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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Jausmai ir protas
Persitvarkymo perspektyvas svarstant

Vytautas Meškauskas

„Kaune panašios iškilmės (į Vilniaus spalio 7 d.) 
įvyko spalio 9 d., sekmadienį. Tautinė vėliava čia buvo 
iškilmingai palydėta iš Architektų namų. Katedroje, ga
lingam chorui užtraukus 'Marija, Marija’, nuaidėjus jau
dinantiems žodžiams vėliava buvo pašventinta. Ir su 'Tau
tiška giesme’ ji buvo išlydėta iš Katedros link Kauno pi
lies, o paskui per visą miestą nešta iki Istorijos (buv. 
Karo) muziejaus sodelio, kad 16 valandą skambant var
pams, suplazdėtų muziejaus bokšte. Rodos visas Kaunas 
susirinko į šią šventę, tokio didelio susibūrimo neatsi
minė nei pagyvenę, nei jauni.

Tegul ši diena būna mūsų visų klaidų taisymo pra
džia, — tokia mintis suskambėjo kauniečių šventėje. Te
gul trispalvė vėliava suvienija tautą konkretiems dar
bams.”

Tokias Aldonos Žemaity
tės mintis atspausdino ne 
kokia nacionalistinė prokla
macija, bet LTSR Kultūros 
Ministerijos ir Rašytojų Są
jungos organas savo pirma
me psl. su nešamos vėlia
vos įspūdinga Arnoldo Ba
ryso nuotrauka. Ko daugiau 
norėti ?

Deja, patyrimas moko, 
kad ne visi žodžiai stoja 
Kūnu. Tiesa, sekantis L ir 
M nr. nuėjo dar truputį 
daugiau į priekį. Persitvar
kymo Sąjūdžio suvažiavimo 
proga pirmą kartą šalia Vil
niaus katedros bokšto foto
montaže rodoma ir Lietuvos 
valstybinė vėliava su Vy
čiu. Visa tai sukelia pasi
tenkinimo ir padrąsina ieš
koti geresnės ateities. Blo
giau kai atsigrįžti į šią aša- 
šarų pakalnę.

Rašant šias eilutes dar 
nebuvo žinomi Sąjūdžio nu
tarimai, tačiau anksčiau 
užsibrėžti uždaviniai, kaip 
s u s t a b dymas Sovietijos 
įsteigtų pramonės įmonių, 

Prie Vilniaus sporto stadiono, kur spalio 22-23 vyko Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio pir
masis kongresas, lietuviai su plakatais demonstravo reikalaudami išvesti iš Lietuvos okupacinę 
kariuomenę. Reuterio nuotr.

nes jos tik teęšančios ap
linką — jų tarpe ir atomi
nės jėgainės — kelia pagrįs
tą susirūpinimą. O iš ko gy
vensime ? Apie konkretų 
produkcijos padidinimą iki 
šiol niekas dar nekalbėjo. O 
to kaip tik tikisi iš mūsų 
Gorbačiovas. Tame -pačia 
me L i rM nr. (spalio 22 d.) 
yra straipsnis apie emoci
jas ir protą, keliąs panašias 
mintis. Pavyzdžiui, už elek
tros energiją, kurios varto
jimas vis didėja, be atomi
nės jėgainės reikėtų mo
kėti tris-keturius kartus 
brangiau, žinoma yra ir vil
tingesnių duomenų. Pvz. že
mės ūkio produktų kaip mė
sa ir pienas kainos yra to
kios mažos, kad už jas že
mės ūkio įmonės negali iš
siversti. Už tat jom 1988 
m. biudžete numatyti be
veik 2 bilijonų rublių pri- 
mokėjimai. Daugiausia iš 
visasąjunginio biudžeto, bet 
500 milijonų rublių ir iš 
Lietuvos respublikos. So
vietai aiškina, kad tai jų

Naujai išrinktas JAV prezidentu, stipria balsų persvara, George Bush, lankydamasis rin
kiminės kampanijos reikalais Clevelande, balandžio 18 d. Lietuvių namuose susitiko su tautybių 
atstovais. Nuotraukoje jis priima lietuvišką koplytėlę iš Raimundo Kudukio, jr.

Baltųjų Rūmų fotografo nuotr.

Prezidentas George Bush’dovana’ Lietuvai, tačiau iš 
tikro pusė ar daugiau pro
dukcijos išvežama į kitas

(Nukelta į 3 psl.) Kaip ir galima buvo lauk
ti George Bush bus sekan
tis JAV prezidentas. Taip 
galvoti vertė faktas, kad 
kraštas, bendrai paėmus, 
džiaugiasi gerbūviu ir tai
ka. Ir prezidentas Reaga
nas asmeniškai vis dar yra 
labai populiarus. Tokioje 
situacijoje lengviau apgin
ti turimą postą ar pakilti 
aukščiau, negu jį iš naujo 
įsigyti. Tai ypatingai ryšku 
atstovų rūmuose. Jie beveik 
nesikeičia. Nes atstovai pa
laiko nuolatinį ryšį su savo 
rinkėjais, visokiais būdais 
valstybės lėšomis stengia
si išlaikyti sau jų simpati
jas ir surenka daug daugiau 
lėšų savo priešrinkiminei 
kovai negu jų oponentai. Se
natoriams jau sunkiau iš
laikyti savo postus, bet ir 
jiems lengviau apsiginti 
nuo kitų kandidatų, ką ryš
kiai parodo senatoriaus

Metzenbaumo laimėj imas 
Ohio, nors visą valstiją lai
mėjo Bushas, priekaištau
damas Dukakiui, kad tas 
yra liberalas. Kaip žinome 
liberalume Metzenbaumas 
toli pralenkia Dukakį. At
seit ideologiniai sumetimai 
ne visur ir ne visada veikia 

Viceprezidento galimybės 
būti išrinktu prezidentu 
yra mažesni už senatorių 
perrinkimą. Paprastai vice
prezidentas slypi preziden
to šešėlyje ir plačiai publi
kai mažiau žinomas kaip jo 
kongresmanas ar senato
rius. Todėl praėjo 136 me
tai kai paskutinis vicepre- 
dentas buvo perrinktas pre
zidentu, nors bandė keli 
(viceprezidentas Van Bu- 
ren tada surinko 170 elek- 
torius iš bendro 294 skai
čiaus. Palyginimui Bushas 
iš 538 turės 426 savus).

(Nukelta į 2 psl.)
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SOVflmnĖ POLITI^^ ■ Iš kitos pusės
Kaip laikosi Gorbačiovas? - IŠsirikiavimas virš Lenino mauzoliejaus. 
- Pasitraukimo iš Afganistano sustabdymas. - Sacharovo įspėjimas. 

- įvykiai Lietuvoje - Bieliausko sveikinimas.
Rinkimai Amerikoje ir 

įvykiai Lietuvoje pereitą 
savaitę nukreipė mūsų dė
mesį nuo Kremliaus stebė
jimo. Juk galimi jame pa
sikeitimai gali turėti labai 
didelės reikšmės į tolimes
nius įvykius Lietuvoje ir 
net visame pasaulyje.

Didelis spalio revoliucijos 
paminėjimui paradas Mask
vos Raudonoje aikštėje lei
džia viso pasaulio kremlin- 
logistams patikrinti savo 
spėliojimus apie valdžios 
padėtį, kas po ko ein. šiais 
metais, pavyzdžiui, buvo la
bai įdomu išsiaiškinti Lyga- 
čiovo proziciją nes su juo 
yra susijęs pasipriešinimas 
Gorbačiovo reformoms. Jis 
laikomas natūraliu reakci
jos vadu, nors iki šiol jis 
joms neprieštaravo, bet tik 
stengėsi sulėtinti jų prave- 
dimo spartą. Apie gręsian
čius Gorbačiovui pavojus 
įspėjo ir į JAV pirmą kar
tą atvykęs žinomiausias So
vietų disidentas Sacharo
vas. Pavojus jis įžiūrėjo 
naujuose įstatymuose, ku
riais bandoma varžyti de
monstracijas, spaudą ir 
duodama daugiau teisių 
valstybės saugumo orga
nams. šitokios intencijos 
gali sulaikyti visos pėrės- 
troikos procesą, kas būtų 
didelė nelaimė ne tik Sovie- 
tijai, bet ir visam pasau
liui.

Svyravimas Gorbačiovo 
laikysenoje galima įžiūrėti 
ir sulaikymą sovietų kariuo
menės pasitraukimo iš Af
ganistano. Galima suprasti 
pasitraukimo priešų galvos 
pakėlimą. Juk Afganista
nas paliekamas visiškam 
chaose, o Gorbačiovo spren
dimas iš to nelaimingo 
krašto pasitraukti buvo ly
dimas vilties, kad ten įsi
vyraus, jei ne sovietams vi
sai drauginga vyriausybė, 
tai bent neutrali, žinoma 
dėl susidariusios padėties 
Kremlius kaltina ne Afga
nistano laisvės kovotojus, 
bet jų rėmėjus JAV ir Pa
kistaną. Prezidentas Zia 
buvo nužudytas greičiau-

siai dėl to kad nei vienas 
jo galimų įpėdinių nebus 
toks draugiškas Afganų su
kilėliams ir JAV kaip jis.

Jei sovietams reikalinga 
’pęrediška’, jie turėtų ir to
liau trauktis, pasiteisinda
mi Lenino pavyzdžiu. Juk 
jis traukėsi, galima sakyti 
— bėgte bėgo nuo vokiečių 
pirmojo pasaulinio karo 
pabaigoje. Bet kas buvo ta
da įmanoma ir politiniai 
net gudru, šiandien sun
kiau įvykdoma, nes Sovie- 
tija vis dėl to yra pasau
linė galybė atominėm bom
bom apsiginklavusi. Tokios 
nuomonės turėtų būti bent 
dauguma Kremliaus valdo
vų, susirinkusių lapkričio 7 
d. stebėti kariuomenės pa
rado.

Pirmiausia virš mauzolie
jaus pasirodė, kaip ir dera, 
Gorbačiovas. Antru atėjo 
ministeris pirmininkas B. 
Ryškov. Ar jis ir Nr. 2? 
Kremlinlogistai mano, kad 
ne būtinai. Tai daugiau pa
gal valstybinę tvarką, pre
zidentą seka ministeris pir
mininkas. Po būtinos mažos 
pertraukos pasirodė kiti po- 
litbiuro nariai. Prieš para
dą buvo spėliojama, kad Ly- 
gačiovą gal nugalėjo Lev 
Zaikov, kuris paskutiniuo
ju laiku vis daugiau rodosi 
viešumoje. Taip manę tu
rėjo nusivilti, bet ne visiš
kai. Pirmuoju iš likusių 10 
politbiuro narių į estradą 
atėjo Lygačiovas, tačiau 
šalia Gorbačiovo atsistojo 
iš po dešinės pusės ne Ly
gačiovas, bet Zaikovas. Ir< 
televizija Zaikovą rodė dau\ pasaulio, atseit ir~Lletuyps 
giau negu Lygačiovą. Vienu )'lietuvių, kovai už .laisvę va- 
žodžiu, mįslė dar neišspręs-( dovauti. Dėl to ji kariavo, 
ta. ’ .............

Kodėl esame stiprūs ir 
drąsūs 

Sklando virš mūsų visų 
Gerosios protėvių dvasios. 
Gimtinės dainų gaiva! 
Laimingi — mes kilnūs ir 

švelnūs 
Atsitiesei, Lietuva, 
Trispalve žolele po Viešpats 

delnu.

Nuo perdidelio entuziaz
mo atėjo įspėjimai iš abejų 
didžiųjų institucijų. Anot 
GIMTOJO KRAŠTO, Lietu
vos Komunistų partijos iš 
visuomenės (?-vm) lyderis 
Brazauskas, be kita ko, kal
bėjo:

"Aš tikrai, mieli drau
gai, noriu pasakyti: mo- 
kėkim laukti. Aš priside
du ir prašau palaikyti 
kardinolo Vincento Slad
kevičiaus šiandien per 
pamokslą pasakytus žo
džius: mokėkime laukti 
ir nelipkime vienas ki- -j 
tam ant kulnų. Aš labai [ 
prašyčiau įsiklausyti į | 
sveiką protą, į gerus pa? I 
sakymus, į gerus patari- I 
mus. Tikrai bendrom jė? 
gom, tiktai susivieniją, 
ti ksusiėmę rankomis,
kaip daro Sąjūdis. Ir ne- ‘ 
stovėkim vietoj, ženkim 
į priekį. Nuo mūsų bend
ro elgesio priklauso mū
sų ateitis”.

Įdomus kaip faktas, bet 
ne savo turiniu, buvo, anot 
Gimtojo Krašto "Pasaulio 
Lietuvių bendruomenės pir
mininko (Čikaga)” Bie
liausko sveikinimas, ypač 
prisiminus, kad toji orga
nizacija buvo, įsteigta viso

i

i
I

Skaitau ir netikiu savo akim, šį kartą GIMTĄJĮ 
KRAŠTĄ. Jo redaktorius Algimantas čekuolis staiga pa
stebėjo:

”Jeigu suskaičiuosim, kiek yra Lenino atvaiz
dų mokyklų klasėse, auditorijose, pionierių ir kom
jaunimo ženkliukuose, partijos bilietuose, piniguo
se, obligacijose, įvairaus rango pažymėjimo bei ap
dovanojimo ženkluose ir t.t. gatvių, aikščių, mies
tų, įstaigų, ūkių, įmonių pavadinimuose (tarp jų — 
Černobylio AE), paminkluose ir ant sąsiuvinių 
viršelių, skaičius bus kelios dešimtys milijardų. 
Tūkstančiai kiekvienam TSRS gyventojui. Tikrai 
daugiau negu kada nors bet kurio asmens atvaizdų 
bet kurioje šalyje ar istorijos epochoje.

O kiek kartų Lenino vardas minimas? Tiks
liau — kur jis neminimas!

Kodėl visa tai daroma? Kam?”
Čekuolis mano, kad dėl to kaltas Stalinas. Girdi:

"Pirmiausia, jis nemokėjo kitaip, antra, jis 
labiausiai buvo suinteresuotas, kad liktų leninizmo 
išorė, o esmė taptų užmiršta, trečia tai buvo dir
vos paruošimas savo paties kultui...”

Kadangi Stalino garbinimas dabar jau pasmerktas 
kaip klaida — nukrypimas nuo leninizmo, čekuolis siūlo 
Sąjūdžio suvažiavime priimti nutarimą "sumažinti Lenino 
kultą Lietuvoje visu trečdaliu, dar šiemet, 1988 m."

Ir kur tokia drąsa? Vėl iš paties Lenino ir net jo 
žmonos, kuri įspėjusi savo vyro nepaversti ’ikona’, o jis 
pats norėjęs kad jį mažiau garbintų, bet rūpestingiau 
skaitytų.

