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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BIAURI TELEGRAMA
Shultz prašo KGB talkos

Vytautas Meškauskas

Kaip praneša Coalition for 
Constitutional Justice and 
Security (A. Mažeikos gru
pė), Valstybės Sekretorius 
George Shultz pereitų metų 
birželio 18 d. pasiuntė sekan 
čią telegramą savo ambasa
dai Maskvoje:

1. Teisingumo Departa
mento ypatingų kvotų įs
taiga (OSI) paveda pra
nešti ambasadai, kad OSI 
šiuo metu ruošia teismui 
Antano Bernoto bylą, OSI 
Nr. 14. Jis tarnavo Lietu
vos saugumo policijoje 
Šiauliuose, Lietuvoje, lai
ke vokiečių okupacijos. 
OSI dėkoja už sovietų įs
taigų bendradarbiavimą 
liudininkų apklausinėji
me, kuris įvyko 1985 m. 
vasario mėn. .
2. Bernoto ir kitų Lietu
vos saugumo policijos na
rių kvotoje OSI norėtų pa
kartoti ankstyvesnį pra
šymą, kad sovietų įstaigos 
peržiūrėtų archyvus, ieš
kodama dokumentacijos, 
kreipiant dėmesį į:

A. Lietuvos saugumo 
policijos istoriją, vysty- 
tymąsį ir organizaciją 
1941-44 metais.
B. Specifines Lietuvos 
saugumo policijos parei
gas ir atsakomybę;
C. Specifinius santy
kius tarp Lietuvos sau
gumo policijos ir vokie
čių įstaigų.
Šiaulių rajonas ir visa 
Lietuva yra labai svarbi 
sėkmingam atskirų as
menų bylų paruošimui 
ir sprendimui. OSI dė
koja (appreciates) už be
sitęsiantį sovietų įstai
gų bendradarbiavimą.

Shultz.

Tai tas pats Shultzas, ku
ris sveikina Lietuvos pasiun
tinybę Washingtone Vasario 
16 d. ir kitomis progomis.

Jei JAV iš tikro nepripa
žįsta sovietų okupacijos tei
sėta, jų įstaigos pirmiausiai 
turėtų kreiptis tuo reikalu į 
Lietuvos pasiuntinybę, nes 
sovietai, aišku, yra suintere
suoti visas Lietuvos savival
dos įstaigas, kiek vokiečiai 
jas toleravo, atvaizduoti blo
gesnėmis už pačius nacius.

Pagaliau šiame krašte yra 
pakankamai konsultatyvių 
institucijų, kurios atlieka 
įvairiausius panašius val
džios pavedimus, pvz. Rand 
korporacija.

Los Angeles reporteris 
Robert Gillette, kuris balan
džio 27 ir 28 d.d. paskelbė 
keletą įdomių straipsnių 
apie OSI bendravimą su so
vietais, viename jų (balan
džio 17 d.) rašo, kad milžiniš
kas anti-sovietinių sukilėlių 
skaičius bendravo su puolan 
čiais naciais, kaip tik pasi
remdamas tos Rand korpo
racijos 1982 m. studijos Gy
nybos D-tui duomenimis. Ne 
galima nuginčyti, rašo jis, - 
kai kas ta proga pasinaudojo 
persekioti žydus ir kitas tau
tines mažumas, ką skatino 
vokiečių rasinė propaganda, 
tačiau milžiniška sukilėlių 
dauguma vadovavosi papras
ta formule, kad priešas ma
no priešo yra mano sąjungi
ninkas, ir prisidėjo prie vo
kiečių vadovaudamiesi pa
triotizmu.

Sukilimo šaknys glūdėjo 
Stalino valdyme, kuris parei
kalavo tiek daug aukų, kad 
jas skaičiumi, jei ne panau
dotu metodiškumu, galima 
lyginti su nacių Holocaustu. 
1932-33 metais vien Ukrai
noje buvo sunaikinti 3 mili
jonai ‘kulakų’. Prieš pat vo
kiečių invaziją sovietai išve
žė dešimtis tūkstančių žmo
nių iš Baltijos kraštų ir t.t. .

‘Visa tai’ - pagal Rand ra
portą - ‘padėjo sudaryti po
litinį klimatą, kuriame gy
ventojų dauguma identifika-

(Nukelta į 2 psl.)

Pirmasis Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimas įvykęs New Yorke 1949 m. ge
gužės 21-22 d. d. Prie prezidiumo stalo sėdi: Bronius Dirmeikis, adv. Antanas Olis, kalba pik. 
Pranas Saladžius ir Motiejus Colney-Aukštika lnis.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos dabartinė valdyba. Sėdi iš kairės: vicepirm. Vida 
Jonušienė, pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas, sekr. Vilija Kerelytė. Stovi: ižd. V. Mastys ir vice
pirm. P. Buchas. y a Račkausko nuotr.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 

Seimui susirenkant Mečys Valiukėnas

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos įstatai nu
stato, kad ”Vyriausias Są
jungos reikalų sprendėjas 
yra sąjungos seimas, kuris 
renkasi ne rečiau kaip kas 
dveji metai”... Arčiau žvel
giant lengva suprasti, kad 
čia cituotasis nuostatas la
bai svarbus ir tenka pasi
gerėti, kad sąjunga jį pa- 
boja, jo laikosi.

Visuose sąjungos sky
riuose seimui rengiantis bei 
jį pravedant peržiūrimas 
visas sąjungos organizmas, 
seime išklausoma valdybos 

ir kitų institucijų atstovų 
pranešimai, išrenkama ar 
perrenkama sąjungos val
dyba, sprendžiami kiti klau
simai. Trumpai — sąjunga 
atsižviežina save, tarytum, 
apsivalo nuo sustingimo ir 
laiko dulkių.

Taip XIX-tąjį sąjungos 
seimą šaukia dr. Leono 
Kriaučeliūno pirmininkau
jama valdyba. Kam teko 
dirbti, bendradarbiauti su 
Leonu, manau, kiekvienas 
gėrisi jo neišsenkama ener
gija, dideliu įžvalgumu bei 

greitu padėties vertinimu ir 
suradimu ėjimo.

Dr. Leono Kriaučeliūno 
akcija daug lėmė ''Dirvos** 
70 m. sukakties minėjimo 
bei finansų vajaus pasise
kimą. Jo ėjimai ir pastan
gos, sudarant XIX-tojo sei
mo darbotvarkę bei sutel
kiant seimo dalyvius ir sve
čius, neabejotinai turės pa
sėkas seimo nuotaikai ir 
darbingumui. Jo paskata 
atsirado platesnis negu lig
šiolinių seimų leidinys, sei
mo darbotvarkė su keletą 
priedų.

Svarbiausia, dr. Leonas 
Kriaučeliūnas nepraranda 
geros nuotaikos ir, atrodo, 
niekad nejaučia nuovargio, 
priešingai jis baigdamas 
savo kadenciją yra išsita
ręs: "šie dvieji metai ma
ne subrandino ir Tautinės 
Sąjungos darbas, tikslai 
pasidarė man neatskiriama 
mano gyvenimo dalis”.

Reikia pastebėti, kad dr. 
Leonas Kriaučeliūnas palai
mą turi ir savo šeimoje 
žmona Irena ir dukra Vida 
yra artimos bendradarbės 
sąjungos darbuotėje.

Negalima užmiršti nepa
minėjus ir šio seimo šeimi
ninkų — Los Angeles sky
riaus valdybos su pirm. Rū
ta Šakiene priešakyje. Su
tikdami priimti pas save 
atstovus iš visos Amerikos, 
losangeliečiai praleido daug 
nemiego naktų, plonuoda- 
mi, kad šis seimas gražiai 
pasisektų ir liktų atminti
nu įvykiu Sąjungos istori
joje. Sėkmės!
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Mokesčių reforma logiška ir senai reikalinga. - Gorbačiovas 
----------------- prisipažįsta. - Artukovič byla. ----------------

Gegužės 7 d. senato finan
sų komisija nustebino visus 
Amerikos politinio gyveni
mo stebėtojus, priimdama 
mokesčių reformos planą. 
Mokesčiai, kaip žinome, yra 
renkami valstybės išlaidoms 
padengti. Ilgainiui, tačiau, 
jais bandyta ne tik paten
kinti tą poreikį, bet diriguoti 
visą krašto ūkinį gyvenimą. 
Pavyzdžiui, atpalaidavimas 
nuo mokesčių sumų, išleistų 
nuošimčiams už paskolas mo
kėti, skatino mokesčių mo
kėtojus skolintis namams ar 
automobiliams įsigyti. Atsi
rado ir daug kitu lengvatų, 
kuriomis galėjo pasinaudoti 
tik turtingesni ir tokiu būdu, 
nors pagal įstatymą jie turė
tų mokėti 50% mokesčių 
nuo savo pajamų, pasinaudo
dami įvairiomis lengvatomis 
jie galėjo mokėti daug ma
žiau. Jau vien tas turėjo ves 
ti prie minties, kad, rasit, 
panaikinus tas lengvatas, 
galima būtų sumažinti ir mo
kesčiams atimamą pajamų 
dalį.

Savaime aišku, kad nė vie
nas nenorės savarankiškai 
atsisakyti nuo savo naudos. 
Visi tie, padarytų jiems nuo
laidų išnaudotojai, prieš tokį 
sumanymą stosis piestu ir 
bandys atitinkamai paveikti 
nuo jų priklausomus senato
rius ir kongresmanus. Už 
tat, nepaisant prezidento 
Reagano raginimo, nebuvo 
tikima, kad kongresas šioje 
srityje padarytų kokią tvar
ką. Dėl to ir senato finansų 
komisijos projektas buvo to
kia staigmena.

Tą projektą gali dar gero
kai pakeisti senato pilnatis. 
Po to dar bus bandoma tą 
projektą suderinti su atsto
vų rūmų priimtu projektu ir 
reikės dar kartą kompromi
sinę išdavą pateikti abiems 
rūmams patvirtinti. Atseit, 
kelias dar ilgas. Tačiau, jei 
prezidentas energingai pa
rems, nauja mokesčių tvar
ka įmanoma - jei ne nuo 
1987 m., tai bent nuo 1988 m 
pradžios.

Dėl to gal ir neverta aiš
kintis visų smulkmenų, ku
rios gali pasikeisti parlamen 
tariniame procese. Už tat 
sustokime tik prie principų, 
kurie vyrauja abejų rūmų 
projektuose.

Dabar, pagal savo paja
mas, mokesčių mokėtojai 
yra dalinami į 14 klasių (bra- 
ckets), kurios moka nuo 
11% iki 50% savo pajamų. 
Pagal Atstovų Rūmų projek 
tą būtų tik keturios klasės: 
15%, 25%, 35% ir 38%, o 
senato komitetas mano, kad 
užtektų tik dviejų: 15% ir 
27%. 80% visų gyventojų 
mokėtų 15%, 27% reikės 
mokėti nuo pajamų virš 
42,000 dol.

Jei dabar mokesčiai nemo
kami nuo pirmų 1,080 dol. 
pajamų kiekvienam asme
niui, atstovų rūmai numatė 
tą sumą padidinti iki 1,500 
dol. tiems, kurie smulkiai iš
skaičiuoja savo pajamas ir 
2,000 dol. tiems, kurie pasi
tenkina trumpesniu mokes
tiniu pareiškimu. Senato ko
misija pasisakė už pirmų 
2,000 dol. atleidimą nuo bent 
kokių mokesčių asmeniui. 
Žmonės, kurie neišskaičiuo
ja visų savo išlaidų, gauna 
3,000 dol. (standard deduc- 
tion) arba 5,000 dol jei vyras 
ir žmona išpildo mokestines 
formas kartu (dabar buvo 
3,670 dol.). Pagal senato pro 
jektą, šeima iš keturių turės 
mokėti mokesčių tiktai jei 
uždirbtų virš 13,000 dolerių, 
dabar moka nuo virš 7,990 
dolerių. Tokiu būdu beveik 
6 milijonai žmonių ateityje 
nebeturės mokėti federali- 
nių mokesčių.

Sumos, išleidžiamos nuo- 
šimčiams už namų paskolas, 
bus ir toliau atleidžiamos, 
bet tik už du namus. Nura
šyti nuo mokestinių sumų ne 
bus galima nuošimčių už ki
tas paskolas, bet pajamų mo - 
kesčiai valstijoms ir mies
tams, kur tokie yra, bus ir 
toliau atleidžiami. Nurašyti 
tačiau negalima bus pardavi
mo mokesčių (sales tax). Iki 
šiol nuo mokesčių buvo atlei
džiama 2,000 dol. įdėtų IRA 
(Individual Retirement Ac- 
count). Pagal senato komisi
ją, ateityje tai bus galima 
daryti tik tuo atveju, jei ne
dalyvaujama įmonės pensijų 
plane. Nuo mokesčių ir to
liau bus atleidžiami savival
dybių paskolos lakštai (Mu- 
nicipal Bonds), bet ne priva
čių įmonių (kaip ligoninių).

