estų Plaukimo Klu
bas.

Varžybų pradžia 5 vai. 
p. P.

Varžybos bus vykdomos 
šiose klasėse: vyrų ir mo
terų 15 m. ir vyresnių) sen
jorų — virš 24 m., jaunių 
ir mergaičių (13-14 b.), 
jaunių ir mergaičių (9-10 
m.), berniukų bei mergai
čių (8 m. ir jaun.).

Programa apima visus 
stilius, šuolių į vandenį ne
bus. Amžiaus klasifikacija 
nustatoma pagal dalyvio 
amžių varžybų dieną.

Dalyvavimas atviras vi
siems lietuvių, latvių ir es
tų plaukikams.

Dalyvių registracija iki 
š. m. lapkričio 15, pas PS 
F-jos plaukymo komiteto 
vadovę: Mrs. Mai Kreem, 
618 Davenport Rd., Toron
to, Ont. M5R 1K9. Telef. 
(416) 924-6028.

PARAMA DIRVAI
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
D. Vidžiūnas, Chicago .. 10.00 
Dr. Ed. Jansonas,

Osterville ....................25.00
VI. Petukauskas,

Cleveland ....................10.00
Dr. V. Tauras, Chicago .. 15.00
J. Kazickas, Greenwich 25.00 
J. Graužinis, Chicago .... 25.00 
Aldona Rimienė, Chicagoje

a. a. savo vyro Alfonso
Rimo 5 metų mirties 
sukakčiai atminti......... 50.00

P. S. Leveckiai ,
Ormond Beach.............30.00

M. L. Gilvydis,
Farmington ................ 15.00

J. Švobienė, Madison ... .10.00
K. O. Žolynai,

Ormond Beach............. 20.00
L. Jurkūnienė, La Grange 25.00
A. P. Mašalaičiai, Wayne 20.00
M. Vaišnys, Philadelphia 8.00 
V. Abraitis, Palm Coast 25.00 
V. Vaškys, Crownsville .. 5.00
B. Smetonienė, Cleveland 10.00
O. Kremeris, La Grange 25.00 
Dr. A. Pustelnikas,

Chicago ........................ 20.00
M. Petraitis, Inverness .. 5.00 
J. Naujokaitis, Cleveland 10.00

Lietuvės daininkės attikusios programą Hot Springs pas 
amerikiečius. Prieky R. Sabatiūnienė, seselė Mary Anne, L. 
Kazienė. Antroj eilėje O. Tamošauskienė, L. Tamošaitienė, K. 
Stasiūnaitienė, L. Gudelienė ir D. Vilimienė. A. Kazio nuotr.

E. Steponavičius, Euclid 10.00
V. Janukaitienė, Detroit 10.00
A. Tumas,

Newbury Park............10.00
K. Grigas, Šalinas ........ 10.00
V. Vaičaitis, Seven Hills 10.00
V. Grajauskas,

Jeffersonville ............. 10.00
P. Steikūnas, Chicago .. 20.00 
V. Momkus, Chicago .... 10.00 
J. Cinkus, Downers Grove 15.00 
J. Kuncaitienė, Sarasota 20.00 
Z. Obelenis, Russell .... 30.00 
J. Paovys, Grand Rapids 5.00 
E. Švėgždienė, Toronto .. 15.60 
J. Maziliauskas, Toronto 7.80 
M. Kizis. Teeumseh .... 7.80 
S. Dabkus, Toronto .... 10.00 
P. Maželis, Los Angeles 10.00 
J. Adomaitis, La Šalie 20.00 
Pr. Joga, Akron ............. 5.00
S. Bliūdnikas, Rochester 5.00 
V. Ramūnas, Euclid .... 5.00 
A. Mackuvienė, Euclid .. 15.00
R. Tamulionis,

Birmigham.................... 5.00
G. Radvenis, Los Angeles 20.00
S. Gofensas, Brockton .. 10.00
V. Ūsas, Kalamazo......... 5.00
J. Stelmokas, Lansdowne 20.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

• A. a. pianistė Julija Ra- 
jauskaitė-Sušienė-Petraus- 
kienė, gyvenusi Highland 
Park, New Jersey, po sun
kios operacijos mirė spalio 
21 d. Buvo 69 metų am
žiaus. Palaidota spalio 26 
Šv. Gertrūdos kapinėse, Co- 
lonia, N. J. Nuliūdime pa
liko New Yorke gyvenančią 
seserį Zenoną Žitkevičienę 
su vyru Leonardu ir sūnum 
Eugenijum,

MACHINE OPERATORS 
Breed Corp. has immediate openings 
for entry level 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 Valley Rd 

Boonton Township, N J 07005 
EqualOpportunityEmployerM/F

Mylimam broliui

DR. JONUI V. MILERIUI

mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą sūnums 

PETRUI, POVILUI, JONUI, dukrai DAINAI 

ir broliui MEČISLOVUI.

Katrina Vilimienė

HOT SPRINGS
• Hot Springs Balfo sky

rius pradėjo aukų rinkimą. 
Balfas rėmė ir remia netur
tingus, paliegusius, sergan
čius, nukentėjusius nuo 
okupanto ar gamtos nelai
mių lietuvius. Hot Springs 
vietovėje aukas renka Jo
nas Miežinskas, Pranas Ra
dis ir Aleksas Sadauskas.

• Hot Springs daininin
kės, vadovaujamos Liucijos 
Gudelienės, atliko progra
mą amerikiečiams pensi
ninkams. Akompanuojant 
seselei Mary Anne, padai
navo penkias liaudies dai
nas. Grupės dainavimą pa
įvairino duetu Regina Sa- 
baliūnienė ir Dana Vilimie
nė. Lilė Kazienė anglų kal
ba apibūdino kiekvieną dai
ną, papasakojo apie tautinį 
drabužį bei gintarą lietu
viškose dainose apdainuotą 
ir visada nešiojamą tautinio 
apsirengimo. Programą už
baigė daina ”God bless 
America”, į kurią įsijungė 
visa publika.. Dainininkės 
susilaukė gražių atsiliepimų 
iš susirinkusiųjų..

• Inž. Vytautas Šliūpas, 
aušrininko dr. Jono Šliūpo 
sūnus su žmona Vanda ir 
uošve Stase Fabijoniene 
spalio 18 d. lankėsi Hot 
Springs vietovėje. „Leiskit 
į Tėvynę,, radijo studijoje 
įkalbėjo savo patirtus įspū
džius iš viešnagės okupuo
toje Lietuvoje. Radijo pro
grama „Leiskit į Tėvynę”, 
vedama Salomėjos šmaižie- 
nės, atšventė savo veiklos 
dvylikos metų sukaktį. Ji 
girdima kiekvieno sekma
dienio rytą iš stoties KIXT, 
1420 AM banga. (sš)
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