Iš kitos pusės žiūrint sunku nusikratyti įspūdžio, 
kad Lenino linksniavimas turi dar vieną čekuolio nepa
minėtą paskirtį. Vaizdžiai tariant, tai lyg perkūnsargis. 
Juk jų tikrai per daug, bet dėl visa ko daugiau statoma. 
Gal dar tiksliau būtų Lenino vardo kartojimą palyginti 
su prietaringų religingų žmonių persižegnojimu ko nors 
išsigandus. Taip galvojant įdomus Čekuolio pasiūlymas 
Lenino vardo kartojimą sumažinti tik trečdaliu lyg pa
liekant jį rimtesniems atsitikimams. Pavyzdį kada ga
lima vartoti Lenino vardą davė tas pats Čekuolis, Ame
rikoje kalbėdamas su AKIRAČIAIS.

Į klausimą — kokias svarbiausias problemas Lietu
vai šiandieną būtina išspręsti. Jis visai saugiai atsakė:

"Įdiegti tikrą, autentišką, daugiakandidatinę 
rinkiminę demokratiją, taip kaip ją suprato Lėni- 
nas • • • (vm)

^ąjudį jis sveikino kaip 
jam, atrodo, nepavaldų vie
netą Jaisvojo pasaulio lie
tuvių kraštų bendruomenių 
vardu, surasdamas ir tokį 
smulkiau n e a p i b ū dintą 
kraštą 
Rytai.
įjungti 
skaičių
naujiena. Ką gi? Su poetu 
kalbant: ’mainos rūbai mar
go svieto’.

kaip ... Artimieji 
Jis siūlė išeiviją 
į stalinizmo aukų 
lyg tai būtų kokia

★
Tuo tarpu iš Lietuvos atė

jusi spauda praneša apie 
entuziazmą Persitvarkymo 
Sąjūdžiui išrinkus savo ta
rybą ir seimą. Nuotaikas 
gal geriausiai apibūdina 
Marytės Kontrimaitės eilė
raštis "Prisikėlimas” LITE
RATŪROS IR MENO pir
mame psl.:

Kodėl akyse taip šviesu,

tiesą sakant, tik su kitoms 
panašaus tikslo siekiančįom 
i š eivijos organizacijomis.

6%

| Soviet estimates
C.I.A. estimates

’84’80 ’81 ’82 ’83
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SOVIETUOS GNP — visų pajamų už gerybės ir patarna
vimus augimas pagal jų ir ČIA skaičiavimus.

Prezidentas George Bush
(Atkelta iš 1 psl.) 

Įdomu, kad tąsyk 23 jo lek
toriai atsisakė už Van Bu- 
ren pasirinktą viceprezi
dentą Richard Johnson, ku
ris tačiau negavęs daugu
mos elektorių kolegijoje, 
buvo tam postui išrinktas 
senato. Tąsyk elektoriai sa
ve laike svarbesniais už da
bartinius.

Kaip ten buvo, preziden- 
8% dauguma, 54 prieš 46, 
ir kitais metais turi pradėti 
eiti savo pareigas. Kaip ži
nia jis turi skaitytis su 
kongresu be kurio leidimo 
negali išleisti nė vieno cen
to ir kurio daugumą sudaro 
visų krypčių demokratai. 
Tai 
prie nuolatinės konfronta
cijos.

nebūtinai turi vesti

■ ■ ■

Didžiausia vidaus proble
ma yra biudžeto deficitas. 
Reaganas tikėjosi, kad tas 
klausimas ilgainiui pats iš
sispręs. ūkiniam gyvenimui 
plečiantis, auto matiškai 
daugiau surenkama pinigų 
mokesčiais. Realią valsty
bės skolos vertę mažina ir 
infliacija. Už tat reikią ko
voti tik su išlaidų padidė
jimu. Bet kaip su tuo kovo
ti, jei negalima mažinti 
krašto saugumui, sočiai se- 
curity ir nuošimčius už jau 
esamas skolas. Visa tai ap
ima 2/3 biudžeto, o ir liku
sieji reikalavimai augą. 
Pats Bushas žadėjo padėti 
lėšas švietimui, sveikatos 
apsaugai, kovai su narkoti
kais ...

Viską tačiau negali nu-

matyti. Bushui bus leng
viau pasiekti kompromisą 
su kongresu negu Reaganui, 
kuris skaitė, kad gavo aiš
kų tautos pavedimą savo 
"revoliucijai”. Be to, jis 
pats laikomas daugiau di
deliu žmogumi, už tat savo 
viceprezidentu išrinko ideo
loginiai aiškų ir senatorių 
Dan Quayle, kuris tačiau 
negali turėti daug įtakos.

Kai kas galvoja, kad Bu- 
shas galėtų į savo kabinetą 
pakviesti ir demokratus. 
Tačiau kol kas aišku, kad 
nauju valstybės sekretoriu
mi bus James Baker III, ku
ris bus kažkas panašaus į 
ministerius pirmininkus.

(v)

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 

work on fabrication & assembly 
conveyors, bulk storage bins &

include Blue Cross/Blue 

heated shop, good pay, per-

To 
of 
related equipment. 
Benefits
Shield, 1 1 paid holidays, paid vaca- 
tion, ’ * ’ . . _
manent position, If interested call:

TAUNTON ENGINEERING
CO., INC.

700 West Water St.
Taunton, Mass. 02780 

508-823-1776
Equal Opportunity Employer 

(42-43)
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Paremkime sportininkų 

išvyką į Australiją
Lietuviškoji išeivija lais

vajame pasaulyje gyvena 
nauju rūpesčiu, šį rūpestį 
kelia artėjančios Trečiosios 
Pasaulio liteuvių sporto 
žaidynės Australijoje. Jos 
vyks š. m. gruodžio mėn. 
25-31 d; d., laike Australi
jos Lietuvių dienų, Adelai
dėje.

Sporto žaidynės ir Lietu
vių dienos Australijos lie
tuviams yra dideli rengi
niai, o taip pat jie liečia ir 
laisvojo pasaulio lietuvius, 
nes tuose renginiuose daly
vauja ir kitų kraštų lietu
viai, o aktyviai sportinin
kai Sporto žaidynėse.

Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių suruošimu tiesio
giniai rūpinasi du komite- 
tai — Organizacinis Aus
tralijoje, kurį sudaro pir
mininkas Jurgis Jonavičius, 
iždininkas P. Andrikaitis,
S. Urnevičius, R. Pocius, R. 
Sidabras, A. Skiparis ir E. 
Taparauskas. šiam komite
tui talkina dar pagelbiniai 
vienetai, kurie rūpinasi 
sportininkų apgyvendinimu, 
bilietų platinimu, susisieki
mu, maistu ir t.t. Organi
zacinis komitetas jau parū
pino aikštes, sporto sales ir 
atliko visus su sporto šven
te susijusius reikalus.

Išvykos komitetas veikia 
JAV. Jį sudaro pirmininkas 
Valdas Adamkus, R. Dirvo
ms, dr. Petras Kisielius, V. 
Grybauskas ir Kanados at
stovas Pranas Berneckas. 
šio komiteto uždavinys su
planuoti sportininkų išvy
ką iš šiaurės Amerikos ir 
kitų kraštų, parūpinti lėšų 
susidariusioms didelėms iš
laidoms apmokėti, nors ke
lionės išlaidų didžiąją dalį 
apsimoka patys sportinin
kai.

Lėšų telkimu rūpinasi 
e n e rgingas visuomeninin
kas dr. Petras Kisielius su 
talkininkais ir jau yra iš
siuntę apie 6000 laiškų lie
tuviams, prašydami parem
ti sporto žaidynes ir išvyką. 
Tad būtų labai kilnu, kad 
dar kartą lietuviškoji išei
vija savo, kad ir mažiausia, 
auka prisidėtų prie šio di
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džiojo užmojo įgyvendini
mo.

Lietuviškoji išeivija visa
da parodė didelį solidaru
mą ir savo gausiomis auko
mis šiais metais įgalino su
ruošti Kanadoje tris di
džiuosius Lietuvių Bendruo
menės ruoštus renginius: 
Kultūros Kongresą, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
seimą ir Tautinių šokių 
šventę. Taip pat savo nuo
širdžia parama lietuviškoji 
išeivija rėmė ir remia PLJ 
Sąjungą ir jos ruošiamus 
Jaunimo Kongresus. Tad 
dabar eilė paremti neatski
riamą Lietuvių Bendruome
nės šeimos dalį — sportuo
jantį jaunimą, kuris taip 
pat yra vertas rimto dėme
sio ir paramos. Juk ir spor
tininkai yra jaunoji mūsų 
tautos karta. Sportininkai- 
entuziaštai, jie taip pat ug
domi lietuviškoje dvasioje.

Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse žada dalyvauti 
apie 1000 sportininkų. Vien 
australiečiai lietuviai daly
vauja su 350 įvairių šakų 
s p o r t i ninkais. Naujovė, 
kad šiose žaidynėse pirmą 
kartą dalyvaus ir iš okup. 
Lietuvos Žalgirio jaunių 
krepšinio komanda ir dar 
keletas kitų sporto šakų 
sportininkų. Viso būsią apie 
15. Dėl jų dalyvavimo esą 
galutiniai susitarta su 
okup. Lietuvos sporto są
junga, iškviesti ir gautas 
jų sutikimas, kad žaidynė
se dalyvaus.

Iš šiaurės Amerikos — 
JAV ir Kanados sporto žai
dynėse dalyvaus 9 klubai 
su maždaug 200 žaidėjų iš 
įvairių sporto šakų.

štai truputis statistikos: 
Dalyvauja New Yorko LAK 
— 45 sportininkai, Cleve
lando žaibas — 30, Detroi
to Kovas — 25, Chicagos 
Neris — 30, Los Angeles 
Banga — 25, Bostono Gran
dis — 20, Toronto Vytis — 
18, Chicagos Lituanica — 
10, Washingtono Vėjas —
3.

Vyrų krepšinio 5 koman
dos — New York LAK, 
Detroito Kovas, Clevelando

Jausmai ir protas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tarybines respublikas. Ka
dangi tų maisto produktų 
jose visose trūksta, užtenka 
panaikinti nustatytas kai
nas, kad Lietuva galėtų už 
savo produktus daugiau už
dirbti negu tie visi ’primo- 

žaibas, Chicagos Lituanica 
ir Toronto Vytis.

Moterų krepšinio: Cleve
lando žaibas.

Jaunių krepšinio: Chica
gos Neris, New Yorko LAK 
ir Bostono Grandis.

Vyrų tinklinis: Bostono 
Grandis, Chicagos Neris ir 
Los Angeles Banga.

Moterų tinklinis: New 
Yorko LAK, Chicagos Ne
ris, Los Angeles Banga.

Taigi kelionėn sparnus 
kelia 13 komandų ir 28 pa
vieniai sportininkai. Lau
ko teniso 13, Stalo teniso 
2, golfo 6, šachmatų 3, 
sųuash 2 ir bilijardo 2.

Iš šių duomenų numano, 
kiek sudėtingo darbo turės 
atlikti ir Išvykos komitetas.

Apie dalyvavimą sporti
ninkų iš kitų kraštų, deja, 
iki šiol po ranka neturiu 
duomenų.

Pažymėtina, kad šio Tre
čiosios Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės vyksta pri
simenant 50 metų sukaktį 
nuo pirmosios Tautinės 
olimpiados, vykusios 1938 
m. Kaune ir Klaipėdoje. 
Atskirai tenka pažymėti, 
kad šią išvyką Australijon 
globoja specialus globos ko
mitetas: vysk. P. Baltakis, 
Stasys Baras — Lietuvių 
Fondo tarybos pirmininkas, 
dr. V. Bieliauskas — PLB 
valdybos pirmininkas, dr. 
Kazys Bobelis — VLIK pir
mininkas, Grožvydas La
zauskas — ALTo pirminin
kas, Stasys Lozoraitis — 
Lietuvos atstovas JAV ir 
Vatikane, Marija Rudienė 
— BALFo pirmininkė ir 
Vytautas Volertas — JAV 
LB KV pirmininkas.

Tad ir suglauskime gre
tas ir šiam didžiajam užmo
jui įgyvendinti.

J. Janušaitis 

Aptariant žaidynių organizacinius klausimus Adelaidėje: org. 
komiteto pirm. Jurgis Janavičius ir vykd. vicepirm. Vytautas 
Grybauskas.

kėjimai’ iš Maskvos.
Visom ūkinėm proble

mom išrišti Lietuvai reika
lingas ūkinis savarankišku
mas, ūkinė nepriklausomy
bė, bet kaip apie ją galima 
realiai kalbėti, jei dar ne
žinomas naujas pačios So
vietų Sąjungos teisinis po
būdis. Tai kelia mintį, kad 
gal Gorbačiovas leis Pabal- 
tei tvarkyti savarankiškai, 
nes ji palyginti maža So
vietijos dalis, kad iš jos pa
simokyti kaip tvarkyti daug 
didesnį objektą.

Jei Lietuvoje Persitvar
kymo sunkumus, gali saky
ti — net skausmą, gali pa
dėti tautinių jausmų sukė
limas, kas juos atstotų pa
čioje Rusijoje? Tik asmens 
laisvės iki tam tikrų ribų 
atstatymas ?

Kaip mes jau nekartą 
konstatavome, pats Gorba
čiovas nieko konkrečiai dar 
nepasakė. Nei jo paties, nei 
Vakarų ekonomistai dar ne
gali išgalvoti plano, kuriuo 
jis turėtų eiti pasiekdamas 
ūkinę perestroiką. Tiesa, 
kaip irgi ne kartą pastebė
jome, nesunku atstatyti 
sugriautą ūkį, niekam ta
čiau nepasisekė klaidingai 
vedamą ūkį sutvarkyti, pa
liekant didelę dalį senos 
tvarkos.

Kalbėkime pavyzdžiais. 
Vokietijos kancleris Ludwig 
Erhard padarė ūkinį ste
buklą 1949 metais iš karto 
panaikindamas visas kainų 
kontroles ir ūkinius suvar
žymus. Visos kainos staiga 
virto realiom kainom. Ma
žesniu mąstu panaikinus su
varžymus ir kontroles JAV 
komercinėje aviacijoje, jos 
bilietų kainos krito, nes 
prasidėjo konkurencija. Tuo 
tarpu Sovietijoje, kur duo
na kaštuoja tik 7% jos pa
gaminimo kaštų, panaiki
nus kontrolę iš karto dau
gumai gyventojų bus sun
kiau pragyventi, nepaisant 
to, kad apyvartoje yra ga
na daug rublių. Kad iš 
varštų paliuosuotos kainos 
nepašoktų į dangų, turi bū
ti konkurencija tarp įmo
nių, kooperatyvų ir privati
ninkų (kiek tiems leidžia

ma veikti). Bet Sovietijoje 
žodis 'konkurencija* skam
ba kaž kaip nešvariai. Ji 
nebuvo reikalinga prie pla
ningo ūkio.