Aplamai imant, naujais 
mokesčiais numatoma su
rinkti panašią į dabar suren
kamą sumą. Iš žmonių su
renkama jos dalis bus kiek 
mažesnė, o iš įmonių ir insti
tucijų kiek didesnė. Savai
me aišku, kad dėl to truputį 
pabrangs jų gaminamos pre
kės ir patarnavimai, kas 
kiek padidins infliaciją, bet 
nedaugiau pusės procento į 
metus. •••

Aštuoniolika dienų po ato
minės katastrofos Ukraino
je, M. Gorbačiovas pagaliau 
prabilo tuo reikalu. Jis pa
reiškė, kad dar per anksti 
nustatyti tikrąją katastrofos 
priežastį, per kurią žuvo 9 
žmonės, dėl kurios 299 žmo
nės yra ligoninėse ir kelias
dešimt tūkstančių buvo eva
kuoti.

Gorbačiovas tą progą pa
naudojo savo propagandai. 
Jis apkaltino Vakarus išpū
tus aukų skaičių ir pradėjus 
antisovietinę propagandą.

Taip pat ir septynių valsty
bės vadų viršūnių konferen
cija tą įvykį panaudojusi dė
mesio nukreipimui nuo kitų 
svarbesnių reikalų. Kartu 
jis pasiūlė susilaikyti nuo 
atominių sprogimų bandymo 
ir dėl to galėtų tuojau susi
tikti su Reaganu bet kurioje 
Europos sostinėje ar Hiro
simoje, į kurią JAV numetė 
savo pirmąją atominę bom
bą. Gorbočiovas iki to įvy
kio metinių - rugpiūčio 6 d. - 
pratęsė savo pažadą susilai
kyti nuo tokių bandymų.

•••
Gegužės 14 d. Zagrebe, 

Jugoslavijoj, buvo pasmerk
tas sušaudyti Kroatijos vi
daus reikalų ministeris karo 
metu Andrija Artukovič. Jis 
beveik 35 metus išgyveno 
Long Beach, Californijoje. 
Po karo Jugoslavija prašė jį 
išduoti, nurodydama keturis 
specifinius kaltinimus. Dėl 
jų jis ir buvo teisiamas: jis 
įsakęs -- sušaudyti kaimie
čius, atšikeršijant už parti
zanų veiklą; suimti ir nužu
dyti politinių priešų šeimas 
Zagrebe; ir ištremti į kon
centracijos lagerį tūlą dr. 
Jesą Vidic, kuris ten ir mirė.

Nors Jugoslavija Artuko
vič prašė išduoti jau nuo 
1951 metų, jo deportacijos 
byla Los Angeles teisme ne
buvo išrišta iki neįsikišo O SI. 
Artukovič, 86 metų amžiaus, 
yra labai silpnos sveikatos ir 
legaliai aklas. Tokį sušau
dyti ir Jugoslavijos komu
nistinei valdžiai nėra per 
daug džiaugsmo, todėl kai 
kas ten tikisi, kad jis, pada
vęs apeliaciją, tyliai numirs 
kalėjimo celės lovoje. Tuo 
atveju jis norėtų būti palai
dotas Zagrebo kapinėse, kas 
nepatiktų valdžiai, nes kro
atai galėtų prie kapo demon
struoti. Jei jis būtų sušau
dytas, jo palaikai būtų pa
kasti kalėjimo kieme be jo
kio ženklo.

BIAURI
TELEGRAMA...

(Atkelta iš 1 psl.) 
vo savo viltis ir politines as
piracijas su puolančia užsie
nio valstybe.’

Vokiečiams užpuolus So- 
vietiją, Vakarų valstybės, 
jai padėdamos, laikėsi tos pa 
čios taisyklės, kad priešo 
priešas yra mano draugas, 
tačiau ja neleido teisintis 
bėgliams iš Sovietijos. 1948 
metų DP aktas uždarė JAV 
duris tiems, ‘kurie savanoriš
kai asistavo priešo pajėgų... 
operacijoms prieš ... Jungti
nes tautas’, sovietų vardo 
neminint.

Panagrinėkim tą mintį to
liau. Bėgliai iš Sovietijos ar 
jų okupuotų teritorijų nusi-

Nustebau viename ir tame pačiame gegužės 2 d. 
DRAUGO nr. užtikęs du straipsnius prieš ... Vatikano 
politiką. Tiesa, vienas jų — A. Gečo — atrodo rašytas 
atsiklaupus. Kaip kitaip suprasti tokias vietas:

”Su vyskupo Baltakio teigimu ... pagarbiai 
nesutinkame ... Bendruomenė kreipiasi į popiežių 
su pagarba, pasitikėjimu ir dėkingumu už jo pa
rodytą palankumą lietuvių tautai. Mes jį prašome 
pripažinti Vilnių Lietuvai”.

Juk straipsniuose apie teritorinę priklausomybę to
kių kreipimosi formų nevartojame. Juo labiau, kad kita
me str. — A. Gurecko — be jokios pagarbos paaiškinama: 

”Iš tikro didžioji kliūtis yra ne koks nors pa
vojus Lietuvos aneksijos nepripažinimui, bet mums 
nuo seno gerai žinoma lenkų įtaka aukštuose Va
tikano sluoksniuose.”

Kaip matome, maišyti religiją su politika mums ne
siseka. Ir ne nuo dabar, štai prieš akis guli A. L. R. K. 
Kunigų Vienybės išleista prof. dr. Z. Ivinskio brošiūrėlė 
lietuvių ir anglų kalbomis. Joje mūsų katalikų istorikas 
jau 1951 m. užbėgo dabar ruošiamom 600 krikščionybės 
Lietuvoje sukakties minėjimui, savo darbą pavadindamas 
— LITHUANIA AFTER SEVEN HUNDRED YEARS 
OF CHRISTIANITY, išvesdamas jos pradžią nuo Min
daugo apsikrikštinimo. Aptardamas Lietuvos bažnytinės 
provincijos istoriją, Ivinskis štai ką pastebi:

”... klaidingas pažiūras į Lietuvą turėjo Antonio 
Zechini, kuris keturis metus buvo vizitatorium, 
atseit, apaštališkuoju delegatu Lietuvoje ... Tai 
buvo Steigiamojo Seimo laikais. Vizitatorius pa
matė karo ir okupacijų nualintą kraštą, suskur- 
dusį anuometinį Kauną. Krokuvoje noviciatą ėjęs 
vienuolis vaizdavosi, kaip ne vienas lenkas, kad 
negali būti Lietuvos be Lenkijos. O Kauno gat
vėse jis girdėdavo gana dažnai kalbant dar ne lie
tuviškai. Visuomenės susiskirstymas į smulkias 
partijas vizitatoriui taip pat nedarė gero įspūdžio, 
nors katalikai seime turėjo aiškią daugumą, o baž
nyčios buvo pilnos tikinčiųjų.”

Ivinskis nepamini to arkivyskupo kiaušiniais apmė- 
tymo Kauno šaričių bažnyčioje ir jo ”išprašymą”, kata
likams turint valdžią savo rankose! Ivinskis daugiau 
diplomatiškai pažymi: 'Neapsiėjo be apgailėtinų inciden
tų’ ir ’Zechini išvyko Rygon ir nebegavo leidimo sugrįžti’.

Tai pravartu neužmiršti, užsinorėjus pareikšti, kaip 
dabar pasitaiko, kad tautininkų valdžia persekiojo baž
nyčią. Iš tikro ji kovojo tik su ją bandančiais išnaudoti 
politiniams siekiams. Kad taip ir dabar yra, parodo ir 
pastangos krikšto sukakties proga įsigyti sau tarp veiks
nių pirmumo aureolę. (vm)

tina bent truputį susipažinti 
su dar ne sena istorija ir ne
prieštarauti sau patiems. 
Karas, tarp kitko, yra rim
tas biznis. Nuo jo veiksmų 
žūsta milijonai nekaltų. Juk 
likimo ironija norėjo, kad 
per paskutinį amerikiečių už- 
skridimą ant Tripolio žūtų 
Kadafio dvejų metų duktė, 

kalto tuo, kad jie ANKS
ČIAU už Vakarų valstybes 
suprato, kas yra tikrasis jų 
priešas ir pasinaudojo vokie
čių invazijos proga pabandy
ti atgauti savo laisvę. Tos 
pastangos DABAR yra JAV 
remiamos - atsiminkime tik 
Nikaragvą ir Afganistaną. 
Tai paramai administracija
prašo iš Kongreso šimtus mi- nors buvo įsakyta vengti 
lijonų dolerių. Nikaragvoje, žmonių aukų. Ar vedamas 
pvz., partizanai, kuriuos pre- koks nors tardymas, kad iš- 
zidentas Reaganas pavadino 
‘laisvės kovotojais’, negau
dami pakankamai ginklų yra 
priversti kovoti ne prieš ge
riau apginklotus sandanistų 
karius, bet civilius gyvento
jus, naikindami derlių ir at
likdami kitus ūkinio sabota
žo darbus, tuo būdu sudary 
darni napatogumų rėžimui.
(Kada jie bus patraukti at
sakomybėn? ...)

žodžiu, Nikaragvos gyven- giai taip pat, kaip apie even- 
tojai ir afganai yra raginami 
sukilti, bet tie, kurie anks
čiau sukilo, yra laikomi na
cių koloborantais, nors pa
čius nacius karą pradėti įga
lino ta pati Sovietų Sąjunga, 
užtikrindama jų užnugarį ir 
padėdama žaliavomis.

Aš sutinku, kad tai sunku 
suprasti eiliniam amerikie
čiui, tačiau valdantiems bū-

aiškinus to įsakymo nesilai
kymo kaltininkus? O kur 
bet koks tardymas apie pa
lestiniečių žudynes jų sto
vyklose Libane? Gal ir tų 
kaltininkai bus ieškomi po 
keturiasdešimt metų?

Žinia, greičiausiai paaiš
kės, kad Shultzas asmeniš
kai nebuvo įsigilinęs į tos ne
laimingos telegramos turinį, 
ar gal visai jos nematė, ly- 

tualų kandidato į Austrijos 
prezidentus neįsileidimą į 
JAV paskelbė, dar jo bylos 
nesprendus, ne koks admi
nistracijos pareigūnas, bet 
trečios eilės valdininkas Neil
M. Sher.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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VILTININKAMS SUSIRENKANT
Spaudos ir radijo draugija 

VILTIS, įsteigta 1951 m. 
naujųjų ir senųjų ateivių rū
pesčiu, stipriai finansiniai 
remiant spaudos mylėtojui 
Juozui Bačiūnui. Vilties d-ja 
perėmė tautinės minties laik 
raščio Dirva leidimo finansi
nę atsakomybę ir atpalaida
vo redaktorių nuo piniginių 
rūpesčių.

Pirmuoju Vilties d-jos pir
mininku (1952-59) buvo iš
rinktas šviesios atminties vi
suomenininkas JUOZAS B A 
CIŪNAS. Jam ir jo vadovau 
jamai valdybai teko sudaryti 
kapitalą, užtikrinti DIRVOS 
leidimą. Buvo mestas šū
kis surasti 179 šimtininkus, 
atitikmenį 1907 m. Vilniuje 
įsteigtai d-jai Vilties laikraš
čiui leisti. Deja, 1952 m. tiek 
šimtininkų nepasisekė su
burti, nes naujieji ateiviai te
bebuvo kūrimosi įkarštyje, o 
senoji išeivija jau buvo pa
vargusi nuo nuolatinio aukų 
davimo. Vis dėlto, pagrin
das buvo sudarytas ir Vilties 
d-ja savo uždavinį atliko ir 
tebeatlieka iki šiol.

Dirvos leidėja Vilties d-ja 
yra pergyvenusi džiaugsmin
gų dienų ir nelaimingų atsi
tikimų. Pati skaudžiausia 
nelaimė ištiko 1975 metais, 
kai gaisro metu buvo sunai
kinta pastogė, spausdinimo 
mašinos ir nebeatstatomas 
archyvas. Lietuvišku papro 
čiu, padegėlė Viltis-Dirva lie 
tuviškosios visuomenės dos
niomis aukomis buvo parem
ta ir padėtis atstatyta. Dir
va be sutrukdymų tebelanko 
prenumeratorius.