Per paskutinius 50 metų 
Sovietijoje buvo nustatytos 
kainos 25 milijonam daiktų 
ir patarnavimų. Nuomos 
tvarkomos, išeinant iš 1928 
m. apskaičiavimų. Duonos 
kaina nustatyta 1954 m. 
Mėsos — 1954 m. Tiesa, bu
vo stengiamasi išlaikyti 
tam pačiame lygyje ir at
lyginimą, tačiau paskutiniu 
laiku jis kai kur, norint pa
didinti našumą, pradėtas 
kelti. Kartu pradėjo kelti 
kainas už senus produktus, 
pristatydamos juos kaip 
naujus, žodžiu, skaičiuoja
ma, kad infliacija t. y. pini
gų vertės kritimas Sovieti- 
joe šiais metais sieks tarp 
5 ir 7%. Pagal dabartinį 
p a r e i kalavimą Sovietijai 
reikia papildomų prekių už 
70 milijonų rublių.

Lyginant su Vokietijos ir 
Japonijos ūkiniais stebuk
lais reikia atsiminti, kad po 
karo jos turėjo tik vieną rū
pestį — atstatyti savo ūkį, 
Sovietijai tačiau nesinori 
atsisakyti savo didžiosios 
atominės valstybės preten
zijų į visą pasaulį. Galima 
lengvai įsivaizduoti, kad 
Gorbačiovo kolegos politbiu- 
re ir ypač biurokratijoje, 
ir, gali būti, rusai naciona
listai, su nepasitikėjimu 
žiūri į ateitį. Prieš peres
troiką, girdi, visas pasau
lis mūsų bijojo, po jos tap
sime antraeile valstybe.

Pagaliau turi veikti ir 
faktas, kad ir kitose komu
nistinėse valstybėse — Ki
nijoje, Lenkijoje, Vengri
joje, Jugoslavijoje — ban
dymas prie komunistinės 
tvarkos pridėti truputį ’ka- 
pitalizmo’ — neatnešė gerų 
rezultatų, greičiau — tik 
nusivylimą komunistiniuose 
sluoksniuose, kurie vis dar 
nenori atsisakyti valdžios. 
Ar ne tas pats laukia So
vietijos?

• Jubiliejinė dramos 
premjera, Anatolijaus Kai
rio 5 veiksmų drama "Krik
što vanduo”, jau artėja. Ji 
bus gruodžio 10 d., šešta
dienį, 7 vai. vak. Jaunimo 
centre. Kitas pastatymas 
gruodžio 11 d., sekmadienį 
3 vai. .popiet toje pačioje 
Jaunimo centro salėje. Vai
dina Los Angeles Dramos 
sambūris. Režisūra, sceno
vaizdis, rūbų eskizai — Pet
ro Maželio. Sekmadienį po 
vaidinimo pobūvis-vakarie- 
nė su autoriumi ir Dramos 
sambūriu Jaunimo centro 
kavinėje.

• Jolanta Markevičienė, 
Chicagoje, užprenumeravo 
Dirvą savo anūkui Rimui 
Karkliui, Los Gatės, Ca., ir 
pridėjo auką laikraščiui pa
remti. Sveikiname naują 
skaitytoją ir dėkojame už 
auką.
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Varpo šimtmetis ir Vincas Kudirka.,. (7)

Kudirka - Lietuvos diktatorius
Vincas Trumpa

Budapeštą, Vieną, Pragą, 
Berlyną, Klaipėdą ir Vilnių 
pasiekė net Petrapilį.

Panašaus Tautų pavasa
rio aidas buvo girdimas ir 
Kudirkos laikais Lietuvoje, 
kaip liudija Maironis:

Jau slavai sukilo nuo

• Martynas Gelžinis, 
Farmingdale, N. Y., per 
anksti iškeliavusio "Naujo- 
sios Vilties redaktoriaus 
Alekso Laikūno atminimui, 
skiria auką Dirvai paremti 
30 dol. Ačiū.

Taip pavadino dr. Vincą 
Kudirką Gabrielė Petkevi
čaitė 1924 m.., švenčiant jo 
25 metų mirties sukaktį. Ji 
tada sakė: ”Nė kiek nesu
klysiu ,tvirtindama, kad ne 
greta rusų valdžios, bet vir
šiau rusų valdžios koncen- 
trąvos mūsų šalies valdy
mas to didelio ligonio ran
kose. Jo įsakymai 'Tėvynės 
Varpuose’ įvairiausia ir nie
kuomet tiesiogine forma ne
ištariamai, buvo labiau ir 
karštesniais jausmais pil
domi, nekaip žvaigždėtų ir 
siūlėtų rusų caro tarnų 
žiauriausi paliepimai”, žo
džius "greta” ir "viršiau” 
pati Gabrielė pabraukė.

Panašiai daug kas galėjo 
galvoti Nepriklauso moję 
Lietuvoje. Jeigu tada būtų 
reikėję išvardinti tris žmo
nes, kurie daugiausia nusi
pelnė tai Nepriklausomai 
Lietuvai, turbūt beveik 
vienbalsiai būtų atsakyta: 
Simonas Daukantas, Jonas 
Basanavičius ir Vincas Ku
dirka^

Toli gražu ne viskas taip 
aiškiai atrodė anais slogiais 
Kražių skerdynių ir Murav
jovo paminklo Vilniuje ati
darymo laikais. Tiesa, bu
vo ir tada labai nedidelis 
Lietuvos inteligentų, arba 
apšviestūnų, būrelis, kuris 
ėmė kurti naujas naujosios 
Lietuvos legendas, apipin- 
damas jomis naujus Lietu
vos didvyrius. Vietas, ku
rios seniau garsėjo savo pi
limis, kalvarijomis, šven

PUT YOUR SELF 
IN THE BEST 
POSITION . .

WITH BROWARD MARINE!
We insist upon dellvering each new owner 
a Broward aluminum motor yacht whose 
customized ccnstruction performance and 
beauty meet standards of excellence.
And we mąfce no bones about the value of 
our skilled people who share that šame 
ęuality.

We’d likę to talk to your about these 
current openings. If you take pride in 
the standards you’ve sėt and possess 
solid marine experience.

NEW BOAT DEPARTMENT 
AND

REPAIR DEPARTMENT
• ELECTRICIANS
• CARPENTERS
• PLUMBERS
• MECHANICS
• ALUMINUM FABRICATORS
• WELDERS
• NAVAL DRAFTS PERSON

Wfth forfy years of growth ana success. 
we can offer you excellent wages. attrac- 
tive benefits and an opportunity to work 
with some of the mos: progressive and m- 
novatlve people in bnat buiidtng tooay.

Plaese resume to Personnel Director

tais paveikslais ir stebuk
lingais šaltiniais, dabar ėmė 
pakeisti vietos, kuriose gy
veno didieji rašytojai, laik
raščių leidėjai, istorikai ir 
mokslininkai. Jos traukė 
naujuosius piligrimus, kaip 
seniau juos traukė švento
sios ir stebuklingos vietos.

1898 m. vasarą jaunas 
Tartu universiteto medici
nos studentas Petras Avi
žonis svečiavosi pas Petke
vičius Joniškėlyje. Jam su 
Gabriele kilo mintis aplan
kyti įdomesnes Lietuvos 
vietas garsias ne savo gam
tos grožiu ar istorine praei
timi, bet gyvais žmonėmis. 
Pirmiausia jie užsuko į Uš
nėnus žemajtės ir Višinskio 
aplankyti. Iš ten kartu su 
Višinsku jie aplankė Mari
ją Pęčkąuskaitę Užventyje, 
o po to pasileido į tolimąją 
Pernaravą, kur gyveno Ga
brielės draugė Jadv^gą_Juš- 
kytė, su kuria jos abi or
ganizavo "žiburėlio” drau
giją. čia greičiausiai ir bus 
kilusi mintis aplankyti pa
čią švenčiausią ano meto 
Lietuvos vietą — Kudirkos 
Naumiestį. Pirma dar jų 
penketukas — Petkevičai
tė, Avižonis, Višinskis ir 
Jadvyga bei Marija JušIol- 
tės — aplanke^Lietuvos ar
cheologijos pionierių Tadą 
Daugirda (1852-1919) Pler- 
barko dvare prie Arioga
los. Man ypač malonu, kad 
visos trys žymiosios ano 
meto vietos — Maironio Pa
sandravys, Daugirdo Plen- 

barkas ir Juškyčių Perna
rava yra maždaug 10 kilo
metrų atstu nuo mano Pa
liepių.

Gaila, nei vienas iš jų 
piligrimų nevedė dienoraš
čio. Iš vėlesnių Petkevičai
tės, Avižonio ir Juškytės 
atsiminimų galima suvokti, 
kaip vis didėjo įtampa ar
tėjant į tą ano meto Lietu
vos Meką, kur gyveno dr. 
Vincas Kudirka. Nežiūrint 
jo skurdaus kambarėlio ir 
džiovos iškankinto kūno, 
Gabrielei Petkevičaitei jis 
atrodė lyg Lietuvos dikta
torius, kurio valdžia siekė 
aukščiau už caro valdžią. O 
Petrui Avižoniui jis buvo 
tikras dvasios milžinas. V. 
Kudirka nusiskundė savo 
brangiems svečiams lietu
vių inteligentų bailumu. Dėl 
to jie ir vengią jį lankyti.

Tarp kita ko P. Avižonis 
įteikė Kudirkai savo pa
rengtos lietuvių kalbos gra- 
matikėlės rankraštį, prašy
damas jį peržiūrėti ir jei
gu tiks, atspausti Varpe. 
Nors tuo metu Kudirka tuo 
rankraščiu negalėjo pasi
naudoti, tačiau vėliau, jį 
peržiūrėjus ir perdirbus Jo
nui Jablonskiui, iš jo išau
go didžioji Lietuvių kalbos 
gramatika, kuri Petro 
Kriaušaičio vardu buvo iš
leista 1901 m. Įvertindamas 
Petro Avižonio įnašą J. 
Jablonskis prie savo Kriau
šaičio slapyvardės pridėjo 
Petro vardą.

Kaip labai V. Kudirkai 
rūpėjo lietuvių kalbos rei
kalai, geriausiai galima pa
matyti iš ką tik pasirodžiu
sios jlr, Petro Joniko kny- 
gos LaetuvnTkalba ir tauta 
amžių būvyje. V. Kudirka 
tiesiog maldaute maldavo J. 
Jablonskį (K. Obelaitį) be 
pasigalėjimo rauti visas jo 
paties ir kitų Varpo ben
dradarbių lietuvių kalbos 
klaidas ir barbarizmus. V. 
Kudirka, kaip ir daug kas 
tada, kalbą laikė pačiu svar
biausiu tautos elementu. 
Užtat nenuostabu, kad tokį 
kalba jparemtą nacionaliz- 
rną__l<ai kas vadino tiesiog 
1Ji n gvistinių oącionalizmu. 
Jo kilmės reikia j ieškoti 
garsiajame XIX amžiaus vi
durio Tautų pavasaryje* ku
ris prasidėjo 1848 m. Pary
žiuje ir kuris per Romą, 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —-

2534 WEST 69th STREET Telefonas: RE 7-3332

Juodmario krašto, 
Pavasaris eina Karpatų 

kalnais. 
Po Lietuvą žiema, nei žodžio 

nei rašto 
Neleidžia erelis suspaudęs 

sparnais.

Panašų pavasarį išgyve
no Dubčeko Čekoslovakija 
1968 m. Galbūt panašus pa
vasaris šiandien jaučiamas 
Taline, Rygoje ir Vilniuje. 
Jis pirmiausia neša savo 
kalbos ir praeitise meilę.

(Bus daugiau)

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 517-676-1637. (42-48)

X +

HuAustinians W
For seven centuries a community of Catholic 
priests and brothers living the vision of St. 
AUgustine “One mind, one heart intent upon God. ” 
For more information call or write:

The Augustinians
20300 Governs Hwy

Olympia Fields, Illinois 60461
(>12) 748 9500

BALTIC 
TOURS

J Palangą ir j Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžj ir j 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

• Jonas ir Marija Vidū- 
nai, Auburn, Mass., gimta
dienio proga užprenumera
vo Dirvą savo dukrai Nijo
lei Hachey ir dar pridėjo 
auką laikraščiui paremti. 
Sveikiname Nijolę ir dėko
jame už auką.

STUDENTS/HOME- 
MAKERS/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! ’. ! 1 
419-472-3969

DDA EOE (41-44)

BROWARD MARINE INC.
1601 S.W. 20th Street 

Fort Lauderdale, FL 33315

Saviaiakos 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.
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DVIEJŲ KARTŲ DUETAS
Aldona Stempuziene ir Jennifer Cochran-Luiza dainuoja

Vytautas Matulionis

Clevelando lietuviai 1988 
m. spalio 23 d. praturtėjo 
m e z z o s o prano Aldonos 
Stempužienės ir soprano 
Jennifer Cochran - Luiza 
koncertu įvykusiu Dievo 
Motinos parapijos salėje. 
Akompania torius Mark 
George. Koncerto progra
moje dainos ir operų arijos 
bei duetai, pradedant klasi
kiniais 18-to šimtmečio kū
riniais ir baigiant modernia
20-to šimtmečio muzika — 
Gluck, Handel, Brahms, 
Dvarionas, švedas, Tallat- 
Kelpša, Čaikovskis, Cope- 
land, Kutavičius, Puccini, 
Offenbach, Gershwin.

Aldona Stempužienė, vie
na našiausių išeivijos dai
nininkių, koncertą pradėjo 
dažnai mezzosopranų dai
nuojama arija ”Che faro 
senza Euridice" iš operos 
Orfeo ed Euridice (C. W. 
Gluck). šioje klasikiniai 
tragiškoje ir solistės santū
riai išgyventoje Orfėjaus 
raudoje, balse jautėsi ma
žas aštrumas. Norėjosi dau
giau didingumo ir platesnių 
polėkių. Tačiau jausmo šio
je arijoje nestokojo. Gaila, 
kad dailiai išleistoje pro
gramoje nebuvo šios arijos 
ir jos ilgoko įžanginio reči
tatyvo vertimo. Visai kitaip 
nuskambėjo rečiau girdima 
Joanos Arkietes arija "Su
diev, miškai" ("Adieu, fo- 
rets") iš Čaikovskio operos 
"Jeanne d’Are. Joje Stem- 
pužienei nestigo nei dramos, 
nei įkvėpto jaunatviško už
sidegimo, nei religinės eks

Sol. Jennifer Cochran-Luiza — sopranas.

tazės, nei tvirtų aukštų 
gaidų. Tai viena pačių dė
kingiausių arijų jos balsui. 
Iš koncerte patiektų operi
nių ištraukų, ši buvo stip
riausia.

Įdomiai parinktos ir su
gretintos buvo ir dvi 
Brahmso dainos: "Feldein- 
samkeit" ir "Vergeblisches 
Staendchen”. Pirmoje, lė
tesnėje, balsas buvo sodrus 
ir apvalus, paklusnus dai
nos muzikinei ir žodinei 
minčiai. Antroji daina — 
greitas, linksmas "duetas 
vienam balsui", pilnas žais
mingo mergaitiško įnorin
gumo ir berneliško šelmiš
ko užsispyrimo besitaikant 
į "klėtelę". Daina atlikta 
vaidybiniai gražiai, bet ar 
nebūtų jai labiau tikęs 
aukštesnis, skaidresnis bal
sas dar labiau išryškinan
tis tą jaunatvišką žaismin
gumą ir šelmiškumą?

Stempužienė pasirodė la
bai įdomi ir interpretaciniai 
išradinga sunkiame B. Ku
tavičiaus dainų cikle "Avi
nuko pėdos”, čia buvo pil
nai išnaudota ne tik kalba
moji, bet ir dainuojamoji 
balso skalė: nuo vos girdi
mo šnabždesio ir "tiesaus" 
n e p ulsuojančio pianissimo 
iki dramatiško fortissimo. 
Poetinis tekstas ir muzika 
šiose dainose sudarė darnią 
kampuotų muzikinių linijų 
visuma. Sunku spręsti, ar 
šiame cikle vyravo daininin- 
kė-aktorė ar aktorė-daini- 
ninkė. Abiems reikalavimai 
čia buvo dideli. Kūrinys ne

lengvas klausytis. Jame niū
niuojamų melodijų nėra, 
bet gausu vaidybinių pro
gų. Jąs Aldona Stempužie
nė sumaniai išnaudojo. Ben
drai, kausantis Stempužie
nės lietuvių kompozitorių 
dainų, beveik visuomet yra 
pastebimas kruopštus pasi
ruošimas ir profesinis mu
zikinis įgudimas. Jausmai 
atsispindi ne tik balse, bet 
ir veide. Panašiems sun
kiems kūriniams Stempu
žienė, atrodo, turi ypatingą 
"pašaukimą" išaugusi iš 
liaudies raudų ir sakmių. 
Būtų labai įdomu išgirsti 
šią solistę rečitalyje kuria
me, neišvengiamam palygi
nimui, būtų sugretintos mo
dernios krypties lietuvių ir 
paša ulinių kompozitorių 
dainos.

Maloni ir džiuginanti 
staigmena buvo man dar 
negirdėta jauna ir daili lie
tuvių kilmės Jennifer Coch- 
ran-Luiza. Jau savo pirmuo
ju išėjimu, "Oh! Had I 
Jubal’s Lyre" (viena gra
žiausių melodijų iš G. F. 
Handel oratorijos Joshua) 
ji prisistatė kaip šviesus, 
lankstus, gana pajėgus ir 
ausiai malonus lyrinis so
pranas. Ši arija pasižymėjo 
švaria, tikslia koloratūra, 
be "slidinėjimų" iš gaidos 
į gaidą. Tartis, net ir grei
tose vietose, beveik visur 
suprantama. Kai kurios 
aukštesnės gaidos galėtų 
būti dar laisvesnės, apva
lesnės. Johannes Brahms 
dainose "Dein blaues Au- 
ge” ir "Botschaft" nuotai
kų skirtumus solistė gerai 
suprato ir įtikinamai per
davė. Lietuviškos dainos 
šiai dainininkei statė kiek 
skirtingą uždavinį tiek sa
vo nuotaikomis, tiek savo 
muzikine kilme, tiek jai dar 
nevisur sėkmingai įveikia
ma kalba. Lyriška B. Dva
riono "žvaigždutė" solistės 
balsui buvo dėkingiausia, 
aukštos gaidos imamos len
gvai nors, didesniam įspū
džiui, galėjo būti daugiau 
prailgintos ir "nusmailin
tos”. Kitas dalykas buvo 
J. Švedo "Baltos vyšnios”. 
Savo "suskaldytu lyrizmu” 
ji labai būdinga šiam kom
pozitoriui. Jei "žvaigždutė" 
buvo balsiniai dėkingiausia, 
tai "Baltos vyšnios" solis
tei, grynai muzikiniai, atro
do buvo pati artimiausia. Ar 
nesusilauksime joje Stem
pužienės įpėdinės šios rū
šies lietuviškai dainai? "Ne 
margi sakeliai" (J. Tallat- 
Kelpša) dainininkei sunku
mų nesudarė — balsas plau
kė sodriai ir lakiai. Bendrai

Sol. Aldona Stempužienė — mezzosopranas.

paėmus, lietuviškų dainų 
dvasia solistės visai neblo
gai įsisavinta. Maži prie
kaištai galima tik lietuviš
kos tarties atžvilgiu. Reikė
tų dar geriau išryškinti ir 
i-lyginti skirtumus tarp "e” 
ir "ė", tarp kietos ir minkš
tos ”1" ir kai kurių dvibal
sių.

Keturiose ištraukose iš 
A. Copeland "From Twelve 
Poems by Emily Dickin- 
son", šiose "muzikinėse de- 
k 1 a m a c ijose", Jennifer 
Cochran-Luiza dailiai bal
siniai sutapo su puikiu poe
tiniu tekstu. Ypač gražiai 
išsiskyrė "Heart, We will 
forget Him" savo giliu ly
rizmu ir "Sleep is supposed 
to be" savo dramatiškumu. 
Šioje grupėje solistė atsi- 
sklaidė kaip stiprių muziki
nių pagrindų ir instinktų 
dainininkė. Iš operinės lite-, 
ratūros ji atliko Musetos 
balsą ("Quando m’en vo’ 
soletta") iš G. Puccini ope- 
rosLa Boheme. šiame vilio- 
jančiame valse koketiška 
Musetta didžiuojasi savo 
vyrus pavergiančiu grožiu. 
Ši savimi besigrožinčios mo
ters arija padainuota tin
kamai lengvai ir nerūpes
tingai, nors bendra nuotai
ka buvo pernelyg kukli sa
vimi pasitinkinčiai "patyru
siai" gražuolei. Priedui jau
noji solistė padainavo Kla
ros lopšinę "Summertime” 
iš G. Gershwin operos Por- 
gy and Bess pirmojo veiks
mo. šioje švelnioje arijoje 
buvo jaučiamas mažutėlis 
balso nuovargis ir pasiges
ta daugiau slopinančio, mig-

(Nukelta į 6 psl.)

"NAUJOSIOS VILTIES” 
ATSTOVAI

.Rugpjūčio 4 d. Amerikos 
Lietuvių Tautinės S-gos val
dybos sukviestas būrelis, 
žurnalu "Naujoji Viltis", 
besidominčių žmonių, pri
ėjo išvados, kad didesnėse 
lietuvių gyvenvietėse, rei
kia skirti žurnalo reika
lams įgaliotinius — atsto
vus. Tokiais įgaliotiniais su
tiko būti sekantieji asme
nys :

1. Vytautas Abraitis, 
"Naujoji Viltis" redakto
rius, P. O. Box 1071, Palm 
Coast, Fla. 32037.

2. Oskaras Kremeris 
"Naujoji Viltis" adminis
tratorius - įgaliotinis, 1005 
Sherwood Drive, La Grange 
Park, III. 60525.

3. Eugenija Bulotienė, 
įgaliotinė, 415 West Golden 
Gate Avė., Detroit, Mich. 
48203.

4. Rūta Šakienė, įgalioti
nė, 3430 Figueroa, Glendale, 
Calif. 91206.

5. Vladas Blinstrubas, 
įgaliotinis, 19708 Kewanee, 
Cleveland, Ohio 44119.

6. Juozas Rentelis, įgalio
tinis, P. O. Box 478, Ran- 
dolph, Mass. 02368.

7. Emilija čekienė, įga
liotinė, 87-80 96th Street, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

8. Alfa Šukys, įgaliotinis, 
429 — 59th Avenue, St. Pe
tersburg Beach, Fl. 33716.

Asmenys, besidomintys 
žurnalu "Naujoji Viltis", 
prašome kreiptis į virš mi
nėtus asmenis.

Naujasis, Naujosios Vil
ties žurnalo 21 numeris pa
sirodys lapkričio mėnesyje.

ALT S-gos Valdyba



Nr. 44 — 6 DIRVA 1988 m. lapkričio 17 d.

1988 m.,
Šešt., lapkričio 26d., 7:30v.v.

Sekm., lapkričio 27d. 3v.p.p.

Jaunimo Centre
5620 S. Claremont Avė.

Bilietai:
Gifts International 
2501 w. 71 st. ♦ 471-1424

f'

ANTRAS

25 METU 
JUBILIEJINĖ 
PROGRAMA

Dviejų kartų duetas...
(Atkelta iš 5 psl.) 

dančio vidurvasario karščio 
nuotaikos.

Paskutinėje programos 
dalyje solistės atliko du 
operinius duetus: Gėlių due
tą "Tutti fior” (Suzuki — 
Butterfly) iš G. Puccini 
operos Madama Butterfly 
(itališkai) ir barkarolę 
”Belle nuit, o nuit d’amour" 
(Giulietta — Nicklausse) iš 
J. Offenbach operos Les 
Contes d*Hoffman (lietu
viškai). Rečiau koncertinė
je scenoje girdima ”Gėlių 
duete” susidainavimas ne- 
visur buvo tikslus. Tai due
tas kuriam būtina vaidyba 
operinėje scenoje. Koncer
tų salėje jo įspūdis su
menksta.

Barkarolės melodija — 
plaukianti, viliojanti, liūd
nai ilgesinga ir aistringa 
yra visiems gerai pažįsta
ma, gal net perdaug gerai, 
šiame duete solisčių balsai 

/uperior/avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 

/uperior /hving/
Pagrindinis skyrius

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

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

t------

FSLIC

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

tekėjo lengvai, darniai pa
pildydami vienas kitą hip
notizuojančiam himne nak
čiai ir meilei. Tai ne "Plau
kia sau laivelis”. Tai aistros 
supama gondola. Sodresnių 
atspalvių čia galėjo būti ir 
daugiau.

Solisčių pastangas pui
kiai papildė, jautriai ir tiks
liai jas paremdamas, pui
kus akompaniatorius Mark 
George. Niekur dainininkių 
nenustelbdamas, jis paklus
niai sekė kompozitorių vaiz
duotėje gimusias muzikines 
mintis. Tai kartais buvo 
tikrai nelengva, ypač J. šve
do dainų cikle. Įdomu būtų 
jį išgirsti ir kaip pianistą- 
solistą.

šis koncertas buvo gra
žus dviejų muzikinių kartų 
bendradarbiavimas. Jenni- 
fer Cochran-Luiza Clevelan
do lietuvių visuomenei yra 
brangintinas radinys. Tikė-

ANTRO KAIMO 25 metų sukaktuvinės programos plakatas, darytas dail. Vinco Luko, 
pilnai išsipildžiusio tradicinio amerikiečių teatralųlų linkėjimo savo kolegoms "nusilaužti kojas” 
tema. Priekyje sėdi Eugenijus Būtėnas ir Marytė Utz; už jų — Jūratė Jakštytė-Landfield, Rimas 
Vėžys, Alida Vitaitė, Romas Stakauskas, Dana Mikūžienė, Edvardas Tuskenis, Jurgis Riškus, In
drė Tokiušytė, Juozas Kapačinskas, Vida Gilvydienė, Juozas Aleksiūnas ir Algirdas Titus An
tanaitis (prievaizda). Programoje taip pat dalyvauja: Kazys Almenas ir Nerija Linkevičiūtė- 
Kasparienė (iš Washingtono), Vaigalė Kavaliūnantė-Duers (iš Floridos), Ramunė Vitkienė ir 
Nijolė Sparkytė-Dakota (iš Los Angeles), Romas Ankaitis (iš San Francisco), Arvydas Vaitkus 
ir Jonas Žukauskas (iš Chicagos). Algio Stasiulio nuotr.

ALT METINIS SUVAŽIAVIMAS
Amerikos Lietuvių Tary

bos 48-sis metinis suvažia
vimas įvyko 1988 m. spalio 
22 d. Chicagoje, Lietuvių 
tautiniuose namuose. Suva
žiavime dalyvavo, pagal 
mandatų komisijos regis
tracijos duomenis, 39 Altos 
valdybos — tarnybos na
riai, 12 skyrių pirmininkai- 
atstovai, 16 organizacijų at
stovų, spaudos, radijo ko
respondentai, 30 svečių, vi- 

kimės, kad šis talentingų 
žmonių bendradarbiavimas 
tęsis ir toliau.

so 100 asmenų.
Suvažiavimą atidarė Grož- 

vydas Lazauskas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirminin
kas. Sugiedotas Amerikos 
himnas (vadovaujant so
listei M. Juzėnas, akompa
nuojant L. šimučiui). Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. Vy
tautas Bagdonavičius MIC. 
Susikaupimu pagerbti mi
rusieji Altos darbuotojai-os.

Sudaryta suvažiavimo ad
ministracija. Prezidiumas 
— Antanas Mažeika, Jonas 
Valaitis, sekretoriatas: Vy
tautas Dargis, Stasys Du
bauskas; madatų komisija: 
Petras Buchas, Nijolė 
Gierštikienė ir Marija Ba- 
rienė; nutarimų — Vikto
ras Naudžius, K. Radvila, 
A. Pautienis, Pr. Razgaitis, 
Petras Ąžuolas.

Sveikinimus žodžiu, o ne- 
kurie laiškais, išsakė eilė 
asmenų ir organizacijų pir
mininkų. Naujovė, kad šie
metinį suvažiavimą sveiki
no PLB pirmininkas dr. V. 
Bieliauskas, kaip ir LB JAV 
krašto valdybos atstovas 
Vytautas JjĮarutis. Linkėti 
na, kad prasidedąs bendri
nių organizacijų santykia
vimas ir toliau bujotų ir 
stiprėtų, ko paskutiniais 
metais buvo pasigendama.

Valdybos pirmininko (G. 
Lazausko), iždininkės (Dai
nos Dumbrienės), sekreto
riaus ir kitų valdybos narių 
pranešimai raštu buvo pa
teikti prie registracijos sta
lo, tas sutrumpino laiką 
juos svarstant bei priimant. 
Iždo globėjai (V. Abraitis,
T. Kuzienė, K. Burba ir A, 
Budreckis) pagarsino savo 
aktą, kad ALTos finansinės 
knygos, kaip ir išlaidų do
kumentai vedami tvarkin
gai. ALTa nuo 1987 m. spa
lio 1 d. iki 1988 m. rugsėjo 

30 dienos turėjo pajamų 
$115.780 — išlaidų $64.664, 
šio suvažiavimo metu ALTa 
gavo apie $8,000 aukų, žvel
giant į 1988 m. ir numato
mą šaukti Amerikos Lietu
vių kongresą, įprastine 
tvarka šaukiamą kas penkti 
metai, šį kartą Los Ange
les, Kalifornijoje, finansi
nė padėtis atrodo gana rim
ta.

Įdomūs ALTos skyrių 
pranešimai, kuriuos atsklei
dė 12 skyrių atstovai ar 
pirmininkai.