Vos atsigavus po ištiktos 
nelaimės, Ameriką užgulė 
sunki infliacija, medžiagų ir 
patarnavimų kainos raketi
niu greičiu pradėjo kilti, ža
dėdamos sugriauti nusisto
vėjusią ekonomiją. Reikėjo 
taikintis prie padėties ir ieš
koti būdų nedateklius paša
linti. Dirvos prenumerato
riai tai gerai suprato ir daž
nas prie nustatytos kainos 
pridėdavo auką, įgalindamas 
leidėjus tęsti laikraščio leidi
mą. Prie finansinio nedatek- 
klaisu išlyginimo daug prisi
deda rudeniniai dovanų pa
skirstymai. Padėka ir dova
nų aukotojams ir prenume
ratoriams, atsiunčiantiems 
auką.

Bet gi, patarnavimų ir me
džiagų kainoms nuolat ky
lant, nebeužtenka prenume
ratos ir priededamų aukų. 
Turėtas atsargos kapitalas, 
dengęs kasmetinius nuosto
liu ištirpo ir gręsė laikraščio 
pastoviam leidimui. Praėju
siais metais, bendru Ameri
kos Lietuvių Tautinės s-gos 
ir Vilties d-jos sutarimu, 
buvo sudarytas plačios apim 
ties komitetas, kuriam vado
vauti sutiko veiklusis visuo
menininkas, daugelio didžių
jų renginių organizatorius ir 
rėmėjas, Tautinės s-gos val
dybos pirm. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. Komiteto 
(faktiškai jo pirmininko) pas 
tangomis buvo išvystytas 
platus ir įvairus aukų rinki
mo vajus, davęs nepaprastai 
gerus rezultatus. Dirvos 70 
metų sukaktis buvo paminė
ta visose didesnėse lietuvių 
kolonijose ir sutelkta rekor
dinė aukų suma, peršokusi 
90,000 dol.. Energingasis ko 
miteto pirm. dr. L. Kriauče
liūnas dar neuždarė vajaus 
ir deda pastangas pasiekti 
100,000 dol. ribą. Kai pats 
stambiai remia lietuvišką 
veiklą, tai drąsu ir iš kito 
prašyti. Aukotojai, matyda
mi dr. L. Kriaučeliūno įde
damą darbą ir teikiamą pa
ramą, patys noriau priside
da savo auka.

Skaitant Vilties d-jos na
riams išsiuntinėtą praneši
mą, smagu jausti pasitikėji
mo ir džiaugsmo gaidelė, 
kad Dirvos leidėją - Vilties 
d-ją taip dosniai ir nuošir
džiai remia lietuviškoji vi
suomenė. Ir Vilties d-jos 
valdyba ir revizijos komisija 
dėkoja Dirvos 70 metų su
kakties komitetui, išskirti
nai jo pirm. dr. Leonui Kriau 
čeliūnui, už pavyzdingai pra
vestą vajų ir sutelktą kapi
talą, užtikrinantį tolimesnį 
Dirvos leidimą.

Padėka ir pagarba didžia
jam aukotojui ir vajaus vyk
dytojau dr. Leonui Kriauče- 
liūnui!

Vilties d-jos dabartinę val
dybą sudaro: pirm. dr. Da
nielius Degesys, Ohio, I-sis 
vicepirm. Jonas Jurkūnas, 
Indiana, vicepirm. Aleksas 
Laikūnas, Ohio, vicepirm. 
Kazimieras Pocius, Indiana

Programos vedėja filmų artistė Rūta Lee-Kilmonytė, Bruce Herschensohn, kand. į U. S. 
Senatą, Izola Foster, kand. į 48th Assembly, Claude Parrish, kand. į Egualization, Vytautas Šliu
pas vicepirmininkas ir antroje eilėje teisėjas Ronald Grey (Jakubaitis).

Lietuvių respublikonų susitikimas su amerikonais 
svečiais ir kandidatais Antanas Mažeika

Kalifornijos Lietuvių Res
publikonų Sąjunga, gavusi 
Kalifornijos Respublikonų 
Partijos čarterį, nutarė šį 
įvykį iškilmingai paminėti. 
Kartu - išreikšti padėką 
daug darbo įdėjusiems Są
jungos nariams, o taip pat 
Respublikonų Partijos va
dovams, padėjušiems šiame 
gana sudėtingame čarterio 
gavimo reikale.

Š.m. gegužės 2 d., penk
tadienį Lietuvių Tautinių Na 
mų salėje įvyko iškilmingi 
pietūs. Menininkės Aldonos 
Variakojienės papuošti sta
lai ir salė sudarė puikų foną.i 
Svečių prisirinko pilna salė. 
Dalyvavo lietuviai respubli
konai, plačioji lietuvių visuo
menė, respublikonų partijos 
pareigūnai ir pakviesti res
publikonų kandidatai.

Svečiams prie baro atsi
gaivinus ir spėjus vieniems 
su kitais pasisveikinti, pirm. 
Liucija Mažeikienė pakvietė 
visus užimti vietas. Trumpu 
žodžiu pasveikino susirinku
sius, pasidžiaugė, kad tiek 
daug susirinko. Programai 
vesti pakvietė ir pristatė 
mūsų visų gerbiamą ir myli
mą filmų artistę Rūtą Lee - 
Kilmonytę.

Rūta Lee savo gyvumu, 
gražia kalba ir įgimtu suma- 
numu išjudino susirinkusius. 
Pirmučiausiai pakvietė vice
pirm. Vytautą Vidugirį pra
vesti ‘Pledge Of Allegiance’ 
ir Edviną Balcerį sukalbėti 
Invokaciją.

Pietų metu buvo pakeltos 
šampano taurės ir sudainuo
ta ‘Valio, Valio’ Sąjungos čar 
terio gavimo proga.

ir sekr. Mečys Valiukėnas, 
Illinois.

Vilties d-jos narių suvažia
vimas įvyks 1986 m. gegužės 
25 d. Lietuvių tautiniuose 
namuose, Los Angeles, Cali- 
fornia. Dalyvaukime.

Antanas Juodvalkis

Po pietų pirm. L. Mažei
kienė trumpai nupasakojo 
lietuvių respublikonų 30 me
tų (1956-1986) veiklą, išvar
dino” buvusius pirmininkus: 
Leonardą Valiuką, Antaną 
Skiriu, Kazį Lukšį ir Vytau
tą Čekanauską. Paminėjo, 
kad aktyviai dalyvauta res
publikonų politiniame gyve
nime ir, svarbiausia, persior 
ganizavimą į Kalifornijos 
Lietuvių Respublikonų Są
jungą, kurią dabar sudaro 
šiaurės Kalifornijos - San 
Francisco vienetas, Vidurio 
Kalifornijos - Los Angeles 
vienetas ir pietų Kaliforni
jos - San Diego vienetas. Pa
sidžiaugė laimėjimu - Kali
fornijos Respublikonų Parti
jos čarterio gavimu. Šia pro 
ga pirmininkė įteikė Joe 
Crosby, Kalifornijos Respub 
likonų Partijos ‘Volunteer’ 
komiteto pirmininkui gražiai 

! įrėmuotą, papuoštą lietuviš
ka juosta padėkos raštą. P. 
Crosby padėkojo už gražią 
dovaną, savo kalboje iškėlė 
lietuvių darbštumą partijoje 
ir pasidžiaugė, kad su lietu
viais yra malonu dirbti. Ta 
pačia proga įteikė Kaliforni
jos Respublikonų Partijos 
gražiai įrašytą čarterį. Tokį 

: pat atžymėjimą pirm. įteikė

Pasibaigus pobūviui, sekr. Valė Baltušienė ir ižd. Vincas 
Juodvalkis skaičiuoja Įplaukas.

Joyce Van Schaack, Direc- 
tor of Community Affairs 
C.R.P. Jai padėkojo už jos 
pagelbą ir patarimus. Joyce 
Van Schaack padėkojo ir su 
dideliu nuoširdumu pasi
džiaugė lietuvių respubliko
nų veikla.

Po pirmininkės kalbos Rū
ta Lee paskaitė keletą šia 
proga gautų sveikinimų, 
kaip iš Baltųjų Rūmų Lino 
Kojelio, Prezidento specia
laus patarėjo, Clair Burger- 
ner - Kalifornijos Respubli
konų Partijos pirmininko, 
Wiliam Campbell - Kaliforni
jos Valstybės senatoriaus. 
Suminėjo kitus sveikinimus 
- Mike Antonovich - kand. į 
U.S. Senatą, Ed Zschau - 
kand. į U.S. Senatą, Mike 
Curb - kand. į Lt. Governor 
ir Bruce Nestaude - kand. į 
Secretary of Statė.

Sekė svečių pristatymas: 
Wendy Bercherdt - Executi- 
ve vice chairman of Citizens 
for the Republic. Prieš tai ji 
buvo Prezidento Personai 
Director Washingtone. Ji 
yra daug padėjusi, tarpinin
kavusi gauti lietuviams poli
tinius darbus. Jonas Talan- 
dis - National Republican He 
ritage Groups Council Vice

(Nukelta į 4 psl.)
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(Atkelta iš 3 psl.)
Chairman ir Pierre Manon - 
Calif. Republican Heritage 
Groups Council Chairman 
buvo irgi pristatyti.

Pakviesti kandidatai kal
bėjo trumpai, nes tai iš tikrų 
jų buvo ne rinkiminė akcija, 
o lietuvių respublikonų šven 
tė. Taigi pirmučiausiai svei
kino ir trumpai priminė į ku
rį postą kandidatuoja: Glau
dė Parrish - kand. į Board of 
Eąualizatio - District 2, Izola 
Foster - kand. į 48th Asseinb 
ly, prof. Bill Allen - kand. į
U.S. Senatą. Teisėjas Ro- 
nald Grey-Jokūbaitis - kand. 
į Superior Court teisėjus 
Los Angeles County - džiau
giamės ir didžiuojamės, kai 
turime lietuvių pasiekusių 
aukštesnes politines, ar at- 
sakomingas pozicijas Ameri
kos visuomenėje! Toliau 
sekė Bruce Herschensohn - 
kand. į U.S. Senatą, kuris 
buvo labai šiltai sutiktas. 
Trumpai paminėjo kelias 
mintis ir sutiko atsakyti į 
klausimus, į kuriuos trumpai 
bet labai aiškiai atsakinėjo. 
Jam užbaigus, publika atsi
stojimu ir gausiais plojimais 
nuoširdžiai dėkojo. Juozas 
Kojelis padarė pranešimą, 
kad Baltic American Free- 
dom League remia Bruce 
Herschensohn kandidatūrą į
U.S Senatą ir jis (J. Kojelis) 
yra parašęs ‘Drauge’ straips 
nį apie Bruce Herschensohn 
pabrėždamas, kad jis yra 
tikras Pabaltijo Valstybių 
draugas. Mes turėtume pa
remti jį ateinančiuose rinki
muose.

Sekė loterija, kuriai fan
tus aukojo: M&R American 
Insurance Service, Ine. (Mar 
kevičius ir Reivydas) šampa
no dėžę; Hopkins Jewelry 
Store (Rita ir Douglas Hop
kins) papuošalus; Cafe Mon
tana (Aušra ir Edmondas Šil 
kaitis) $50 pietų dovaną. Lo
teriją pravedė ponios Ema 
Dovydaitienė, Stasė Paute-

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros 

1986 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ: 
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

KELIONĖ NR. 3
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 4
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 5
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 6
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 7
Iš Niujorko

'Dainos' vakaras Baltimorėje
Balandžio 5 d. įvykęs 

Baltimorės mišraus choro 
"Dainos” koncertas klausy
tojams apsčiai paskleidė 
pavasariškos nuotaikos ir 
patrijotinės atgaivos.

Dainiečių sambūris ryž
tingai vykdo senosios liet, 
ateivi jos ir čiagimių "Dai
nos” draugijos (1931-1954) 
pastangas išlaikyti liet, 
dainą gyvą ir skambančią 
Baltimorės lietuvių visuo
menėje. Tačiau tatai toli 
gražu nėra lengvas užda
vinys.

Kad mėgėjų chorui tai
kytini ir kuklesni reikala
vimai, tai vis dėlto, kol jis 
pajunta, kad esąs pakanka
mai pajėgus viešai pasiro
dyti, dirigentui ir daininin
kams tenka gerokai pasi
tempti, siekiant įmanomo, 
balsų bendron visumon su- 
lydinimo ir darnaus skam
besio. "Dainai” stiprėti ir 
tobulėti trukdo įvairios 
kliūtys ir nepalankios apr 
linkybės. Choro sudėtis la
bai nepastovi, dainininkai 
nuolat kaitaliojasi. Nema
žai labiau įgudusių dėl se
nyvo amžiaus, ligų ir kitų 
priežasčių pasitraukia, o jų 
vieton pakaitų beveik ne
atsirandą.

Šiuo metu chore aštriai 

nienė, Audronė Kazlauskie
nė ir Janina Rukšėnienė. Lo 
terija davė gražaus pelno. 
Svečiai dar ilgai nesiskirstė, 
dalinosi įspūdžiais, politika
vo.

Šios šventės pagrindinis 
tikslas buvo kiek galima dau 
giau lietuvių supažindinti su 
lietuvių respublikonų veikla 
ir parodyti, kad amerikiečiai 
politikai tikrai domisi lietu
vių veikla, mus tikrai remia 
ir bndo mus geriau pažinti. 
Ta pačia proga pagarsinimas 
lietuvių veiklos amerikiečių 
tarpe, manau, buvo gerai at
liktas ir už tai rengėjams pri 
klauso didi padėka.

Antanas Mažeika

liepos 17 d. iki liepos 31 d.
$1,895.00

rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 23 d.
$1,935.1)0

rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d. 
$1,685.00

spalio 3 d. iki spalio 17 d.
$L480.00

gruodžio 20 d. iki sausio 3 d. 1987
$1,471.00

DIRVA

jaučiamas balsų nepropor
cingumas: tą dieną daina
vo tik 4 sopranai, 5 teno-, 
rai, mažokai ir bosų, o dau
giausia altų. Jau daug me
tų ’D’aina" neturi lietuvio 
dirigento, o samdomi kita
taučiai vadovai nepastovūs. 
Choristai daugiausia vyres
nio amžiaus. Bene vyriau
sias jų B. Karpius (Karpa
vičius), jau įpusėjęs aštun
tąją dešimtį, 14 metų bu
vęs Liet. Svetainės valdy
bos pirmininku, priklausęs 
ir senajai "Dainai", ištver
mingai tebedainuoja ir da
bartiniame chore.

Kaip ir bet kuri kita me
no šaka, daina, būdama 
žmogaus dvasinės būsenos 
išraiška, nėra ribojama am
žiaus. Tad pagarba patva
riesiems ! Ir gėda nepaslan
kiesiems, vengiantiems pri
sidėti.

Baltimorės liet, kultūri
niame gyvenime "Daina” 
yra užpildžiusi didžiulę 
muzikinę spragą, trukusią 
net 13 metų (1956-1969). 
Tuo laikotarpiu čia neturė
jome jokio tautinio choro.

šį kartą dainiečiai, vado
vaujami Charlotte F. Mor- 
ris, buvo paruošę 16 daly
kų — vien tik liet, kompozi
torių kūrybos. Išskyrus vie
ną kitą greitesnio tempo ir 
žaismingos nuotaikos dai
ną, visos kitos romantiškos 
ir grynai patrijotinio turi
nio.

Pirmoje programos daly
je mišrus choras padaina
vo : St. Šimkaus "Oi kas so
dai", Jul. Gaidelio "Daini
ninkų maršą”, J. Stankūno 
"Dainos kvieslį". Po to mo
terų choras atliko: žižiūno 
"Šlama šilko vėjas", A. 
Raudonikių "Aš tau žemė”,
B. Gorbulskio "Kad vėl ta
vim tikėčiau” ir St. Sližio 
"Dainavos tango”.

Po pertraukos vėl vyrų 
choras: F. Strolios "Parti
zano mirtį", A. Bražinsko 
"Kur gimta padangė”, A. 
Bražinsko "Brangiausią že
mę" ir V. Mikalausko "Su- 
batvakario dainą”.

Pabaigoj vėl mišrus cho
ras: St. Sodeikos "šiaurės 
pašvaistę", Br. Budriūno 
"Tėviškėlę”, T. Makačino 
"Kur tas kelelis”, St. Šim
kaus "Vakarinę dainą” ir 
Br. Jonušo "Kurteliai sulo
jo”

Virš programos publikos 
labai pamėgtoji ir populia
ri "Lauksiu tavęs atei
nant".

Choristai dainavo susi
kaupę, aiškiai tardami žo

džius ir pakankamai išryš
kindami kūrinio dvasią. 
Ypač įspūdingai skambėjo 
A. Bražinsko "Kur gimta
padangė, kur gimta padan
gė, kur pirmoji meilė ir dai
na". Klausydamas, tik labai dainos 
nejautrus tautietis galėjo 
nepajusti skaudų savosios 
tėviškės netekimą. Pakiliai 
sudainuota ir A. Sodeikos
"šiaurės pašvaistė".

Vertindama nuoširdžias 
dainininkų pastangas, pub
lika jiems reiškė savo šiltą 
pritarimą. Kai kas klausy
tojų prisipažino, kad, nepai
sant visos eilės nubyrėjusių 
dainininkų, choras dar taip 
gerai pajėgęs pasirodyti. 
Smarkiai buvo plojama gal 
ne tiek už jo meninį lygį, 
bet kad "Daina" dar vis iš
lieka gyva.

Turint pakankamai lėšų, 
galima iš kitur pasikviesti 
aukštesnio meniškumo sam
būrį ar pavienius daininin
kus arba kitataučių profe- 
sijonalų, bet ar šitaip būtų 
parodytas vietinės visuome
nės lietuviškos gyvybės ga
jumas ?

Baltimorės lietuvijai ma
žėjant, karosi vis sunkiau 
užpildyti didžiulę Liet. Na
mų salės erdvę. "Dainos’ 
koncerto pasiklausyti dar 
susirinko tiek, kad nerei
kėjo nusivilti jai dėmesio 
stoka.

Buvo jau įprasta "Dai
nos" koncertų metu choris
tų tarpe matyti kun. A. 
Dranginį, šiuo metu jis jau 
klausovų tarpe. Tapęs kle

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINĄ

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL 60601 
Td. kr«rtwvw (312) 243-5326; mm? (312) 6774419.
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bonu, parapijos reikalų 
spaudžiamas, jis jau nebe
dainuoja, tačiau sambūrį 
visada remia ir skatina. Per 
pamokslus ir kitomis pro
gomis nuolat pabrėžia liet, 

grožį. Bažnyčioje 
dainiečiams padėkoja už jų 
gražų pagiedojimą. Kad 
liet, daina ir giesmė Balti
morėje dar tebeskamba, tai 
kun. A. Dranginio, šio me
no nuolatinio gaivintojo, di
delis nuopelnas.

Šokiams grojo nuosaikaus 
skonio vietos ukrainiečių 
kapela "Dniepras". Ir vy
resnio amžiaus tautiečiai 
mielai sukosi įprastinių me
lodijų šokitj sūkuryje.

S. M.

NURSING ASSISTANTS
Large skilled suburbau nursing home 
has positions available on day and 
afternoon shifts for reliable, caring, 
mature individuals. Experience pre- 
ferred, būt not necessary. Farming- 
ton Nursing Home 313-477-7400 for 
an appointment. Excellent benefit 
package, (21-22)

NURSING SUPERVISORS
Afternoon and midnight shifts. Full 
time RN preferred. Mušt have eur- 
rent Michigan license and a min. 
of 6-months nursing supervisory ex- 
perience. Call JOANNE NEU, RN, 
Dir. of Nursing, FARM1NGTON 
NURSING HOME, 313-477-/4OO for 
an appointment. (21-22)

RN/LPN
Farmington Nursing Home, a unit 
of Botsford Continuing Care Center 
has pasitions available on afternoon 
and midnight shifts. Nursing home 
experience preferred. Coli JOANNE 
NEU, RN Director of Nursing, 313- 
477-4700 for an appointment. (2122)

TRUCK MECHANIC
Heavy duty expd. truck mechanic 
needed. Mušt have own tools. Salary 
commensurate with exp., please call 
for appt. 201-656-5900. (2134)

7

Kelionių maršrutas: 1 diena Maskvoje, 
11 dienų Lietuvoje, 2 dienos Helsinkyje

(Nakvojant dviese kambaryje), įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistą, 
operos, teatro arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 
suderinta su grandijoziniu Naujų metų sutikimo baliumi.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius (Automobilių kainos: Volga GAZ 24-10 — 
5.500 rb., VAZ 2107 — 4,470 rb„ VAZ 2106 — 4,130 rb., VAZ 21003 — 3,900 rb., VAZ 21013 
— 3,360 rb.), kooperatinius butus, padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams. 
Informacijų ir visais kelionių reikalais kreiptis į:

G. T. INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 29163, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA. TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702.

Skrendame erdviais „FINNAIR” lėktuvais. &FINNRIR

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos i e m o i — P>«i rinkimu didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Kai pro ašaras juokiesi...
Aurelija Balašaitienė

Visais laikais, visose tau
tose humoras skaudžių per
gyvenimų epochose guodė 
žmones, net tragiškiausioje 
situacijoje randant tą žais
mingą kibirkštį, kuri dviejų 
priešingybių, realizmo ir sva 
jonės susikirtime iššaukia 
šypseną pro ašaras. Jau Ho
mero Odisėjoje randama 
anekdotiškų vietų, o per 
ilgus šimtmečius didieji lite
ratūros kūrėjai vartojo saty
rą ir humorą plakdami socia
linės santvarkos, visuome
nės ir gyvenimo suformuo
tas žmogiškąsias ydas. Kaip 
nemirštamas yra Moljero 
‘Tartiufas’ ar ‘Juokingos pa
maivos’, taip netrukus ‘so
vietiška’ satyra ir humoras 
taps literatūros istorijos da
limi.

Humoras beveik visada 
atspindi gilią gyvenimo iš
mintį, kai su sąmojinga ironi 
ja, satyra ar net groteskišku 
žaismingumu jis yra nukrei
piamas į realaus gyvenimo 
problemas, kuriomis pavie
nis žmogus negali kovoti, 
kaip tai yra Sovietų Sąjun
goje, pajungusioje milijonus 
vergų savo nesėkmingoje sis 
temoje. Gyvenimas darosi 
nepakeliamas, jei subtilaus 
ar net ir vulgaraus humoro 
ir anekdotų pagalba nebūtų 
galima išreikšti protesto ar 
kritikos. Šekspyras yra ne
paprastai tiksliai pasakęs, 
kad ‘daug tiesos yra pasako
ma juokais’.

DVIDEŠIMT KETVIRTASIS DIRVOS 
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS
Tema. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove

lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma

šinėle rašytų, su dvigubu tarpu.
Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1986 m. 

birželio 15 d.
Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur

sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.
Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 

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

Sąlygos. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato 
Simo Kašelionio 6C0 dolerių premija, Dirva turi 
teisę premijuotą novelę be papildomo atlygini
mo spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių 
rinkinyje.

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

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

žodžio negali sustabdyti 
nei pasienių saragybos, nei 
muitinės... Per paskutinius 
dešimtmečius Sovietijos gy
ventojai yra sukūrę daug 
anekdotų, pajuokiančių ir 
taikliai nurodančių sovieti
nės sistemos silpnybes. Jie 
eina iš kartos į kartą, iš lūpų 
į lūpas, bet iki šiol niekas 
jais tiek nesusidomėjo, kad 
būtų sudarytas tų anekdotų 
rinkinys. Todėl lietuviškai 
visuomenei yra malonu ma
tyti, kad Clevelando jaunes
nės kartos lietuvis, aktyvus 
visuomenės narys, žurnalis
tas ir jau pripažintas rašyto
jas Algis Rukšėnas į plačiąją 
amerikiečių visuomenę išei
na su 182 puslapių knyga ‘Is 
That You Loughing Com- 
rade?’.

Gimęs 1942 metais Kaune, 
Algis Rukšėnas dar kūdikiu 
būdamas su savo tėveliais 
atsidūrė Vokietijos pabėgė
lių stovykloje. Nors jis Lie
tuvos neprisimena, bet buvo 
auginamas stiprioje lietuviš
koje dvasioje ir liko jautrus 
mūsų reikalams, bei turi su
formavęs tvirtą nuomonę ir 
pažiūrą į Lietuvos okupanto 
bei komunizmo daromą žalą 
milijonams nekaltų, laisvės 
trokštančių žmonių. Baigęs 
Western Reserve Univer
sitetą su balakauro laipsniu 
politinių mokslų srityje, 
Algis eilę metų dirbo kaip 
žurnalistas, iš prigimties tu
rėdamas talentą ir norą ra

šyti. Kai Simo Kudirkos ne
pavykęs šuolis į laisvę pla
čiai nuskambėjo per pasaulį, 
ypatingai sukrėtęs mūsų stu 
dentijos ir jaunųjų inteligen
tų kartą, Algis pasitraukė iš 
savo pastovios tarnybos, pa
siryžęs tą liūdną įvykį įam
žinti, parašydamas didelės 
apimties knygą ‘The Day of 
Shame’, kurią skaitytojai pa
sitiko su dideliu susidomėji
mu, o jos autorius buvo ap
dovanotas premijomis ir gar 
bės pažymėjimais.

1983 metais Algis Rukšė
nas scenai parašė politinę 
satyrą ‘Posėdis pragare’, ku
ri buvo pastatyta taip pat 
su nemažu pasisekimu.