Po pietų pertraukos ir 
užkandžio, kuris buvo pa
rūpintas toje pačioje LTN 
salėje, posėdžiai buvo tęsia
mi toliau. Pirmuoju punktu 
buvo dr. A. Budreckio (Bos
tonas) paskaita, kurioje 
įdomiai peržvelgta ALTos 
nueitasis kelias. Dar įdo
mesnė šio suvažiavimo da
lis, galima tarti, naujovė, 
tai pravestosios svarstybos, 
tema: "Išeivijos jaunimo 
talka laisvės proveržiuose 
o k u p u o toje Lietuvoje”. 
Svarstybose dalyvavo: Gin
tė Damušytė, Ginta Palu
binskaitė ir Rita Likandery- 
tė. Kiekviena jų savo pa
reiškimu įrodė Lietuvos 
laisvės bylos įžvalgumą, 
nurodė veikimo būdus ir 
priemones šioje byloje nau
dotinus tiek išeivijos jauni
mui tiek ir vyresniesiams. 
Svarstyboms vadovavo dr. 
A. Budreckis. Svarstybose 
dalyvavusieji jauni veidai 
ir jų pareikštos mintys, iš
sakytos gera lietuvių kalba, 
tiesiog, nustebino senuosius 
altininkus, tarytum, atjau
nino organizaciją.

Pabaigoje, priimta juod
raštyje komisijos pateik
tieji nutarimai, pavedant 
ALTos valdybai j uqs_ stili
zuoti ir paskelbti. Suvažia
vimas baigtas Tautos him
nu.

Mečys Valiukėnas
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PRO MĖLYNUS

REDAGUOJA OKULISTŲ KOLEGIJA

NAUJ AUSINI MŪSŲ PROBLEMA...
Psichologai tvirtina, kad 

mes lengviausiai supranta
me tai, kas mūsų akyse; yra 
nekintama kaip akmuo ir 
apvalu kaip kiaušinis, o tos 
regimos harmonijos suiri
mas jau sukelia mūsų sąmo
nėje net sunkiai išspren
džiamą problemą. Vadinasi, 
taip, kaip ir baltajam lo
kiui, kuris, laikydamas le
tenose futbolo didumo snie
go rutulį, jaučiasi visai pa
tenkintas ir juo net žaidžia, 
bet, tam rutuliui suskilus į 
dvi dalis, net iki pamišimo 
susinervina, turbūt nega
lėdamas to įvykio suprasti 
ir nuspręsti, kurią rutulio 
pusę dabar reikia imti į le
teną.

Taigi laimė, kad bent mū
sų kūdikiui nereikia pačiam 
pasirinkti, iš kurios krū
ties gerti pieną, nes begal
vodamas numirtų badu.

Atrodo, kad panašios 
problemos jau nuo senovės 
lydi ir mūsų visuomenę, ka
dangi sunku suvokti, jog 
suskilęs dalykas savo esmė
je vis tiek yra tas pats, tik
tai pakeitęs formą ar kai 
kuriuos regimus tapatybės 
ženklus.

Pavyzdžiui, po mūsų tau
tos kalbinio skilimo dar ir 
dabar suvalkiečio pasąmo
nėje žemaitis vaidenasi tar- 
šnne~visiškai tikras lietu- 
vis, o žemaičiui — toksjpat 
Jono Jablonskio priegaidė- 
mjs^gjedąntis suvalkietis.

Katalikiškoje Lietuvoje 
dar ilgai evangelikas liau
dies lūpose buvo "prūsas", 
tai irgi tarsi "ne mūsų žmo
gus", o stačiatikis turbūt 
dar ir dabar yra tik rusas, 
nors tą tikėjimą kadaise 
buvo priėmę net gryniausio 
lietuviško kraujo kai kurie 
mūsų kunigaikščiai.

Na, o turbūt nenuneigsi
te, kad ateistas ar vadina

masis ”biedievis” net ligi 
paskutiniųjų nepriklauso
mybės dienų buvo laikomas 
komunistu ar į tokį palin
kusiu, taigi, savaime su
prantama, — Lietuvos val
džios ir lietuvių tautos 
priešu.

Bet dabar, entuziastingai 
vykstant tėvynėje vadina
majam "persitvarkymo są
jūdžiui", mums iškyla dar 
visai nauja ir žymiai pai
nesnė problema, štai skai
tome ok. Lietuvos spaudoje 
mums žinomų intelektualų 
pat riotiškiausius straips
nius, vaizdajuostėse girdi
me tų pačių asmenų patrio
tiškas kalbas, net turinin
gesnes, negu čionykščių 
mūsų auksaburnių, regime 
keliančius Lietuvos trispal
vę ir giedančius Nepriklau
somos Lietuvos himną, o di
delė dalis to persitvarkymo 

— Širdele, ar tu girdėjai tokią naujieną? Sako, kad 
mūsų mirusios visuomenės veikėjos Onutė, Reginutė, Al
dona ir Kunigunda nenori įeit į dangų, nors šventas Pet
ras ir labai kviečia.

— Kūmute, negali būti! Tai kodėl jos dar spyriuojasi 
prieš tokią laimę?

— O dėl to, širdele, kad danguje visiškai nėra foto
grafų ... Turbūt toks nesusipratimas prie dangaus vartų 
bus ir su kitais mūsų veikėjais, kurie dabar dažnai lankosi 
Baltuosiuose Rūmuose.

centrinių veikėjų yra komu
nistų partijos nariai ir 
turbūt ir ateistai...

Ir taip prieš mūsų seną 
patirtį ir atsivežtinį protą 
apsireiškia dar sunkesnis 
klausimas: ar komunistas 
gali būti geras lietuvis bei 
savo krašto patriotas ir net 
siekiantis demokra t i n ė s 
santvarkos ir nepriklauso
mos Lietuvos? Be to, net 
tas, kuris dar neseniai, ro
dos, tą Nepriklausomos Lie
tuvos atminimą net nieki
no? .,

O gal ? Juk pagonis romė
nas Saulius taip pat atvir
to į apaštalą Paulių ir, bū
damas raštingas, kaip kai 
kurie mokslininkai sako, iš
gelbėjo nuo užmaršties net 
ir krikščionybę. Bet, neno
rėdami įtaigoti savo nuomo
nės, tą rebusą paliekame 
laisvai išsispręsti kiekvie
nam skaitytojui.

PAMOKOMASIS 
MINISTERIO 

ATSIMINIMAS

Lietuvos Nepriklausomy
bės akto signataras ir vė
lesnių laikų žymus politi
kas Petras Klimas tarp sa
vo turiningo ir tragiško gy
venimo atsiminimų mini ir 
epizodą, kai Pirmojo pasau
linio karo metu jis buvo vo
kiečių uždarytas Vilkaviš
kio kalėjime tarp įvairių 
plėšikų, vištvagių ir valka
tų. Bet čia atsiradęs ir vie
nas išskirtinas kolega:

"Jo mandagumas ir pa
slaugumas prašoko visas 
galantiškiausias manieras, 
neišdildomas iš mano at
minties. Po vienos savaitės 
jis man sako: 'žinai, mes 
čia ne vieni gyvename, 
duok, aš tau parodysiu.’ Ir 
jis man mandagiai, bet ne- 
atlaidžiai traukia marški
nius. Kaip visi mokyti žiop
liai, aš vis dar jo nesu
prantu, o jis jau bespragi- 
nąs tarp nagų mano augin
tinius. Netikėdamas mano 
akimis, jis, nuolatos ieško-

A.

A

Verčiam dangų į pragaro pusę, 
Keikiant artimą velnio vardu,
O kai plaštaka užmušiau musę, — 
Apsimąsčius graudu, oi graudu ...

Ogi ji gal taip pat laukė ryto, 
Atminimuos ieškojo jėgos 
Ir svajojo, ką žemėj darytų, 
Jeigu būtų tokia kaip žmogus.

Gal ir mano poemą apėjus,
Paragavusi dažo raidžių,
Maža galva didžiausiai stebėjos, 
Kad šunelio dalios pavydžiu.

Gal net gilią užuojautą reiškė, 
Kad jums rimais teisybę šneku, 
O pakaušį liežuvininkai traiško, 
Skaldo tarsi akmens plaktuku, —

O dėl to, kad po nosimi zvybia, 
Ko išminčiai suprast negalės, 
Savo rankom užtvojau gyvybę, 
Nepažvelgęs į musės akis...

damas mano apatinius ir 
kiekvieną auką stale at- 
brėždamas, jų priskaičiuo
davo 15-20.

Kai po 10 metų, jau bū
damas ministeris, aš apsi
lankiau Marijampolėje, ei
damas pro šventorių,, iš
girdau mane pavarde šau
kiant suklypusį elgetą, ska
ra žandą pasirišusį. Priėjau 
nustebęs.

— Argi nepažįsti, — sa
ko jis man, — kai aš tau 
utėles mušiau Vilkaviškio 
kalėjime?

Argi galima užmiršti to
kius bičiulius” — taria mi
nisteris.

Taigi, ar nereikėtų ir kai 
kuriems mūsų didžiūnams 
semtis ir iš tokios ar pana
šios savo praeities stipry
bės, siekiant mūsų veiklo
je susiglaudinti ?

LIEŽUVIS IRGI 
REIKALINGAS 

"PERESTROIKOS”

Aš tikrai džiaugiuosi Lie
tuvos persitvarkymo sąjū
džio laimėjimais: cenzūros 
atlydžiu, didesne laisve 
garsiai pasakyti savo nuo
monę, sugiedoti Lietuvos 
himną, o ypač lietuvių kal
bos įtvirtinimu Lietuvos 
valstybine kalba. Bet kol 
kas pavyzdžiai rodo, kad 
perestroika vistiek dar be
veik nepalietė rašančiųjų 
stalinistinio žodyno. Dėl to 
norėčiau bent sąjūdžio va
dus paklausti:

Kada jų raštuose lietuvių 
tauta bus vadinama tauta, 
o ne nacija?

Kada dabar minima iki 
tarybinė ar bužuazinė Lie
tuva bus vadinama nors ir 
buv. nepriklausoma Lietu
va?

Kada tie su panieka links
niuojami stalinistiniam re
žimui ginklu priešinęsi tau

tiečiai pagaliau bus vadina
mi ne banditais, bet, jeigu 
ne laisvės kovotojais, tai 
bent partizanais, kokie jie 
ir buvo? Juk banditų var
das dabar, rodos, geriau 
tiktų Rainių miškelio, Pra
vieniškių, černevės ir ki
tiems panašiems mūsų žmo
nių žudikams?

Be to, kada stalininiu žar
gonu kartais dar vis links
niuojamas "kruvinasis Sme
tona" bus vėl vadinamas 
prezidentu Smetona, kai iš
eivijos spauda net Snieč
kaus nevadina "kruvinuoju 
Sniečkumi”, nors jo valdy
mo metu Lietuvoje buvo iš
lieta kraujo ir ašarų upe
liai?

Negi tarybinis žurnalistų 
liežuvis yra sunkiau pavei
kiamas perestroikos, negu 
visa tarybinė Lietuva?

Juozas Urbonavičius, 
persitvarkymo šalininkas

MOŠŲ "REPRESIJOS” 
VOKIETIJAI

Pabaltiečių Londono kon
ferencijoje estų atstovas A. 
Piirisild, reikalaudamas Vo
kietiją atšaukti Hitlerio- 
Stalino paktą, pasiūlė "pa
spausti Vokietiją, paskel
biant boikotą Lufthansa 
lėktuvams ir vokiečių alui”.

žinoma, tai labai origina
lus ir jungtinių Pabaltijo 
veiksnių nuodugniai apmąs
tytas politinis žygis. Deja, 
mums atrodo, jeigu net visi 
išeivijos pabaltiečiai links
mybės dienomis iki šiol bū
tų gėrę tik vokiečių alų ir 
visi Radio Liberty tarnauto
jai būtų skraidę į Miunche
ną tik Lufthansa lėktuvais, 
tai, atsisakius šių malonu
mų, nei Vokietijos karčem- 
ninkai ir nei stuardesos nie
kad nė nesužinotų, kad to
kių "kovotojų" kada nors 
buvo ar yra.
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Mirė dipl. ekonomistas Petras Indreika
Petras Indreika, gimė 

1907 m. rugpjūčio 30 d. či- 
pelių Wm., Skapiškio valse.,. 
Rokiškio apskr., mirė 1988 
m. spalio 11 d. Pleasanton, 
Kalifornijoje, pala idotas 
1988. X. 15 d. šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse, Chi
cagoje.

Petras Indreika augo ir 
vaikystę praleido gimtinė
je, gimnaziją baigė Rokiš
kyje 1931 m. ir studijavo 
ekonomiją V. D. Universi
tete Kaune. Baigė karo mo
kyklą aspirantu 1936 m. ir 
išėjo j atsargą jaun. leite
nanto laipsniu. Dirbo Lie
tūkyje prekybos skyriuje 
1937-44 m. iki pasitrauki
mo j Vokietiją. Gyveno DP 
stovyklose ir mokytojavo 
įsteigtose lietuviškose mo
kyklose, kartu su kitais lei
do lietuviškas knygas: Mai
ronio Pavasario balsų X lai
dą, Jaunąją Lietuvą (IV), 
Mūsų vargus (III) ,Rasei-

PADĖKA

A. t A.

DARATA ADELĖ MICKŪNIENĖ 
mirė 1988 m. spalio mėn. 6 d. ir palaidota 
Forest Hills kapinėse Bostone.

Reiškiame gilią ir nuoširdžią padėką vi
siems dalyvavusiems šermenyse ir laidotu
vėse, o taip pat už išreikštas užuojautas, šv. 
Mišias, aukas Lietuvių ir Skautijos Fondams.

Ačiū visiems.

Sūnūs Česlovas ir Elmontas 
su šeimomis

MIELAI MAMAI

nesugrįžtamai iškeliavus, ČESLOVĄ ir IRĘ-

NĄ giliai užjaučiu.

1

Toronto, Canada

Jonas Jonikas

žymiam meno istorikui

Prof. PAULIUI GALAUNEI

Lietuvoje mirus, dukrai DALIAI AUGU-

NIENEI ir jos šeimai užuojautą reiškia.

A. A. Petras Indreika

nių Magdę (V) ir vyskupo 
Motiejaus Valančiaus Anta
no Tretininko pasakojimus. 
Į Ameriką atvyko 1949 m. 
ir įsikūrė East Chicagoje, 
Ind. ir iki pensijos dirbo 
plieno liejyklose.

Čia ir teko su a. a. Petru 
Indreika susipažinti ir dau
giau 20 metų dalyvauti vie
tos lietuviškoje veikloje.

Petras Indreika- buvo

Marija ir Kurtas 
K u h 1 m a n a i 

šviesus lietuvis pats, dalyva
vo ir gausiai rėmė lietuvių 
veiklą. Mes jį matėme ir 
Lietuvių Bendruomenėje, ir 
Alte, ir Balfe, ir parapijo
je bei kitoje lietuviškoje 
veikloje. Stipriai rėmė Lie
tuvių Fondą, LKB Kroni
kos leidimą, labdaringas or
ganizacijas ir parapiją. Su
rinko medžiagą ir parašė 
apybraižą apie šv. Pranciš
kaus lietuvių parapiją, 
švenčiant auksinį jubiliejų 
1963 m. ir LB apylinkės 
dešimtmečio veiklą. Ben
dradarbiavo spaudoje, skai
tė paskaitas ir sielojosi lie
tuvybės išlaikymo bei Lie
tuvai laisvės atgavimo rei
kalais. Šiais metais East 
Chicagos šv. Pranciškaus 
lietuvių parapija yra likvi
duota, o likusias kelioliką 
lietuvių šeimų priglaudė 
Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos Gary, Ind., klebo
nas kun. dr. Ignas Urbonas. 
Pirmosios išeivijos įkurtos 
parapijos ir kultūros židi
niai baigia pereiti į kita
taučių rankas. Tai žmonių 
gyvenimo kartos pasekmės, 
labiausiai ryškios Jungtinė
se Amerikos Valstijose.