Patyrusi apie Algio Ruk
šėno naujausią sovietinio 
pogrindžio anekdotų knygą, 
aplankiau jį jo jaukiuose, lie
tuviškais audiniais ir pa
veikslais papuoštuose na
muose, kuriuose šeiminin
kauja jo žmona Nijolė (Mai
nelytė) ir augina tris vaiku
čius.

Paklaustas, kas jį paskati
no sudaryti sovietiškų anek
dotų rinkinį, Algis prisipaži
no ilgą laiką to rinkino ne
planavęs, bet viskas susidės- 
tę natūraliai. Svečiuose, su
buvimuose ir šiaip bendrau
jant su žmonėmis, į jo jaut
rias rašytojo ausis atsimuš
davo daug anekdotų. Atvy
kę disidentai, pabėgėliai ir 
lankytojai taip pat vis atvež
davo naujų posakių ir juokų. 
Ilgainiui jis pradėjo juos už
rašinėti, kol pagaliau susi
darė didokas rinkinys. Kar
tą padarius sėkmingą pra
džią, nebuvo sunkumų rasti 
knygai leidėją.

‘Stebėdamas amerikiečių 
visuomenėje, ir ypatingai 
spaudoje, labai neteisingą 
pažiūrą į sovietinę sistemą, į 
ją žiūrint tik kaip į draugiš
ką oponentą, ir žinodamas 
kaip bejėgiškas yra sovieti
nėje sistemoje gyvenantis 
žmogus, aš pasijutau įparei
gotas jam patarnauti, humo
ro formoje perduodant jų 
galvoseną Amerikos visuo
menei’ - kalbėjo autorius. 
‘Būdami užgniaužti, jie su
kūrė humorą ir aš savo kny
goje jį tik perduodu, savo 
nekurdamas.’

Vartant minkštais virše
liais knygą su jo kolegos Ge
orge Kocar sąmojingomis 
iliustracijomis, netenka abe
joti, kad toji knyga turės di
delį pasisekimą. Trumpi ke
lių sakinių sąmojingi posa
kiai (‘Kodėl rublio draugystė 
yra tokia gera? Todėl, kad 
jis visur sukelia juoką’), mįs 
lės, visas sovietinio gyveni
mo sritis paliečiantys anek
dotai sudaro knygos turinį. 
Paklaustas, kodėl jis anekdo

Algis Rukšėnas, ”Is That You Laughing Camrade?” autorius. 
D. Blynaitės nuotr.

tų nesurūšiavo pagal katego 
rijas, autorius atsakė: ‘Ir aš 
iš pradžių apie tai galvojau, 
bet priėjau išvadą, kad vie
noje knygos dalyje ta pačia 
tema pasikartojantys anek
dotai, toliau skaitant, nustel
bia paskutinės eilutės sąmo
jų, iš anksto leidžiant atspėti 
baigiamą mintį’. Turiu pri
sipažinti, kad su autorium 
turėjau sutikti, nes kiekvie
nas anekdotas yra staigme
na, nepanašus nei į prieš jį 
skaitytą, nei į toliau sekantį.

Savo įžanginiame žodyje 
Algis Rukšėnas taikliai nu
sako sovietinio humoro, kaip 
vienintelio ginklo prieš pro
pagandinę mašiną ir totalita
rinio režimo priespaudą, ver 
tę ir pažymi, kad rusų tauta 
sugeba meistriškai pajuokti 
savo gyvenimo ydas, panau
dodama humorą taip pat 
kaip atsparą prieš visišką 
humoro stoką viešumoje.

Rašytojas, kartą pradėjęs 
kurti, nebepadeda plunks
nos. Todėl autorių paklau
siau apie tolimesnius kūry
bos planus. Mano dideliam 
džiaugsmui Algis Rukšėnas 
parodė man savo rašomo ro
mano rankraščio dalį ir trum 
pai supažindino su ‘Velnio 
akies’ turiniu. Tai didelės 
įtampos, sudėtingas savo in
triga ir originaliu priėjimu 
prie šių dienų gyvenimo kon 
fliktų romanas, turįs ir ne
maža mistiško elemento, ku
riame labai subtiliai didelį 
vaidmenį vaidina aukštas 
pareigas einanti lietuvaitė. 
Ir čia pasireiškia lietuvio ne
užslopinamas troškimas ras
ti būdą Lietuvos vardui po
puliarinti, paprasčiausia po
puliarios literatūros skraiste 

pridengiant propagandinį ar 
didaktinį elementą. Tokio 
pobūdžio anglų kalba para
šyti raštai, kurie pasiekia 
eilinių skaitytojų mases, gali 
nuveikti daugiau negu politi
nės brošiūros ar informaci
niai leidiniai, nedominantys 
eilinio žmogaus.

Birželio mėnesio pradžioje 
Algio Rukšėno knygą galima 
bus įsigyti visose stambes
nėse knygų parduotuvėse. 
Reikia tikėtis, kad ir lietu
viai tą knygą pirks, o jos kai
na patrauks ir knygoms ne 
visada mielai leidžiantį pini
gus asmenį - tik 5.95 dol.!

Daug sėkmės mūsų mie
lajam Algiui Rukšėnui! Skai 
tant jo knygą užtiksime ir 
anekdotus iš Lietuvos. Ne
žinia - juoktis ar verkti, ar 
tik džiaugtis, kad ir anapus 
dar pajėgiama juoktis ...

MACHINTNG FOREMAN - Ao- 
gressive die cost company is look- 
ing for an experienced, self-moti- 
vated supervisor to lake charge of 
our Secondary Department. Job 
reęuirements woula be 2 yrs. su- 
pervisory experience (mimmum) 
with a background in mochining 
folerances of zinc and alumunimun 
die east paris (primorily outo- 
motive). Mušt be familiar with dail
inę fixtures, topping, stroddle mills 
and light ossembly work. Salary 
commensurate with experience. 
Wrth good benefits. Please apply 
in person or send resume to: Mac- 
Donald's Industrial Products, 850 
Pannell NW, Grand Ropids, Ml 
49504. 363-4844.

TOOL AND GAGE 
MAKER 

GAGE GRINDER HANDS 
ALSO 

SURFACE/OD/AND ID 
GRINDER HANDS 

TOP RATES. FULL BENEFITS.
OVERTIME, 401 K PROGRAM

CALL 313-544-8181 
IE & E INDUSTRIES, INC. 
ROYAL OAK, MI. 48067

(20-26)
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LOS ANGELES LIETUVIŲ PARAMA 
VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Balandžio 5 ir 6 d. Los 
Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje žurnalistų 
sąjungos centrinė valdyba 
surengė solistės dainininkės 
Nelės Paltinienės ir muziko 
Arvydo Paltino koncertą. 
Jiedu gyvena V. Vokietijo
je. A. Paltinas yra Vasario 
16 gimnazijoj muzikos mo
kytojas, moksleivių choro 
vedėjas.

Koncerto pertraukos me
tu, o taip pat ir per vietos 
lietuvių radijo programą, 
pasakojo, kaip gimnazijoje 
vyksta mokymo ir auklėji
mo darbas, aiškino ekono
mines problemas ir dėkojo, 
losangeliškiams už paramą 
gimnazijai.

Kiek tos paramos losan- 
geliškiai bei bendrai pietų 
Kalifornijos lietuviai yra 
suteikę, vargu čia kas mė
gino sudaryti statistiką. 
Anksčiau čia veikė net keli 
gimnazijai remti būreliai, 
kurių nariai kas mėnesį mo
kėdavo pasižadėtą mokestį, 
bet dabar tokių būrelių ne
bėra.

Praeities veiklos pavyz
džiu minėtinas Sofijos Stei- 
kūnaitės - Puikūnienės per 
keletą dešimtmečių vado
vautas būrelis, šių metų 
gegužės pradžioje aplankiau 
Sofiją Puikūnienę jos na
muose. Jau keletas metų ji 
v i s uomenėj nebematomą, 
nes amžius ir nesveikatos 
iš namų nebeišleidžia. O 
buvo ji veikli ne vien kaip 
Vasario 16 gimnazijos rė
mėjų vadovų, bet vis talki
ninkaudavo organizacijoms, 
parapijai ir įvairius laurea
tus pagerbiant atskubėdavo 
su tortais ir kitokiais įvai
riais kepsniais.

Pasakojo Sofija Puikū- 
nienė, jog kai pasidarė sun
koka gimnazijos rėmėjų bū
reliui vadovauti, ieškojusi 
žmogaus, kurs sutiktų to
liau darbą tęsti. Teisinin
kas Stasys Paltus atėjęs 
pagalbon, padėdavęs atskai
tomybę tvarkyti, bet jis ne
tikėtai anksti mirė. Būrelis 
išsiskirstė.

Atrodo, jei būrelio nariai 
b.uvo savanoriai, tai neturė
tų būti sunkumų su mo
kesčiais. Deja, pasakojo 
Puikūnienė, reikėdavę kai 
kuriuos narius ne kartą pa-

Vladas Šimoliūnas, Stasė Pautienienė ir Ona Dovydaitienė 
tvarko "Spindulio” naudai paruoštą laimės stalą. V. Gilio nuotr.

Sofija Steikūnaitė-Puikūnie- 
nė Vasario 16 gimnazijos rė
mėja. Nuotrauka daryta Lie
tuvos nepriklausomybės lai
kais, kai ji buvo moterų šaulių 
veikėja.

raginti. Būdavę ir taip, jog 
priminus mokesčio terminą, 
kai kuris narys tardavęs: 
"Uždėk, kai susitiksiva, ati
duosiu". Dar ir dabar esą 
tokių uždėjimų jos apyskai
tose, kurių prašytojai už
miršo ir neatsilygino.

Jonas Puikūnas jau 90 
metų su viršum. Pensinin
kas, buvęs karininkas ir 
teisininkas. Didelis tautosa
kos mėgėjas. 1958 m. iš
spausdino patarlių, priežo
džių ir posakių knygą. 1971 
m. Jonas Mingirdas Puikū
nas išleido antrąją smulkio-, 
sios tautosakos knygą — 
Mįslės. Kalbant apie Vasa
rio 16 gimnaziją, Sofija 
Puikūnienė tarė: "Paimk 
mano vyro knygų, pasiųsk 
gimnazijai .Gal tiks į bib
lioteką, gal kuriam mokslei
viui padovanos". Taip tad 
vis dar Sofija Puikūnienė 
rūpinasi parama gimnazi
jai. 20 egz. knygų pasiųs
tos gimnazijai.

Kai čia gimnazijai remti 
būreliai išnyko ir jokio or
ganizuoto vieneto gimnazi
jos paramai nebėra, iškilo, 
privati iniciatyva. Tai los- 
angelietė Juzė Jakubėnie- 
nė — jau ne pirmas metas 
su aukų lapais prašinėja 
gimnazijai paramos. Šių 
metų pradžioje ji surinko 
$2,053.00 ir per Balfą pini
gus pasiuntė gimnazijai, 
šioje ringliavoje buvo gan 
dosnių gimnazijos rėmėjų: 
500 dolerių aukojo Ona

DIRVA

GEGUŽĖS 31 D. — TRIJŲ METŲ MIRTIES ATMINIMUI
— ILSĖKIS, BAIGĘS KELIONĘ ŽVARBIĄ 

TOLI NUO GIMTO KRYŽIŲ KRAŠTO 
ŠVENTOVES KŪRĘS KŪRĖJO GARBEI 
IŠ LIAUDIES MENO LIETUVIŲ RAŠTO.

B. BRAZDŽIONIS

ILGIEMS AMŽIAMS PALIKAI PAMINKLUS KALBĖTI UŽ SAVE.

GILIAI LIŪDINTYS ŽMONA IR SŪNŪS

Onutė Šepikaitė ir Jonas Bužėnas losangeliečių publikai 
dainuoja linksmos nuotaikos kūrybą. V. Gilio nuotr.

Gustienė; po 100 dolerių 
Monika Lembertienė ir An
tanas Dambriūnas; po 50 
dol. Vincas Klova ir Henri
kas Bajalis. Kiti aukojo 
mažesnėmis sumomis, viso 
sąrašuose 100 pavardžių.

A. Paltinas apie paramą 
gimnazijai kalbėdamas pa
stebėjo, jog moksleivės iš 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių esančios gimnazijos, 
choro pagrindas. Sunkiau 
dainaviman įprašyti berniu
kus. Paminėjo visą eilę cho
risčių pavardžių, tarp jų 
tris iš Kalifornijos — Nidą 
Gedgaudaitę, Dalią Navic
kaitę ir Viltį Janutaitę, — 
kurios šiais mokslo metais 
ten mokosi.