A. a. Petras Indreika, 
išėjęs į pensiją, persikėlė į 
kaimyninę Chicagą ir čia 
vėl įsijungė į lietuvių veik
lą. Išaugo dukros, išsimoks
lino ir sukūrė savo šeimas, 
o nuolatiniam gyvenimui 
patraukė į tolimuosius va
karus. Palaidojo gyvenimo 
draugę Antaniną ir pats 
persikėlė pas dukrą į Kali
forniją. Amžius ir nauja 
aplinka neleido plačiau 
reikštis lietuviškoje veik
loje, tad daug skaitė ir 
naudingas žinias, ypač eko
nominiais ir finansiniais 
klausimais, skelbė spaudo
je, dažniausiai Draugo 
dienraštyje.

A. a. Petras Indreika, 
dukrų pastangomis (dau
giausia Birutės ir Romo 
Tervydžių, pas kuriuos gy
veno), grįžo į Chicagą ir 
palaidotas prie anksčiau 
mirusios žmonos Antaninos.

Atsisveikinimą suorgani
zavo ir pravedė artimas 
šeimos draugas Bronius 
Nainys, Marąuette Petkaus 
koplyčioje. Palaidotas šv. 
Kazimiero lietuvių kapinė
se Chicagoje, po gedulingų 
pamaldų iš švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčios. Mylimo 
tėvo netekusios liūdi dukros 
su šeimomis: Danutė Rad
vilienė, Birutė Tervydienė 
ir Aldutė Kallok.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
Petrai.

A. Juodvalkis

• Korp’ Neo-Lithuania 
Chicagos padalinys švenčia 
korporacijos 66 m. gyvavi
mo sukaktį 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.

• Kazys Šimulis, Chica- 
je, užprenumeravo Dirvą 
savo sūnui Vytui Šimuliui, 
Tunnel Hill, III. Sveikina
me naują skaitytoją.

MACHINE 
MAINTENANCE 

MECHANICS
Maintenance mechanic is reqd. fo> 
the Ist shift w/knowledge of Hyd- 
raulic & Pneumatic equipment is 
essential. We are seeking indivi- 
duals to solve a variety of me- 
chanical problems w/little super- 
vision. Equipment includes power 
presses, reduetion roll mills, & 
other machinery used in the ma- 
nufacture of metai stamping & 
heating elements. Salary commen- 
surate w/knowledge & exp. Please 
call JOE HO1DY, for appt. 201- 
686-7300.

TELEDYNE ADAMS 
1110 SPRINGFIELD ROAD 

UNION, N. J. 07083
An Equal Opportunity Employer 

(44-50)

MOLD MAKERS — Tool Makers 
Skilled Machinists. Exper. Excel. 
working condition. Pay commensu- 
rate with exper. Benefits. Reply ACRA 
Mold & Eng., 1315 Woodmere, Tra- 
verse City, MI 49684. (44-46)

A. A.

MARIJAI GUDAITIENEI 
mirus, dukrai ALDONAI ir sūnui ALGIUI 
su šeimomis bei artimiesiems, reiškia nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdi.

Gertrūda ir Česlovas 
A mol e v i či a i 
Marytė ir Kęstutis 

Mikliai 
Bronė ir Vytas 
Mikliai 

Irena ir Eugenijus 
Slavinskai 

Valė ir žanis 
Zentiniai

Brangiai Motinai

A. t A.

MARIJAI GUDAITIENEI 
mirus, jos dukrai dantų gydytojai ALDO

NAI DRUKTEINIENEI, sūnui ALGIRDUI 

GUDAIČIUI ir visiems artimiesiems reiškia

me gilią užuojautą ir liūdime kartų.

Degėsių ir Švarcų šeimos

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

NEW ENGLAND METAL 
STAIR & RAIL 
NOW HIRING...

WELDERS & HELPERS
STEADY WORK & OVERT1ME
APPLY WITHIN:

90 Main St.
N. Reading, Mass 01874 

(508) 064-5244
(42-45)

SURFACE 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 FRIDAY 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

MONDAY THRU FRIDAY 9 TO 5 
(41-46)



DIRVA1988 m. lapkričio 17 d<

Sisters of The Immaculate 
Conception of the Blessed 
Virgin Mary (Lithuanian) 
Putnam, CT 06260. — Tel. 

203-928-5828.
rašo

Train to be a
•TRAVEL AGENT 

•TOUR GUIDE 
• AIRLINE 

RESERVATIONIST
Start at Home. Full time/part 

time. Train on live airline 
computers. Home Study 
and Resident Training.

Nat'l. headquarters, 4699 
N. Fed. Hwy, 

Pompano Beach, FL
• FINANCIAL AID 

AVAILABLE
• JOB PLACEMENT 

ASSISTANCE

1-800-327-7728
A.C.T. TRAVEL SCHOOL 

(AccrtdHtd Mtmbtr NHSC)

MAINTENANCE MECHANIC 
Breed Corp. hasan opening for a Main- 
tenance Mechanic. Duties include gen
eral maintenance, plumbing, carpen- 
try, minor eleclrical work, someexpe- 
rience required. Maįor Medical/Hos- 
pitalization, Deniai, 401K. Send work 
nistory and salry requirementsfo: 

BREEDCORP
Attn: Personnel 

Building 12 
RockawayValleyRd 

Boonfon Townshi p, N J 07005 
Equal Opportunity Employer M/F

TRACTOR TRA1LER DRIVERS —
Steel product deliveries. Knovdedge 
of centrai and southern Jersey 
helpful. Minimum 3 years experi- 
ence. Articulated license reąuired. 
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
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. Maior Medical/Hospitalization, 
Deniai, 401 K.

Apply to:
BREEDCORP

Building 12 
Rockaway ValleyRd 

Boonton Townshi p, N J 07005 
Equal Opportunity Employer M/F

WANTED AT ONCE 

Joumeymen or lst Class Skilled

PLASTIC MOLD MAKER
Automotive parts manufacturer in centrai Arkansas seeks a journey- 
man mold maker with experience in plastic injection molding. Mušt 
have ability to trouble shoot and maintain high volume produetion 
tooling. We offer a highly competitive wage and benefit package.

Send resume to: PERSONNEL MANAGER

STANT INC.
5300 Jefferson Parkway 

Pine Bluff, Arkansas 71002
Eq.ua! Opportunity Employer

(21-42)

SCHOOL SISTERS OF NOTRE DAME
APOSTOLIC WOMEN RELIGIOUS IN MISSION

FOR MORE INFORMATION 
ABOUT THE CHICAGO PROVINCE

PLASTIC BL0W MOLDING 
MACHINE OPERATOR

A fast-growmg manufacturing firm is seeking ma
chine operators in the extrusion blow molding and 
injection blow molding process. The work reęuires 
hands-on ability to operate and maintain state-of- 
the-art equipment and techniques. Opportunity for 
advancement is excellent for motivated individuals 
who can perform and learn in a professional man- 
ner. Background in plastic processing, electric^l, 
hydraulic or pneumaties are useful here. Salary 
and benefits are based on ability and skills. This 
company is growth oriented and in a very dynamic 
industry. If interested, send a resume or qualifieca- 
tions tO:

PROGRESSIVE PLASTICS, INC.
P. O. Box 35288 

Cleveland, Ohio 44135 
ATTN: Personnel Department

For GOD 
andCHURCH 
through 
MARY!

Will you respond to this call?
Founded by Blessed George 

Matulaitis to serve the poor — 
young and old. This Community 
continues to serve Christ and His 

Church where the need is greatest.

MANUFACTURING SUPERVISOR
Aggressive, rapidly growing 
plastics company is seeking a 
seasoned professional supervi- 
sor for the manufacturing of 
our produets. Product lines in
clude metal/plastic composites, 
automotive ocoustical produets 
ond heot expanding plastics. 
The ideal candidate will be ex- 
perienced in these product 
lines; be people orientated and 
able to work any shift.

We supply all domestic automo
tive OtMs and have Ford Q1 
and GM Spear 2 ratings.-Tf 
your are aggressive, a motiva- 
tor of people, and love exciting 
fast paced interesting work 
with mony challenges and op- 
portunities, we would likę to 
talk with you.

We provide excellent compen- 
sation including performance 
bonus and a comprehensive 
benefits package.

If you wont to ioin and help 
lead a winning team/ send an 
up-to-date resume with salary 
history and requirements to:

MANAGER, HUMAN RESOURCES 
MOORE PLASTICS 

12801 Coit Rd.
Cleveland, OH 44108

Equal Opp Employer M/F/H/V

MACHINISTS. PlPE FITTERS, 
BOILER MAKERS. 

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

FURMANITE AMERICA INC. 
1575 E. 89th St.

Merrillville, IND. 46410 
(41-44)

I WILL CREATE 
A NEW HEART 
IN YOU AND 
BREATHE INTO 
YOU A NEW 
SPIRIT.

EZEKIEL 36
CONTACT:
SISTER
GILMARY, SSND 
3938 N. LEAVITT 
CHICAGO, ILL. 60618 
312*588 4330

LIETUVOS LENKAI

š. m. spalio mėnesio „Tė
viškės žiburiuose” tilpo ži
nutė iš Lietuvos, kad lenkų 
kalba „Červony Standar” 
dienraštis Lietuvoje prane
šė, kad greitu laiku Vilniu
je pradės veikti Lenkijos 
konsulatas.

Konsulatas, buktai, rei
kalingas aptarnauti 300 
lenkų, kurie dirba Kaune ir 
Vilniuje prie restauravimo 
darbų ir Lietuvoje gyvenan
tiems lenkams.

Jie priskaito didelį skai
čių lenkų Vilniaus krašte, 
skaitydami visus „tuteišus” 
katalikus lenkais.

Tikrumoje, tai yra sulen
kėję gudai ir lietuviai, kaip 
išdava buvusių Lietuvos 
sulenkėjusių dvarų ir su
lenkintos Lietuvos dvasiš
kuos.

Lenkai labai susirūpinę, 
kad lietuvių kalba bus ”bru- 
koma” lenkams (tutei- 
šams), gyvenantiems Lie
tuvoje, remiantis paskuti
niais pasikeitimais.

Taigi, lenkų kolonistai ir 
šiandien nenori suprasti, 
kad kolonizmo ir lenkinimo 
laikai pasibaigė.

Tikėkim, kad persitvar
kymo sąjūdis ir dabartinė, 
komunistinė Lietuvos vy
riausybė, padarys tinkamas 
išvadas ir pareikš lenkams, 
kad Lietuvos valstybinė kal
ba yra lietuvių kalba ir iš
imčių, ypač kolonistams, 
nebus daroma.

Yra nepaslaptis, kad len
kų mokyklos ir lenkų kalba 
laikraštis Lietuvoje, ko ne
leidžiama lietuviams Gudi
joje (negrąžintoje teritori
joje pagal 1920 metų su
tartį), yra sena rusų impe- 
ralizmo taktika. Taip buvo 
prie caro laikų, taip yra ir 
dabar; kiršink ir bus leng
viau valdyti.

To neturėtų būti Sovietų 
Sąjungoje. Deja, Lenkijos 
konsulatas ir lenkiškos mo
kyklos Vilniaus krašte, yra 
faktas, kad Rusijos impe
rialistinė taktika nepasi
keitė.

Jonas Stelmokas 
Lansdowne, Pa.

WANTED 1 ST CLASS 
MĖCHANICS

Clark forklift dealer in south Fla. 
has immediate full time positions 
available in Ft. Lauderdale, Miami, 
West Palm Beach, Sarasota and 
Ft. Myers, Exp. and own tools re
ąuired. Call or write Mr. George 
Olsen, W. E. Johnson Eąuipment Co., 
300 East 10 Ct., Hialeah, FL 33010. 
305-882-7065. (44-47)

Jei ruošiatės parduoti ir 
pirkti namą, skambinkit 
RŪTAI GAMBER - GAL 
DžIŪNAITEI, pastoviai dir
bančiai CENTURY 21 — 
Launder and Ass’n. Ine. — 
7395 Center St., Mentor, 
Ohio 44060. Telefonai įstai
goje: 255-1111 ir 951-8101, 
namuose — 585-7280.

Visais pardavimo ar pir
kimo reikalais būsite rūpes
tingai aptarnaujami.

Arturas, kuris iššaudė 
septynis persekiotojus

Rodos, kažkuris Lietuvo
je leidžiamas laikraštis ar 
žurnalas yra suminėjęs ir 
to lietuvio Artūro pavardę. 
Naudoda m i e s i sovietine 
spauda, vakariečiai žurna
listai jį tik Artūru vadina 
ir pačią žinią pateikia paro
dyti, kokie dalykai vyksta 
sovietinėje armijoje.

Ta istorija prasidėjo Le
ningrado kažkurioje stoty
je, į kurią įvažiavo trauki
nys su prikabintu specialiu 
vagonu. Iš jo turėjo išlipti 
septynetas karių, bet niekas 
nesirodė. Dėmesį traukė tai, 
kad vagono langas išmuš
tas. Kareivis buvo pasiųs
tas pasižiūrėti ir grįžo mir
tinai išbalęs, nes viduj rado 
kraujo balose gulinčius ne
gyvus leitenantą, civilinį 
traukinio palydovą ir kitus 
penkis karius. Vieno kario 
trūko. Artūro trūko.

Tardymai pamažu išryš
kino, kas atsitiko. Vyresni, 
ilgiau tarnavę kariai ir Na- 
to kraštų armijose sugeba 
pakankinti naujokus ir už 
tai kartais patekti į teismą 
ir kalėjimą, bet Artūro at
vejis žiuarumu pralenkiąs 
visus žinomus tos rūšies 
faktus.

Artūras buvęs švelnus 
vyrukas, gražiai išauklėtas. 
Kai kariuomenėje tie vyres
nieji imdavę jį spardyti ir 
daužyti, jis nebuvęs pajė
gus gintis. Taip ir kentėjo 
jis iki tos lemtingos kelio
nės, kai su kitais dalinio 
kariais buvo išsiųstas kaž
kokiam uždaviniui į Lenin
gradą.

Traukinyje seržantas jam 
pasakė, kad leitenantas mie
gos su traukinio palydovu, 
jie, kiti penki, vagone, o 
Artūras turi dežuruoti prie

AWM.

“VASARIO 16-TOJI” 
vasario 10-21 

(Vllnlus-Kaunas-Drusklnlnkai) 
AIR FRANCE Kaina - $1989 Kan.

“PAVASARINĖ" 
gegužės 14-26 

(Vilnius-Kaunas) 
FINAIR Kaina-$2100

“ŠVENTINĖ” 
Birželio 30-llepo8l6 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 
FINAIR Kaina-$2600

“JUBILIEJINĖ” 
Liepos 14-25 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina-62220U 

“GINTARINE PALANGA”
Rugpjūčio 11-27 

(Palanga) 
FINAIR Kaina-$2350

(kelionės kalną (skaityta: pilna kelionės kaina, mokesčiai, vizos mokės-, 
tis, kelionės, sveikatos, gyvybės ir bagažo drauda. Visos kelionės ly
dimos patyrusių palydovų. Kainos garantuojamos - (mokėjus visus pi
nigus. Vietos garantuojamos - (mokėjus $300 rankpinigių. (Po naujų 

metų numatomas kelionių kainų pakėlimas).
KVIEČIAME UŽSISAKYTI KELIONĘ DABAR I

Skambinkite: tel. (416) 769-2500. TELEX: 06-967812 FAX: (416) 763-6279 
Rašykite: 2100 Bloor St. W., Toronto, Ont M6S1M7

Registracijos numeriai: 2559030 Ir 2475066

išeinamosios. Išstovėjęs ten 
10 valandų, jis nuėjo pasi
skųsti. Tas penketukas ne 
tik išjuokė jį, bet sugavę 
laikydami kišo tarp pirštų 
degančius popieriaus gaba
lus. Nuvarytas atgal valyti 
išvietės, buvo apdaužytas, 
liepta jam nusileisti kelnes, 
ir ką ten tie vyrai darė jam, 
sovietinė spauda neišdrįso 
parašyti, į reportažo tekstą 
pridėjo daug taškų. Taip 
kankinamas jis neteko są
monės, o atgavo ją, kai pa
juto, kad degtukais svilina
ma oda. Jis pats prisipaži
no, kad visa, kas paskui 
buvo lyg bjaurus sapnas.

Jis nuslinko ten, kur gin
klai sudėti ir kur miegojo 
leitenentas ir traukinio pa
lydovas, pasiėmė du pisto
letus, nušovė tuos du, o po 
to iššaudė kitus penkis. Pa
bėgęs po kelių dienų Moters 
dienos proga pasiuntė svei
kinimą motinai, pasisaky
damas, kad kažkas rimta 
atsitiko, jis esąs paieško
mas, bet nesąs kaltas.

Suimamas nesipriešino. 
Kai paaiškėjo, kaip viskas 
įvyko, nutarta, kad nėra 
ko jo teisti. Artūras užda
rytas psichiatrinėje ligoni
nėje.

Tai ne pirmas atsitiki
mas, kai žiaurumai Raudo
nojoje armijoje iškyla j 
viešumą. Pernai buvo išleis
tas buvusio kareivio Jurio 
Poliakovo romanas „Šimtas 
dienų iki demobilizacijos”, 
kuriame kaip tik gvildena
ma ta tema. Neseniai „Ogo- 
niok” išsispausdino laišką 
motinos, kurios sūnų mirti
nai uždaužė vyresnis jūri
ninkas karo laivyne.

(sb)

“NAUJAMETINĖ” 
gruodžio 27/88 * sausio 10/89 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE kaina - $2100 Kan.

“SKAMBA, SKAMBA KANKLIAli" 
Gegužės 26 - birželio 6 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina-$2100

“GEGUŽINĖ” 
Gegužės 26-birželio 12 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 
AIR FRANCE Kaina-$2600

“ŽOLINĖ" 
Rugpjūčio 11-20 
(Vilnius-Kaunas) 

FINAIR Kaina-$1999^

“BOBŲ VASARA” 
Rugsėjo 6-19 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina-$2150

“RUDENINĖ” 
Spalio 6-17 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina-$1999

Eq.ua
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(kurtas Lietuvių kredito 

kooperatyvų sambūris

Su ketvirčiu biljono dohkapitalu
Tyliai, be triukšmingos 

propagandos ir didelių fan
farų šiaurės Amerikoje gi
mė nauja finansinė institu
cija.

Lietuvių kredito unijų 
sambūris (Confederation of 
Lithuanian Credit Unions 
of North America). Gimimo 
vieta — Cleveland, Ohio ir 
data — 1988 spalio 29 die
na. Tai bus stipri ekonomi
nė jėga su beveik ketvirčio 
bilijono dolerių aktyvo ir 
arti 22,000 narių.

Kanadoje lietuviai turi 
keturis kredito kooperaty
vus: du Toronte ir po vie
ną Hamiltone ir Montrea- 

A. A.
JONAS KRIŠTOLAITIS

mirė 1988 m. spalio mėn. 29 d. Clevelande, palai
dotas lapkričio mėn. 2 d. Kalvarijos kapinėse.

Buvęs gimęs 1913 m. gruodžio mėn. 28 d. Lie
tuvoje .Vaitiškių kaime, Kudirkos Naumiesčio pa
rapijoje (Šakių apskr.).

Lietuvoje buvo Lietūkio tarnautojas. Išeivi
joje gausiai rėmė lietuvišką spaudą, lietuviškų 
knygų leidimą ir visą lietuvių išeivių visuome- 
ninę-kultūrinę veiklą.

Širdingai dėkojame Šv. Jurgio parapijos kle
bonui J.. Bacevičiui už maldas koplyčioje, gedu
lingas mišias bažnyčioje ir palydėjusiam velionį 
į kapines. Mūsų padėka priklauso pasakiusiems 
atsisveikinimo kalbas: Lietuvių Bendruomenės 
vardu VI. Čyvui, Lietuvių Pensininkų D-jos pirm. 
J. Malskiui, o taip pat ir visiems, kurie dalyvavo 
atsisveikinime ir laidotuvėse.

Dėkojame visiems, kurie vienu ar kitu būdu 
užjautė mus ir pagelbėjo išgyventi gilaus liūdesio 
valandas.

SESERYS BRONĖ BOTYRIENĖ, 
JUOZE DAUGĖLIENĖ IR 
BROLIS JUOZAS KRIŠTOLAITIS

A. .A»

JONUI KRIŠTOLAIČIUI
mirus, gilią užuojautą reiškia solistei, visų 

mūsų lietuvių kolonijos renginių rėmėjai, jo 
seseriai JUOZEI ir jos vyrui JONUI DAU
GĖLAI, Daytono Beach ir apylinkės klubo 

pirmininkui.

ALT S-gos Daytona Beach 
skyriaus valdyba

A. A.

JONUI KRIŠTOLAIČIUI
Clevelande mirus, seseriai JUOZEI KRIšTO- 

LAITYTEI-DAUGĖLIENEI, jos vyrui JO

NUI DAUGĖLAI ir visiems giminėms gilią 

užuojautą reiškiame.

Jane ir Kazys
Karaliai

lyje ir JAV-se: New Yorko 
Kasa su skyriais Chicagoje, 
Cicero, Hickory Hills, De
troite, St. Petersburg Beach 
ir Waterbury; savarankius 
kredito kooperatyvus Santa 
Monikoje ir Los Angeles, 
Bostone ir Clevelande. To
ronto Paramos kooperaty
vas jau atšventė 35 metų 
sukaktj, o jauniausias Cle
velando Taupa savo darbą 
pradėjo 1984 birželio mėn., 
jau turi 6.3 mil. aktyvo ir 
arti 700 narių.

Pirmoje lietuvių kredito 
kooperatyvų konferencijoje 
spalio 28-29 dienomis, Cle
velande dalyvavo: New

Clevelando lietuvių kredito Taupos Kooperatyvo valdyba, kurios iniciatyva Clevelande spa
lio 29 d. buvo sušaukta Kanadoje ir JAV esančių lietuvių kredito kooperatyvų atstovų suvažiavi
mas. Nuotraukoje iš kairės: Taupos pirm. Vytautas Staškus, vicepirm. dr. Vytautas Maurutis, 

tarnautojas Aleksas Spirikaitis ir ižd. Dana Ramonienė. V. Bacevičiaus nuotr.

Yorko Kasos atstovai: Gin
tas žemaitaitis, generalinis 
menedžeris ir iždininkas ir 
direktorius Algirdas Šilba
joris ; Toronto Paramos val
dybos pirm. Dainius Vaidi
la ir Toronto Prisikėlimo 
parapijos kooperatyvo val
dybos pirm. dr. Stp. Čepas 
ir jo pavaduotojas J. Palys; 
Hamiltono Talkos valdybos 
pirm. J. Stankus, ižd. Sta
sys Dalius ir dir. Juozas 
Krištolaitis; Santa Monikos 
Kalifornijos lietuvių kredi
to sąjungos valdybos pirm. 
Albinas Markevičius ir dir. 
Aloyzas Pečiulis; Bostono 
Taupos valdybos pirm. Ro
mualdas Veitas, ižd. Tomas 
Ashmanskas ir vedėja As
ta Karosienė; Clevelando 
Taupos valdybos pirm, ir 
vedėjas Vytautas A. Staš
kus, pavaduotojas dr. Vy
tautas Maurutis, ižd. Dana 
Ramonienė, direktoriai: Vin
cas Urbaitis, Algis Rukšė
nas ir Egidijus Marcinke
vičius, investavimų konsul
tantas Zenonas Obelenis, 
teisinis patarėjas adv. Al
gis širvaitis, kredito komi
teto pirm. Richard Hallal ir 
kontrolės komisijos pirm. 
Jonas Kazlauskas.

Suvažiavime negalėjo da
lyvauti Montrealio Lito ir 
Los Angeles Lietuvių kre
dito unijos atstovai. Jie 
apie suvažiavimo eigą buvo 
informuojami ir gauti jų 
p r i t a rimai. Suvažiavime 
taip pat dalyvavo NCUA 
(National Credit Union Ad- 
ministration) atstovas Mr. 
R. Stahl ir Ohio Credit 
Union Leaųue atstovė Vir- 
ginia Wright.

Mintis sušaukti lietuvių 
kredito unijų konferenciją 
kilo iš V. A. Staškaus, Cle
velando Taupos kooperaty
vo iniciatoriaus ir įkūrėjo, 
turinčio iš Case Western 
Reserve universiteto ekono- 
mijos-sąskaitybos bakalau
rą, 17 metų dirbusio didžiu
lės tarptautinės bendrovės 
TRW finansų menedžeriu.

Konferenciją atidarė ir 
jai pirmininkavo V. A. Staš
kus. Algis Rukšėnas, Na- 
tionalities Service direkto
rius, knygų autorius ir žur
nalistas kalbėjo apie su

jungtų jėgų svarbą šių die
nų dominuojančios visuo
menės sraute, inž. Romual
das Veitas iš Bostono, tu
rįs inžinerijos firmą, palie
tė tarpusavio bendrų ryšių 
ir tarpusavio kooperavimo 
reikšmę; Alvidas Jasinavi- 
čius, tarptautinės konsulta
cijos ir atskaitomybės Er- 
nest & Whinney firmos ko
munikacijos skyriaus di
rektorius (26 m.) kalbėjo 
apie jaunų žmonių įtrauki
mą į kredito kooperatyvų 
sąjūdį. Bendrose diskusijo
se kelti klausimai ir ieško
ta atsakymų temoje apie 
kolektyvinės jėgos svarbą 
konkurenciniame ūkyje. R. 
Veitas apibudino mūsų vei
kiančius pagrindinius fon
dus, mesdamas mintį, kad 
šie fondai turėtų jungtis į 
lietuvių kredito kooperaty
vų sąjūdį, o Tomas Ash
manskas, CPA specialistas, 
apie paskolų ir kitų pro
jektų problemas. Bendrose 
diskusijose svarstyta pa
skolų saugumo, tarnautojų 
pensijų, gyvybės ir sveika
tos draudimo bei paskirų 
vietovių specifiniai projek
tai.

Bendrai, tai buvo gerai 
p a s i ruošusių profesonalų 
svarstybos, kurios neabejo
tinai padės kredito koope
ratyvų veiklą plečiant.

Dviejų dienų seminaras 
buvo baigtas jaukiu koktei
liu ir vakariene Dievo Mo
tinos parapijos svetainėje, 
kur rengėjai buvo pasikvie
tę ir svečių iš Clevelando. 
Vaišių metu Ohio kredito 
unijų konsultantė Virginia 
Wright apie didžiųjų Ame
rikos, kaip Postai Union ir 
kitų kooperatyvų veiklos 
metodus ir projektus atei
čiai.

Kredito kooperatyvų at
stovai, dėkodami šios kon
ferencijos iniciatoriui Vy
tautui A. Staškui, padova
nojo gražų sieninį laikrodį 
Clevelando Taupos koope
ratyvo įstaigai.

Paskiri kredito koopera
tyvai ir toliau pasilieka sa
varankios finansinės insti
tucijos, bet reikalui esant ir 
siekiant narių gerovės bei 
atsižvelgiant į mūsų tauti

nius interesus, bus veikia
ma sujungtomis rankomis 
ir kapitalu. Lietuvių kredi
to kooperatyvai įžengia į 
naują, platesnės veiklos fa
zę.

V. Rociūnas

KITCHEN
HELP

Part-time. Downtown loca- 
tion. Call 566-9200, Ext. 235 
between 11:00 a. m. and 
2:00 p. m.

NATIONVVIDE 
INSURANCE 
N«t<onw<de >s on yOW

A P D R A U D O S 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)

”ATTENTION” — HIRING! 
Federal government jobs in 
your area and overseas. Ma
ny immediate openings with- 
out waiting list or tęst. $15- 
68,000. Phone call refund- 
able. (602) 838-8885. Ext. 
1753. (42-45)
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liukonis, 68 m. amžiaus, po 
ilgos ir sunkios ligos mirė 
šeštadienio naktį, lapkričio 
12 d.

Atsisveikinimas įvyko 
pirmadienį, lapkričio 14 d. 
Jokubauskų laidojimo na
muose ir po šv. Mišių Dievo 
Motinos bažnyčioje, velionis 
buvo sudegintas. Nuliūdi
me liko žmona dr. Gražina, 
duktė Jūratė su šeima ir ki
ti artimieji.

Dirva rešikia užuojautą 
šeimai ir artimiesiems.

• Clevelando skauti ja lap
kričio 20 d., sekmadienį, 
rengia iškilmingą Lietuvių

Skautų Sąjungos 70 metų 
sukakties paminėjimą. Mi
šios aukojamos 10 vai. Die
vo Motinos šventovėje. Iš
kilminga sueiga tuoj po 
mišių 11:15 vai. ryto para
pijos salėje. Po sueigos ma
žoje salėje kavutė.

KVIETIMAS Į 
KONCERTĄ

Š. m. lapkričio mėn. 19 
dieną, 8:30 vai. vakaro po
puliarusis dirigentas Bro
nius Kazėnas diriguos 
Youngstown Simfonijos or
kestro ir choro koncertą. 
Programoje bus atlikta 
Brahmso "Triumfo daina",

VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIME

š. m. lapkričio mėn. 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

‘Taupa
Lithuanian Credit ‘llnion 

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

767 Lašt 18Sth Street

Cleveland, Ohio 44119

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

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

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

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

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

JAKUBS AND SON
43-

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

William J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

kuri bus girdima pirmą 
kartą šitame šimtmetyje. 
Ohio valstijoje. Be to, bus 
atlikta Mozarto "Litanija", 
B-minors, ir Hendelio "Me
sijo" kalėdinė dalis. Koncer
tas įvyks Edward Powers 
auditorijoje, 260 Federal 
Plaza West, Youngstowne. 
Bilietus galima rezervuoti 
telefonu skambinant 1-744- 
0264, arba Vladui Plečkai
čiui telefonu 531-3474.