REMIA IR VIETOS 
"SPINDULĮ”

Losangeliškis jaunimo 
šokių ir dainos vienetas

"Spindulys", Onos Razutie- 
nės ir Danguolės Varnienės 
vadovaujamas, yra supla
navęs šią vasarą su dainų 
ir šokių programa aplanky
ti Brazilijos, Argentinos ir 
Uragvajaus lietuvius. Iš-

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

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

Jūsų auka TAUTOS FONDUI paremia ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padeda skleisti 
informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N. Y. 11421

1986 m. gegužės 22 d.

vyks birželio 30 d., grįš lie
pos 18 d.

Išlaidom spinduliečiai 
renka aukas, pardavinėja 
loterijos bilietus, rengia pel
no pramogas. Balandžio 27 
d. parapijos salėje buvo ro
domi Povilo Jasiukonio pa
gaminti filmai iš įvairių 
vietinių ir kitų šokių šven
čių. Gegužės 4 d. toje pat 
salėje Vlado šimoliūno va
dovaujami ramovėnai su
rengė pietus su programa, 
kurią šokdami ir dainuoda
mi spinduliečiai atliko. Pel
nas skirtas "Spindulio" iš
vykai paremti.

K. Januta*

HOUSEKEEPER
Live in housekeeper 5 days, Tues.- 
Sat. — Cleaning, laundry, some cook- 
ing and child care. — Seashore, dur- 
ing summer. Southern New Jersey. 
Excellent salary. References neces- 
sary. Call after 6:00 p. m.

(609) 429-5176.
(21-27)
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Darbų pabaigai - ačiū!
šv. Kazimiero 500 m. 

mirties sukakties paminė
jimo centriniam komitetui 
baigus darbus, dėkoju 
ALRK Federacijai ir jos 
pirmininkui S. Kupriui už 
pasitikėjimą komiteto na
riams, šį uždavinį pavedant. 
Daug pagalbos susilaukėme 
iš arkivysk. Marcinkaus, 
vysk. Brizgio, vysk. Deks- 
nio. Iškilmės Vatikane — 
prel. Tulabos, prel. Bačkio, 
prel. Bartkaus bei Romos

Toolmakers 
Gage Makers 

Gage Grinder Hand 
TOP RATES. FULL 

BENEFITS / O VERTIME 
INCL. DENTAL AND 

401/K PROGRAM. 
Call 313-544-8181 

IE & E INDUSTRIES 1NC.
(15-21) 

DOVANŲ PARDUOTUVE 
PATRIA 

2646 West 71st Street,
Chicago, III. 60629

Gintarai, tautodailė, laikrodžiai, bran
genybės, TV, elektronika, pardavimas 

ir taisymas.
Savininkai Fr. ir A. Siutai, 

telef. (312) 778-2100

komiteto triūso vaisius. Be 
Grandinėlės, be jos vadovų 
Sagių ir be dirigentės Klio- 
rienės minėtos iškilmės ne
būtų turėjusios patrauk
laus spalvingumo. Kun. Ki- 
jausko dėmesys ir pagalba 
palengvino sukaupti Gran
dinėlės kelionei lėšas. Ne
pamirštamas yra Kanados 
lietuvių pasišventimas, or
ganizuojant ir pravedant 
Toronte Katalikų kongre
są, ypač daug pasiaukojant 
kun. Gaidai, dr. Sungailai, 
p. Biretai. Lygiai yra bran
gus visų vietinių komitetų 
darbas, rengiant šv. Kazi
miero minėjimus atskirose 
vietovėse.

Esu dėkingas kūrėjams 
ir autoriams: dailininkams 
Viesulai, Vaškiui ir Palu- 
binskienei, muz. Lapinskui, 
poetui Bradūnui, a. a. Sužie
dėliui, Skabeikiui, šešplau-

ZĮ
Sveikinimas

Dr. PETRUI VILEIŠIUI

Negalėdami 8o m. sukakties 
pagerbime dalyvauti, linkime 
sveikatos ir sėkmės.

Mykolas Nagurskis
Rolandas Ponarskis
Antanas Saulaitis
Algis ir Marija Stankus-Saulaičiai 
Danuta Venclauskaitė

kiui, Dambravai, kun. Ga
vėnui, vertėjams į vokiečių 
ir italų kalbas, a. a. kun. 
Budreckui, Jurgui, doku
mentinio leidinio redakto
riui Raugui.

Skausme prisimename, 
kad vykstant darbams mus 
paliko prof. kun. St. Yla, 
komiteto narys, prof. S. Su
žiedėlis, leidinio apie šv. 
Kazimierą lietuvių kalba 
autorius, ir kun. L. Budrec- 
kas, giesmyno redaktorius.

Nuoširdžiai dėkoju kun. 
Pugevičiui ne vien už rū
pesčius komitete, bet ir už 
jo įstaigos pagalbą mūsų 
reikaluose. Neįkainuojama 

yra kun. V. Dabušio ištver
mė, kaupiant lėšas ir tvar
kant visus finansus. Dėko
ju visiems komiteto na
riams — V. Biretai, P. Jur
kui, dr. č. Masaičiui, M. 
Skabeikienei, P. Skabeikiui, 
dr. J. Sungailai, Br. Vaš- 
kaičiui. Darnumas ir suta
rimas buvo maloniausi mū
sų darbo bruožai. Reiškiu 
didelę pagarbą visiems au
kotojams. Ypač daug prisi
dėjo didoka mūsų dvasiš
kuos dalis.

Nors komiteto darbai yra 
baigti, tačiau visuomenės 
dar nepasiekė su šv. Kazi
mieru besirišančių meno 

kūrinių albumas, kurį savo 
lėšomis baigia atspausti 
Tėvai Marijonai. Albumas 
bus gaunamas Drauge. Pa
kely iš Romos į JAV yra 
Giesmynas. Užtruko kun. 
prof. P. Rabikausko šv. Ka
zimiero monografija, kurią 
išleis ir platins Tėvai Pran
ciškonai.

Uždaviniams kryptį davė 
trys ženklai: Dievas, Lietu
vos valstybingumas ir lie
tuvių tauta. Pagrindinės 
kliūtys buvo mūsų riboti 
sugebėjimai ir nepakanka
mas pajėgumas.

Vytautas Volertas,
(buvęs) pirmininkas

Nuo Raštikio iki Šakenio... (8)

Prestono paskalos
Apie Nepriklausomos Lietuvos asmenybes

35. Raštikis, brigados generolas, vyr. ka
riuomenės vadas. Gimęs 1896 rugsėjo 1 d. Kur
šėnuose, šaulių apskr. Jis baigė gimnaziją Ma
rijampolėje ir vėliau Lietuvos universitetą. Jis 
taip pat lankė Michailovo karo mokyklą Tiflise 
ir generalinio štabo akademiją užsienyje. Ka
rinę tranybą pradėjo 5-tame pėstininkų pulke 
eiliniu ir tais pačiais metais buvo paskirtas 
kuopos vadu. Sunkiai sužeistas kovose su bol
ševikais 1919 m. rugsėjo 29 d., paimtas į ne
laisvę ir grąžintas 1920 m. 1934 m. buvo pa
skirtas generalinio štabo viršininku ir padarė 
viską, ką galėjo, kad pašalinti politikavimą iš 
kariuomenės.

Buvo paskirtas kariuomenės vadu, įsteigus 
tą postą, ir pakeltas į brigados generolus 1937 
m. lapkričio 23 d. Ėjo krašto apsaugos minis
terio pareigas iki 1938 m. gruodžio mėn. Laike 
1939 m. kovo mėn. vyriausybės krizės suvai
dino pagrindinį vaidmenį, ir nors toliau paliko 
tik kariuomenės va<5u, dėl didelio populiarumo 
kariuomenėje iš tikro tvarkė visus valstybės 
reikalus; faktinai jis dažnai vadinamas Lie
tuvos Rydz-Smigly (Lenkijos kariuomenės va
das. V. M.).

Kalba vokiškai, rusiškai, lietuviškai (sic), 
ir atrodo esąs gerai informuotas apie Vokieti
jos kariuomenę, kas iš dalies aiškinama jo stu
dijomis Vokietijos štabo akademijoje.

Yra labai daug rašęs karinėje spaudoje ir 
labai gerai pažįsta kariuomenės apmokymo 
problemas. Paskirtas vyriausiu kariuomenės 
vadu'jis labai pakėlė Lietuvos kariuomenės lygį 

ir atrodo yra populiarus tarp visų karininkų.
Turi nepaprastai didelį užsienio ordinų 

skaičių.
Kaip Lietuvos delegacijos narys dalyvavo 

Jo didenybės vainikavime Londone.
36. Robinzonas, Dr. Jokūbas — Gimė žydų 

šeimoje 1899 m. Seirijuose, Alytaus apskr. 
Mokslinosi Suvalkų gimnazijoje ir Varšuvos 
universitete, teisių fakultetą baigė 1914 m. 
Dalyvavo Didžiajame kare ir išbuvo kurį laiką 
vokiečių nelaisvėje. Virbalio žydų gimnazijos 
direktorius nuo 1919 iki 1922 m. Lietuvos ad
vokatų tarybos narys nuo 1922 m. Atstovavo 
žydų mažumą Lietuvos seime 1922-1927 m.

Greičiausiai yra Lietuvos žymiausias ju
ristas ir kaip toks tarptautiniai žinomas už 
Lietuvos ribų. Lietuvos vyriausybės teisinis 
patarėjas, svarstant Tarptautiniame Teisme 
Klaipėdos klausimą. ,Kommentar der Konveft- 
tion ueber das Memel Gebiet’ autorius.

Taip pat britų pasiuntinybės Kaune teisi
nis patarėjas.

Labai inteligentiškas ir labai gerai infor
muota asmenybė, su kuria visados malonu pa
sikalbėti.

37. Roemeris, profesorius Mykolas — Gi
męs lenkų dvarininkų šeimoje 1880 m. Bagdo- 
niškės dv. Rokiškio aps. Išauklėtas Krokuvoje, 
Petrapilyje ir Paryžiuje, kur baigė Politinių 
mokslų akademiją 1905 m. nuo 1923 m. valsty
binės teisės profesorius Kaune. 1927-28 ir vėl 
nuo 1933 m. to universiteto rektorius.

Lietuvių-prancūzų kultūros draugijos pir

mininkas. Suvaidino vadovaujančią rolę įtiki
nant Lietuvos vyriauybę 1937 m. įvesti Lietu
vos mokyklose prancūzų kaip pirmą užsienio 
kalbą.

38. Rusteika, pulkininkas Steponas. Gimęs 
1887 m. Šiaulių apsk. Mokėsi Aleksandro gim
nazijoje Rygoje ir studijavo teisę Dorpato uni
versitete. *

Didžiojo karo metu įstojo į Rusijos armiją, 
ir 1914 m. pabaigoje baigė Kazanės karo mo
kyklą; dalyvavo Rusijos armijos operacijose 
Pietų-Vakarų fronte, ir buvo pakeltas į kapito
nus. 1918 m. grįžo Lietuvon ir įstojo į kariuo- 
mepę. 1919 m. paskirtas Šiaulių komendantu. 
1920 tom pačiom pareigom perkeltas į Telšius, 
kur išbuvo apie 10 metų. 1930 m. paskirtas kri
minalinės policijos viršininku. Po. atentato prieš 
jo gyvybę 1930 m. buvo pakeltas į pulkinin
kus. 1931 m. balandžio 2 d. buvo paskirtas Vi
daus reikalų ministeriu1 vietoje Arevičiaus. Tą 
postą buvo priverstas apleisti 1935 m. rugsėjo 
6 dieną. 1936 m. buyo paskirtas Kauno vice- 
burmistru.

Pulkininkas Rusteika yra laikomas inicia
tyvos žmogumi, energingu, garbingu ir anti- 
klerikalu, bet ne visai išbalansuoto galvojimo.

39. Šakenis, Konstantas. Gimęs 1881 maža
me kaime Pasvalio apylinkėje. Mokėsi Šiaulių 
gimnazijoje ir Petrapilio Technologijos insti
tute.

1911 m. paskirtas Vilniaus gimnazijos di
rektorium ir laike karo — lietuvių gimnazijos 
Voroneže direktorius.

1921-23 m. dirbo Susisiekimo ministerijos 
geležinkelių departamento bėgių tarnyboje, vė
liau paskirtas Panevėžio lietuvių gimnazijos 
direktorium. 1926 m. buvo išrinktas į seimą 
kaip nacionalistų partijos atstovas. 1937 m. 
buvo paskirtas Švietimo ministeriu. Tą postą 
išlaikė iki 1934 m. birželio mėn. pučo, po kurio 
buvo paskirtas Valstybės kontrolierium.

Laikomas garbingu vyru, bet nedaro veiks
mingo (efficient) įspūdžio. Neturi didesnės 
įtakos ministeriu taryboje.

(Bus daugiau)
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Ilgiausių metų Vytautui Abraičiui!
š. m. gegužės mėn. 3 d. 

Vytautas Abraitis, gyve
nantis Floridoje, Palm 
Coast. Daytona Beach apy
linkėje, atšventė savo sep
tyniasdešimtąjį gimtadienį. 
Sukaktuvininką pasveikinti 
iš plačiųjų apylinkių suva
žiavo virš penkiasdešimt 
Stellos ir Vytauto artimų
jų — studijų dienų kolegos, 
bendraminčiai* golfininkai 
ir patys artimiausi draugai. 
Buvo graži, saulėta šešta
dienio popietė ir svečiai gė
rėjosi Stellos ir Vytauto 
Abraičių gražiu įsikūrimu. 
Jų sodybą supa gražūs gol
fo laukai, kuriuose dažnai 
šios kolonijos golfininkai, 
Vytauto globojami, lošia 
golfą. Abraičiai čia įsikūrė 
prieš aštuoneris metus. 
Nauju gyvenimu džiaugiasi 
ir yra patenkinti, tuo la
biau, kad Stella ir Vytautas 
entuziastingi golfininkai, o 
laukai čia pat.

Sukaktuvininką Vytautą 
lietuviškoji visuomenė ge
rai pažįsta. Tai neišsenka
mos energijos, šakotos lie
tuviškosios veiklos aktyvus 
darbininkas, tautinės min
ties ugdytojas ir puoselėto
jas. Ir išplaukęs į ramesnio 
gyvenimo uostą, Vytautas 
nenurimo. Naujoje lietuvių 

Dalis svečių su sukaktuvininku Vytautu Abraičių. Iš kairės: Br. Lepeškienė, M. Šaraus- 
kienė, J. Rumbaitienė, J. Lepeška, M. Jagutis, S. Abraitienė, M. Rumbaitis, V. Abraitis, V. 
Janušaitienė ir A. Jagutienė.

kolonijoje įsijungė į šios 
kolonijos klubo veiklą, dir
bo valdyboje, o dabar vado
vauja Daytona Beach ir 
apylinkių ALT S-gos sky
riui.

Jo gyvenimo palydovė 
Stella suruošė šaunias vai
šes, visus svetingai abu šei
mininkai priėmė ir vaišino. 
Vaišės buvo smagios. Daug 
pašnekėsiu, daug gražių pri
siminimų iš Vytauto gyve
nimo.

Vaišių metu, kaip jau 
įprasta, suka ktuvininką 
pirmas pasveikino Lietuvių 
klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla, pasidžiaugdamas 
Vytauto aktyvumu, darbais 
praeityje ir šioje koloni
joje.

Jurgis Janušaitis kalbė
jo apie sukaktuvininką, 
kaip visuomenininką ir 
trumpais bruožais perbėgo 
Vytauto Abraičio nueitą gy
venimo kelią, šiame kelyje 
Vytautą lydėjo laimingos 
studijų dienos tėvynėje, 
sunkūs pirmieji žingsniai 
Amerikoje, atsiekti laimė
jimai bei didelė duoklė, ati
duota savajai tėvynei ir lie
tuviškajai išeivijai, ypač 
ALT S-gai, ALTai, BALF. 
Kalbėtojas išryškino ir jo 
kilnias savybes — toleran-

Bendru laimingo gyvenimo keliu... Stella ir Vytautas Ab
raičiai švenčiant Vytauto 70-tajį gimtadienį.

ei ją, principingumą, atvi
rumą ir nuoširdumą. Jam 
buvo įteikta golfininkų, ar
timiausių draugų bendra

J. Janušaičio nuotr. 

prasminga dovana. Svečiai 
sukaktuvininkui sugiedojo 
Ilgiausių ir sveikiausių me
tų linkėjimus.

Trumpai, kukliai, bet 
nuoširdžiai padėkos žodį vi
siems tarė pats kaltininkas 
Vytautas Abraitis, pažymė
damas, kad gera turėti tiek 
daug mielų draugų, tad ir 
skubančios dienos neša 
džiaugsmą.

J. Rimtautas

DETROIT
DIENA PILĖNUOSE

Gegužės 10 d. atvažiavęs, 
į švyturio jūrų šaulių kuo
pos stovyklą „Pilėnai”, ra
dau jau ten susirinkusius 
kuopos valdybos narius ir 
dirbančius: Antanas šiur- 
kus tvarkė vandentekį, Al

binas Telyčėnas remontavo, 
žolei piauti mašiną, Liuda 
Macionienė tvarkė stovyk
los kambarius.

Po 12 vai. stovyklos sa
lėje įvyko kuopos valdybom 
posėdis. Atsistojimu ir ty
los minute pagerbti šiais 
metais mirę kuopos šauliai: 
dr. Alfonsas Pakalnis-Pa- 
kalniškis, Juozas Kirvelai- 
tis ir Bronius Zakarka.

Praėjusio valdybos posė
džio protokolą paskaitė se
kretorius Antanas Vaitė- 
nas, kuris buvo priimtas be 
pataisų.

Kuopos valdybos pirmi
ninkas Valiukėnas paskai
tė gautus paskutiniuoju lai
ku raštus, paminėjo kuopos 
metinio susirinkimo nuta
rimus, kurie reikalinga dar 
įvykdyti.

Kuopos iždininkas Romas 
Macionis nušvietė kuopos 
finansinį stovį, kuris rodė 
stovyklos stiprumą.

Valdyba nutarė stovyk
los ”Pilėnai” atidarymą 
ruošti gegužės 25 d. sena 
tvarka: švyturietės paruoš 
maistą, o švyturiečiai pasi
rūpins skanių gėrimų.

Jonų ir Jonių minėjimą 
su laužu Pilėnuose ruošti 
birželio 29 d.

Amerikos Lietuvių Radi
jo klubui „Lietuvių Balsas” 
paskirta 20 dol.

Antanui Vaitėnui pavesta 
rinkti aukas Čiurlionio an
samblio monografijai iš
leis*’

Albinui Grigaičiui ir Ba
liui Telyčėnui pavesta rū
pintis kelio į stovyklą įva
žiavimui sutvarkymu, o 
Liudui Seleniui pavesta rū
pintis stovyklos maudyklos 
išvalymu. Posėdį pravedį 
pirm. Br. Valiukėnas, se
kretoriavo A. Vaitėnas. Da
lyvavo 11 valdybos narių.

Po posėdžio kuopos mo
terų vadovė Onutė Selenie- 
nė, talkininkaujant Stefa
nijai Telyčėnienei, Elenai 
Bražiūnienei, Gracei Valiu- 
kėnienei ir Liudai Macionie- 
nei, posėdžio dalyviams pa
ruošė skanius pietus.

A. Grinius

Iš kairės: J. Daugėlienė, B. Dzenkauskienė, V. Abraitis, V. Lapėnienė, S. Abraitienė J. 
Daugėla, J. ir R. Bagdonai ir A. Kašuba. J. Janušaičio nuotr.

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir pakeitimo taisyklių siuntiniams 
į Lietuvą siųsti, dabar vėl galima paremti savo artimuosius, 
pasiunčiant jiems naudingų dovanų.

Šių metų pradioje siūlome šiuos dovanų siuntinius:

1986 — 1
Vyriškas arba moteriškas bliusonas — anorakas, 

velvetinės „VVrangler” firmos džinsinės kelnės, vyriški arba 
moteriški sportiniai batai firmos ,.Adidas”.

Šio siuntinio kaina pasiunčiant oro paštu — $120.00.

1986 — 2
„Adidas” firmos sportinis kostiumas, sportiniai batai fir

mos „Adidas”, vyriškas arba moteriškas megztinis, vyriškas 
arba moteriškas bliusonas — anorakas, velvetinės arba 
denim medžiagos džinsinės kelnės firmos „VVrangler” arba 
„Levi”.

Šio siuntinio kaina su pašto išlaidomis — $220.00

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir nau
dingiausiu PAVELDĖJIMO BŪDU.

Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:

Z. Juras,
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England.

Telef. 01 460.2592.
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6 3001 W. 59th Str.
Chicago, III. 60629
Tel. 312(471-3900)

AR IŠTIESIME PAGALBOS RANKĄ?
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

UfTOVIfl. FONDAS MMM
Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio — aukoto

jas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, suma po pavardės 
— įnašų iš viso.

1986 m. kovo mėn.

2 x $10 Stankus Kostas J., $255; Tamašauskas Juozas ir Petronėlė, $710.
1 x $15 Jasinskienė—Mainelytė Gražina Rožė, $150.
3 x $20 Korporacija „Giedra” Clevelande, $220; Lasnik Ona atm. įn.: 

įm. 2 asm., $120; Venclova Tomas, $150.
2 x $25 Baltušis Stasys ir Anastazia, $1,025; Daukantas Bladas ir 

Zuzana, $275.
1 x $30 Butkys Vilija, $130.
2 x $40 Miecevičius Kazys atm. įn.: Miecevičienė Genovefa, $300, 

Stelmokas Jonas, $150.
1 x $50 Burneikis Jonas, $1,050.
1 x $75.95 Marųuette Parko Lituanistinė Mokykla, $2,604.57.
22 x $100 Babrovvicz Tessie, atm. įn.: Sink Margaret B., $100; Balčiūnas 

kun. Vytautas, $300; Banėnas Antanas atm. įn.: Banėnas Amelija, $1,600; 
Bartašius Kazys ir Ida, $1,300; Barto Eleonora ir Gerald, $200; Bogotos 
Lietuvių Grupė: Vyšniauskas Jonas, $300; Bulika Juozas, $216; Dailidė 
Bronius atm. įn.: Dailidė Vytautas, $1,050; Gylys Povilas ir Birutė, $500; 
Kulikauskas Gintaras Viktoras: įm. močiutė Rudaitienė Marcela jo gimta
dienio proga, $100; Lapatinskas Vytautas ir Alice, $100; Liaukus Justinas 
ir Elena, $1,300; Minelga Antanas ir Aldona, $100; Moskevich Buivydas 
Anna atm. įn.: Sink Margaret B., $100; Nakas Viktoras ir Kristina, $100; 
Paulėnas Julius, $200, Radys Vytas atm. įn.: įm. 7 asm., $100; Ruokis kun. 
Jonas, $600; Stukas Algirdas, $100; Vilimaitė Emilija atm. įn.: Williams 
Frank, $100; Vizgirda Juozas Domicėlė, $.500; Zeikus Bronius ir Zuzana, 
$100.

1 x $110 Kuncaitis Juozas atm.: Galinis Bronius ir Irena $30, 
Mickevičius dr. Bronius ir Genė $25, Lower School of Carroll School $25, 
$480.

1 x $125 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: JAV LB Palm Beach Coun- 
ty Apylinkės valdyba bendra auka $100, Mikšienės Elenos atm. $25, $4,595.

2 x $200 Karys Jonas atm. 2 m. mirties sukaktį minint: Karionė Joana, 
$1,020; Klova Vincas, $2,400.

1 x $300 Matulaitis Jonukas A.: Matulaitis Antanas ir Amelija, $1,000.
2 x $1,000 Didžiulienė Kazimiera atm. įn.: Didžiulis Vytautas ir Jad

vyga, $5,000, Bliūdžius Andrius ir Stasė, $1,000.
1 x $1,200 Karoblis dr. Vytautas ir Antanina, $7,200.
1 x $5,000 Kun. dr. Juozo Prunskio Fondas: kun. J. Prunskis, $10,000.
1 x $25,000 A. D., $25,000.
Iš viso $36,713.95

1986 m. balandžio mėn.

1 x $10 Janulevičius Juozas atm. įn.: įm. 1 asm., $10.
4 x $20 Gumbelevičius Jonas ir Anelė, $200; Juodienė Monika atm. įn.: 

įm. 1, $20; Korla Povilas ir Gertrūda, $230, Račyla dail. Jonas atm. įn., $500.
1 x $23 Misiulytė Roma atm. įn.: Miliulis Domas, $400.
3 x $25 Ambrazieius Vincas atm. įn.: Ambrose Marius, $500; Balaišis 

Kaziemieras ir Agnė, $125; Druseikis Petras atm.: Rochesterio NY Ramovės 
valdyba, $1,225.

1 x $30 Petrauskas Adakris ir Salomėja, $150.
1 x $35 Chicagos Aukšt. Lituanistinė Mokykla, $1,395.
1 x $45 Matvekas Leonas atm. įn.: Vaitis dr. O. ir V., $25 ir 1 kt. asm., 

$45.
3 x $50 Jonikas dr. Petras ir Ona, $300; Kirvelaitis Juozas atm.: įm. 