Lietuvių dalyvavimas ta
me koncerte bus reikšmin
gas mūsų jaunosios kartos 
muzikui, kuris, šalia savo 
pro fesinių įsipareigojimų, 
savo gabumus ir sugebėji
mus pašvenčia lietuviškiems 
reikalams, kaip Chicagos 
lietuvių operai ir Čiurlionio 
ansambliui.

PADĖKA

Neringos tuntas širdin
gai dėkoja sekantiems gar
bės aukotojams "Rudens 
Nokturno” baliaus proga: 
J. ir B. Ardžiams, dr. R. ir 
D. Degėsiams, S. ir V. Ged
gaudams, R. Nasvytienei ir 
A. Staškams.

Padėka taipogi visiems 
loterijos aukotojams.

Neringos tuntas

MININT LIETUVOS 
VYČIŲ 75 METŲ 

JUBILIEJŲ

Spalio 21-23 d. Clevelan
de įvyko Lietuvos Vyčių Vi- 
durio-Centro apygardos su
važiavimas. šia proga taip
gi buvo minima Vyčių dei
mantinis (75 m.) jubiliejus. 
Distrikto atsilankę atstovai

pritarė, kad šis suvažiavi
mas buvo vienas didžiausių. 
Kuopų atstovai suvažiavo iš 
Daytono, Detroito, Du Bois, 
Penna., Pittsburgho, Sagi- 
naw, Mich., ir Southfield, 
Mich. Suvažiavimo posė
džiai įvyko Holiday Inn 
viešbuty, Wickliffe, Ohio. 
Buvo išrinkta nauja apy
gardos valdyba kitiems me
tams: dvasios vadas kun. 
Ged. Kijauskas, S. J., pirm. 
Jonas Baltrus, vicepirmi
ninkai Juozas P. Mantz — 
I, Eleonora Mantz — II, 
Ona Uždavinis, sekr. Mari
jona Gražulis, ižd. Charles 
Machutas, iždo globėjai Jur
gis Mikalauskas ir Cathe- 
rine Kurpowic, tvarkos pri
žiūrėtojai Andrius Rozger, 
Tomas Brūžga, Lietuvos 
reikalų komiteto pirm. Se
suo M. Franceska, O.S.F., 
kultūros komiteto pirm. Sal- 
ly Miller, apeigų komiteto 
pirm. Alvina Luiza, ir spau
dos reikalų tvarkytojas 
Vincas Gražulis.

šeštadienį kun. Kijaus
kas, S. J. kalbėjo susirin
kusiems tema "Krikščiony
bė Lietuvoje nuo VII am
žiaus". Vakare, bankete vy
čiai buvo pagerbti turėdami 
savo tarpe Lietuvos Vyčių 
pirmininkę Anną Klizas 
Vargo. Ji kalbėjo apie vy
čių pasižymėjimus lietuvių 
visuomenei.

Sekmadienį visi dalyvavo 
šv. Mišiose Dievo Motinos 
bažnvčioje per kurias į 3- 
čią Vyčių laipsnį buvo pa
kelti Bertha Kuzma ir Mar- 
gie Tumer. Taigi prisaik
dinta naujai išrinkta apy

gardos valdyba.
Apygardos pavasarinis 

suvažiavimas įvyks gegu
žės mėnesyje Southfield, 
Mich. ir rudeninis suvažia
vimas rugsėjo mėnesyje 
Du Bois, Penna.

Vincas Gražulis

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

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

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

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

• VASARIO 4 D. Pilėnų 
tunto skautų tradicinis Blynų 
balius.

• VASARIO 19 D. Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
sukakties minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius ir LB 
Clevelando Apylinkė.

• VASARIO 26 D. Taupos 
narių metinis susirinkimas.

• KOVO 11 D. Pabaltiečių 
laisvės lyga. Ruošia Estų Tary
ba, Latvių Sąjunga ir Ameri
kos Lietuvių Taryba.

• BIRŽELIO 11 D. Birželio 
minėjimas. Ruošia Estų Tary
ba, Latvių Sąjunga ir Ameri
kos Lietuvių Haryba.

• BIRŽELIO 23-25 D. D. — 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje Seimas Clevelande.

• RUGSĖJO 30 D. Pabaltie
čių vakaras. Ruošia Estų Ta
ryba, Latvių Sąjunga ir Ame
rikos Lietuvių Taryba Lietu
vių Namuose.

AIAUS Realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

RITA MATAS
Broker — G.R.I. — C.R. A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas



DIRVA
• A. A. Marija Požėlaitė- 

Gudaitienė, lapkričio 9 d. 
mirė Palm Harbor, Fl. su
laukusi 90 metų amžiaus. 
Velionė gimė Ruponių km., 
Linkuvos valse., Šiaulių 
apskr. ir Amerikoje išgy- 
gyveno 39 metus.

Po gedulingų pamaldų 
Putnamo vienuolyno koply
čioje, palaidota lapkričio 11 
d.

Nuliūdime liko duktė Al
dona Drukteinienė, sūnus 
Algirdas Gudaitis, 5 anūkai 
ir 9 proanūkai bei kiti ar
timieji.

PARAMA DIRVAI
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
S. Budėjus, Palos Hts. .. 10.00
M. Lembertienė,

Santa Monica ............. 30.00
N. Misiulytė, Lockport .. 10.00

P. Aušiura, New Buffalo 30.00 
J. Janusaitis, Port Orange 20.00 
M. Vitkus,

Bay Harbor. Island .... 20.00 
B. Garlauskas, Cleveland 10..00 
A. Dragašius, Toronto .. 15.00 
V. Matuzas, La Grange .. 10.00 
Pr. Sliteris, Waukegan ..10.00 
Br. Paliulionis, Cicero .. 10.00
J. Raila, Chicago............  5.00
Ed. Lapas, Melrose Park 25.00
K. Kynas, St. Petersburg 20.00 
R. Mačionis, Southgate .. 5.00 
G. Leonienė, Bradford .. 20.00
A. Griauzdė, Avon.........15.00
F. Navickas, Cleveland 10.00 
S. D. Neidhardtai,

Dorchester....................20.00
J. Saulėnas, Providence 10.00
JAV LB Krašto valdyba 50.00
S. Mudrauskas, Sunrise 10.00
V. R. Besperaičiai,

Topanga ........................20.00
Et. Mažulis, Wildwood .. 10.00 
V. Kidolis, Woodhaven ..20.00 
J. Pakalka,

Beverly Shores............  5.00
E. Smilgys, Michigan City 20.00 
G. Gontar, St. Louis .... 5.00

Ilgamečiui draugui

RIČARDUI PAULIUKONIUI
po ilgos ir sunkios ligos mirus, reiškiame nuo
širdžią užuojautą jo žmonai GRAŽINAI PAU- 
LIUKONIENEI, dukteriai JŪRATEI su šei
ma, uošvienei JANINAI ŪSIENTI ir visiems 
artimiesiems.

Elena ir Viktoras 
Č e i č i a i 

Viktor ir Cherry 
C e i c i s 

Vincas ir Liuda 
A p a n i a i 

Alfonsas ir Maja 
C e s i a i 

Vytautas ir Marija 
Neverauskai 

(iš Australijos)

VI. Šniolis, S. Pasadena 35.00
V. Apeikis, Los Angeles 25.00 
A. Vasaitytė-Sehgal,

Palo Alto .................... 10.00
K. Praleika, Little Falls 10.00
H. Siaurys, Toronto .... 10.00
J. Vidūnas, Aubum .... 20.00
K. Mikolaj ūnas, Chicago 20.00 
G. Žukauskienė, Chicago 10.00 
J. Markevičienė, Chicago 5.00
D. Mackialienė,

St. Petersburg ............ 50.00
J. Žostautas,

Redington Beach.........20.00
J. Kiaunė, St. Petersburg 10.00 
VI. Selivoncikas,

Dorchester....................20.00
M. Gelžinis, Farmingdale 30.00 
P. Petrušaitis, Racine . .20.00 
Dr. A. Plateris, Bethesda 50.00
St. Griežė- Jurgelevičius,

Dorchester.................... 20.00
LŠST Trakų rinktinė

Naujoje Anglijoje ....50.00
A. Žemaitis,

Hot Springs ................ 15.00
Dr. E. Juodėnas, Cleve. 20.00 
V. Miškinis, Toronto .... 10.00
J. Petronis, Los Angeles 50.00
A. Alsaikienė, Burbank 10.00
O. Čiuprinskienė, Euclid 10.00

DR. INŽ. RIČARDUI PAULIUKONIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai

dr. GRAŽINAI ir visiems artimiesiems.

Stefa ir Vytautas 
Gedgaudai

K. Švarcaitė, 
Santa Monica ............ 5.00

Dr. D. ir D. Degėsiai,
Cleveland ...................50.00

VI. Mackus, Chicago .... 10.00
S. Domeika, Fairfield .... 5.00
J. Staškus, Yonkers .... 5.00
B. Dunda, Cicero ..........15.00
V. Virbickas, Danbury . .20.00
P. Kuras, Waterbury .... 5.00
V. Gelažius, St. Petersburg 5.00
A. Sandargienė,

Ormond Beach............10.00
G. Biskis,

Clarendon Hills ........ 30.00
L. Barmus, Chicago ....20.00
M. Veliuona, Baltimore .. 5.00 
Pr. Sidzidauskas,

Glendale....................... 10.00
Pr. Kaspariūnas, Largo . .10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Chicagoje spalio 9 d. įvyko Anastazijos ii’ Antano Tamošaičių knygos ”Lithuanian Sashes” 
supažindinimas. Knygą puikiai apibudino Viktoria Matranga ir paskaitą apie ”Juostų dailę” pa
skaitė pati autorė Anastazija Tamošaitienė. Fotografijoj matyti pregelentės su šių metų Lietuvių 
Tautodailės Instituto valdyba. Iš kairės sėdi: Aldona Veselkienė, Anastazija Tamošaitienė ir 
Viktorija Matranga; stovi: Audronė Tamulienė, Rugilė Šlapkauskienė, Vida Rimienė — pirmi
ninkė ir Nijolė Balzarienė. J. Tamulaičio nuotr.

J. Kiaušas, Harrison .... 10.00 
E. Balanda, Cleveland .. 10.00
S. Petrutis, Chicago .... 10.00
T. Bukaveckas, Chicago 25.00
A. Puteris, Toronto .... 30.00
V. Kalendrienė, Weston 15.00
A. Januška, Milton.........15.00
St. Dalius, Hamilton .... 30.00 
Br. Skardžiuvienė,

Washington ................ 5.00
A. E. Ambražiūnai,

Santa Monica ............ 25.00
J. Stelmokas, Lansdowne 25.00 
I. Ulpaitė, Dorchester .... 10.00 
E. Bulotienė, Detroit .... 10.00
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Atsišaukimas į SLA narius
Mieli Broliai ir Sesės! š. m. gruodžio mėnesį įvyks 

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Pildomosios Tarybos 
nominacijos. Gruodžio mėn. SLA pilnateisiai nariai ren
kasi kuopų susirinkimuose ir slaptu balotu užrašo kan
didatų vardus ir pavardes į 7 pareigavietes. Po nomina
cijų SLA Nominacijų Komisija suskaičiuoja balsus ir 
viešai paskelbia tų kandidatų pavardes, kurie galės kan
didatuoti į septynių asmenų organizacijos vadovybę.

Mes, SLA Gerovės Komitetas, kreipiamies į visus 
Susivienijimo narius ir broliškai primena visiems, kad 
tebėra jų teisė ir pareiga dalyvauti nominacijose. SLA 
nominacijos (priešrinkiminiai rinkimai) yra demokrati
nio proceso neišskiriama dalis. Nominuodami kandidatus 
į mūsų aukščiausius postus, parodome plačiai visuomenei, 
jog SLA tvarkosi demokratiniais pagrindais. Tad balsuo
kime! SLA Gerovės Komitetas taip pat yra susirūpinęs 
Susivienijimo ateitimi.

Paskutiniu metu atsirado visokiausių federalinių bei 
valstijų apdraudos įstatymų ir potvarkių, kuriuos visos 
fraternalinės draugijos privalo klausyti ir vykdyti. Pri
valome įvesti naujus polisus-paliudijimus, naujas aktua- 
rines lenteles, išpildyti naujausių anketų ir statistinių 
formų. Galva gali apsisukti nuo tų visų "parėdymų”! 
Reikia atsimiti, kad Susivienijimo apdraudų ir finansų 
operacijas tvarko JAV Prekybos ir Darbo Departamen
tai, IRS, plius 10 valstybių draudimo departamentų.

Užtat, mes SLA veikėjai ir veteranai, pasivadinę 
save Gerovės Komitetu, kaip tik SLA gerovės dėlei nuo
širdžiai siūlome, kad dabar nėra laikas atmesti prity
rusios šiuose reikaluose vadovybės. Kaip sako patarlė: 
"Įbridus į srovingą upę, ne metas pamainyti arklius", 
žodžiu, reikia tempti vežimą pirmyn. Konkrečiai siūlome 
iš naujo išrinkti esamosios Pildomosios Tarybos narius. 
Dėl sveikatos pasitrauks iš pareigų du SLA mūrai — 
viceprezidentas Aleksandras Chaplikas ir iždo globėjas 
Povilas šūkis. Gaila nustoti jų talentus, tačiau atsiranda 
papildomi ramsčiai, taipgi savo ruožtu prityrę Susivie
nijimo veikėjai.

Kviečiame visus brolius ir seses nominuoti į SLA 
Pildomąją Tarybą: 1. į prezidentus POVILĄ P. DARGI 
kuris veikia SLA e'lėse pusę amžiaus, 2. į vicepreziden
tus: DR. VYTAUTĄ P. DARGI — energingą visuome
nininką, 3. į sekretores — GENEVIEVE MEILICNIE- 
NĘ, kuri 15 metų sekretoriauja ir tvarko centro rašti
nę, 4. į iždininkės — veikėją CHRISTINE AUSTIN, į 
iždo globėjus veikėją JOSEPHINE MILLER ir žurna
listą VYTAUTĄ KASNIŪNĄ. Taip pat indorsuojame 
DR. KAZIO BOBELIO, buvusio Alto pirm, ir dabartinio 
Vliko pirm., kandidatūrą į daktarus kvotėjus.

šie mūsų kandidatai yra plačiai žinomi lietuvių vi
suomenėje. Jie ir nusimano santykiuose su JAV valdžios 
įstaigomis. Ypačiai svarbu, kad šis sąrašas-sleitas suge
ba darniai bendradarbiauti ir dirbti bendram labui — Su
sivienijimo gerovei. Nominuokime juos į SLA Pildomąją 
Tarybą!

SLA Gerovės Komitetas
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