3 asm., $150; Žygas Juozas, $175.
1 x $66 Dariaus ir Girėno Lituanistinė Mokykla, $1,127.72.
1 x $80 Bartkus Ona atm. įn.: Bartkus Jonas, $300.
20 x $100 Atutis Aleksandras ir Jadvyga, $300; Baltutis Vytautas ir 

Ona, $400; Bartoševičius Eugenijus aim. įn.: Bartosevičienė Eugenija, 
$1,400; Dailidė Pranas atm. įn.: Dailidienė Ona, $1,000; Galinaitis Saulius 
Petras: įrašė naujagimį anūką Artūras ir Gertrūda Galinaičiai, $100; 
Girdvaitienė Marija atm. įn.: Girdvainis Vytautas, $700; Grigaitis Joseph 
ir Zinaida, $200; Gritėnas Juozas (miręs) ir Stanislova, $1,200; Jokūbaitis 
Martynas atm. įn.: Jokūbaitis Jadvyga, $1,200; Kaklauskas Juozas, $200; 
Kindurys Alfonsas ir Ona, $3,200; Liutermoza pulk. Albertas atm. įn.: 
Liutermozienė Ona, $1,500; Račkauskas kun. Antanas, $1,625; Rasutis 
Vytenis P., $200; Šepetys Jonas, $800; Širmulienė Veronika, $300; Staniškis 
Julius (miręs) ir Petronėlė, $1,320; Tarvydas dr. Pranas (miręs) ir Liucija, 
$431; Vanagūnienė Stasė atm. įn.: Vanagūnas Stasys, Jr„ $200; Vyliaudas 
Balys, $100.

1 x $150 X atm. įn., $1,400.
1 x $200 Staniškis Bronius ir Sofija, $2,000.
1 x $380 Kašuba Antanas atm.: po $50 Baras Stasys ir Elena, Kašuba 

Jonas ir Lillian, Kašuba Romas ir Nijolė, Kašubienė Ona, Juras T. ir D. 
$30, po $25 Bender Rima, Mažeika Vaclovas ir Vanda, Sirutis Aloyzas ir 
Gražutė, Rimas Kazys; ir 4 kiti asm., $480.

1 x $900 Petraitis kun. Alfonsas, $1,000.
1 x $1,000 Makaras Antanas ir Cecilia, $2,040.
1 x $1,035 Kuncaitis Juozas atm.: po $60 Kubilius Viktoras ir Aga, 

Vaitkus Vladas ir Ona, po $50 Beder R. ir R., Čade Irena, Rasys Juozas 
ir Irena, Rūtenis Grožvydas ir Vida, po $30 Anthaney Halina, Mickūnienė 
A., Rūtenis V. ir J., po $25 Arthur Jay ir Dorothy, Jančauskas V. ir D., 
Jansonas Ed. ir Irena, LB Cape Cod Apylinkė, Pierce Michael, Primavera 
Bill ir Margarita, Vasiliauskas Tatjana, Vasys Jonas ir Bronė, Veitas R. 
ir R., Žiaugra Vyt., Carroll School; ir 17 kitų asm., $1,515.
ž 1 x $2,000 Lietuvos savanorio Janonio Fulgento (miręs) ir žmonos Mari
jos stipendijų fondas: Janonienė Marija, $23,000.

1 x $3,000 Broniaus Gražulio fondas studentų stipendijų reikalams: 
Gražulienė-Karklius Akvilė, $25,000.

Iš viso $11,259.00.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1986.IV.30 pasiekė 3,386,058. 
Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir 
jaunimą 1,537,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių fondo dalį. Iš viso palikimais gauta 
864,031 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui. 
Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, 
3001 West 59th Street, Chicago, IL 60629”.

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remiamas 
lietuvybės išlaikymas.

Černobylo atominio reakr. 
toriaus tragedija, sukretu-. 
si visą pasaulį ne vien pa
čios katastrofos faktu, bet 
ir jos pasekmėmis mūsų 
planetoje, paskatino laisvo 
pasaulio tautas, nepraradu
sias humaniškumo ir meilės 
individui, imtis griežtų ap
saugos priemonių, kad nuo 
baisių radiacijos padarinių 
būtų apsaugota ne vien da
bartinė, bet ir busimoji kar
ta. Televizijoje matėme mil
žinišką pieno miltelių ir jo
do siuntą Lenkijai, kuri bu
vo sudaryta Amerikos len
kų pinigų ir iniciatyvos dė
ka. Nors jau praėjo trys 
savaitės nuo černobylo ka
tastrofos, bet mūsų spaudo
je neteko pastebėti nė vie
no mūsų visuomeninių ar 
labdaros organizacijų atsi
šaukimo, kuriuo būtų ska
tinama panašaus pobūdžio 
parama radiacijos užterš
tais debesimis apnuodytai 
Lietuvai. Beveik kas savai
tę mus pasiekia aukų pra
šymai įvairiems lietuviš
kiems reikalams, bet dar 
niekas nesikreipė dėl para
mos Lietuvos gyventojams. 
Dabar yra pats laikas imtis 
iniciatyvos ir šūkius pa
versti darbu, nes tai puiki 
proga tikrajam idealizmui 
įrodyti ir visuomenės au
koms įprasminti.

Mūsų oficialiai valdžios 
p r i pažintos organizacijos 
privalo reikiamus leidimus 
ir atlikti formalumus tokių 
siuntų persiuntimui, kas 
galėtų būti lengvai pasie
kiama su mūsų minėjimuo-

pasirodė žinutė, kuria lietu
viai yra skatinami reikšti 
savo protestus televizijos 
stotims, kad Lietuvos var
das būtų įrašytas žemėla
piuose. Kokia ironija, kad 
galime pasitenkinti kelių 
raidžių įrašymu, bet igno
ruojame likiminę proble
mą!

Kol dar nėra per vėlu, 
pasirūpinkime pagalba Lie
tuvai. Be to, atminkime, 
kad dabar jau nuo 1983 me
tų Ignalinoje veikiantis, da
linai įrengtas atominis re
aktorius, jo statybą galuti
nai užbaigus, bus pats ga
lingiausias atominis reakto
rius visoje Sovietų Sąjun
gos teisėtoje ir neteisėtoje 
teritorijoje. Jei panaši ne
laimė ištiktų Ignaliną, tai 
ji užtikrintų visišką mūsų 
tautos sunaikinimą. Iš Eu
ropos gautomis žiniomis te
ko patirti, kad smulkių 
techniškų incidentų ir trū
kumų jau būta ir Ignalino
je. Reaktoriaus statyba, at= 
likta pagal biurokratų nu
statytą penkmečio planą, 
neatsižvelgiant į gyvento
jų saugumą ar darbo preci
ziją, taip būtiną tokioje ri
zika perpildytoje technikos 
srityje, naudojant abejoti
nos kokybės sovietinės ga
mybos įrengimus, leidžia 
spėlioti tragiškos katastro
fos galimybes. Ar esame 
pasiruošę gelbėti mūsų nai
kinamos tautos likučius?

Dabar yra tas bandymo 
laikas, kai mūsų organiza
cijos gali konkrečiai savo 
ištekliais pasitarnauti ten,

kur yra labiausiai reikalin
ga, o pasiruošimas ateičiai 
mus privalo ir moraliniai, ir 
piniginiai įsipareigoti. Kas, 
jei ne mes, ištiesime pagal
bos ranką? Gyvenimas yra 
pilnas staigmenų, ir kar
tais priverčia persvarstyti 
pirmenybes, antraeilius, ne 
gyvybinės reikšmės projek
tus nustumiant į šalį.

Nesistebėčiau, jei nieko 
neveikimui pateisinti pasi
girs balsai, tvirtinantys, 
kad Lietuvoje radiacijos 
pavojaus nesama ... Jei net 
Oklahomos piene buvo ras
ti nedideli kiekiai iš černo
bylo atkeliavusios radiaci
jos, tai kaip jos gali ne
būti Lietuvoje? Mokslinin
kai aiškiai įrodė, kad nebū
tina radiacijos pasekmes 
pastebėti iš karto, nes jos 
žalingas, nors ir nepastebi
mas kiekis veikia pamažu, 
g r i a u damas organizmą, 
nuodydamas ir negimusius 
kūdikius, įsisiurbdamas į 
kraują ir odos narvelius, po 
eilės metų iššaukia nepa
gydomą mažakraujystę ir 
kitų kūno organų piktybi
nes ligas.

Neieškokime pasiteisini
mų, bet ištieskime pagalbos 
ranką.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

GOVERNMENT JOBS 
$16,-$59,230/yr. Now Hir- 
ing. Call 805-687-6000, Ext. 
R-5823 for current federal 
list. (20-27)

se taip gražiai kalbančių 
politikų talka. Jodas, pie
no milteliai ir kiti gyvento
jų sveikatai būtini produk
tai turi būti kuo skubiau
siai siunčiami Lietuvoje 
siekiančioms sveikatos in
stitucijoms, o tas darbas 
nepareikalautų nė kiek dau
giau pastangų, negu gran
diozinių švenčių, minėjimų 
ar suvažiavimų rengimas. 
Turime pasirūpinti mūsų 
tautiečių gyvybiniais reika
lais, kad kūdikiai nebūtų 
priversti gerti radijacija 
užterštą pieną, kad gautų 
nuo radijacijos nuodų ap- 
saugojantį jodą, kad kon
servuotos daržovės ir vai
siai nors laikinai pakeistų 
mitybai netinkamus vieti
nius produktus. Nėra pras
mės paneigti tą pavojų, jei 
ir žymiai toliau esanti Ita
lija ir Austrija iš krau
tuvių ir turgaviečių pašali
no didelius kiekius įvairių 
ūkio gaminių, kad jais ne
būtų nuodijami gyventojai.

Lietuvos vardas, kaip ir 
kitų trijų Pabaltijo valsty
bių, televizijoje rodomuose 
meteorologijos žemėlapiuo
se nebuvo įrašytas, bet ir 
eiliniam stebėtojui buvo 
aišku, kad radioaktyviniai 
debesys negalėjo pasiekti 
Švedijos, neskridę Pabalti
jo dangumi. Todėl spaudoje

• PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ................. $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas......... $ 35.00
.—. Anksčiau užsisakiusiems - $33.50

ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai .................$150.00
LJ VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai....... ....................  $ 35.00
[~| Signataro PETRO KLIMO “Iš mano atsiminimų” ... $ 13.25
n Prez. A. SMETONOS raštai “Pasakyta parašyta”.... $ 11.25

J. KAPOČIUS, P O. BOX 95, SO. BOSTON, MA 02127, USA

-------------- Iškirpti. Užsakymus ir mokestį siųsti JAV doleriais----------------

Vardas, Pavardė

Adresas
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

ĮTEIKTA JAUNIMO 
PREMIJA ALGIUI 

KUBIUKUI
Devin toji Eugenijaus 

Kriaučeliūno vardo jaunimo 
premija įteikta Algiui Ku- 
liukui, rūpestingai suruoš
toje iškilmėje, š. m. gegu
žės 10 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje.

Programą sklandžiai ir 
sumaniai vedė Jolita Kriau- 
čeliūnaitė, prie garbės sta
lo pakviesdama jury komi
sijos narius ir garbingus 
svečius, jų tarpe vyskupą 
Vincentą Brizgį, tėvų jė
zuitų provincijolą kun. An
taną Saulaitį, SJ, garbės 
gen. konsulę Juzę Daužvar- 
dienę (dalyvavusią visose 
premijų įteikimo iškilmė
se), gen. garbės konsulą 
Vaclovą Kleizą, PLB valdy
bos vicepirm. švietimui Bi
rutę Jasaitienę ir laureatą 
Algį Vincą Kuliuką.

Premijai skirti komisiją 
sudarė trys organizacijų at
stovai ir du Kriaučeliūnų 
šeimos nariai. Komisijai 

Eugenijaus Kriaučeliūno vardo jaunimo premijos įteikimo 
iškilmėse dalyvavę Lietuvos gen. konsulai V. Kleiza ir J. Dauž- 
vardienė, vysk. V. Brizgys. I. Kriaučeliūnienės nuotr.jJMajožiioS UietuboEf Jfonliaj;

217 8EDBROOK AVĖ, MONTREAL-VVEST. QUE.. 
CANADA H4X 1S2

ĮSIJUNKIME Į MAŽOSIOS LIETUVOS FONDĄ ŠIAN
DIEN.' TAPDAMI RĖMĖJAIS: 10 dol. Gaudami visus 

aplinkraščius ir nuolatinę informaciją.
NARIAIS 100 dol. metinis arba 1000 dol. vienkartinis 
mokestis. Gaudami viską kaip aukščiau, menišką pažy- 

mėnimą, visas Fondo išleistas knygas su nario pavardės 
paminėjimu.

MECENATAIS 1001 dol. ir daugiau. Gaudami viską kaip 
aukščiau su privilegija pasirinkti knygą finansavimui. 
STEIGĖJAIS 3000 dol. Gaudami kaip aukščiau su nuo

trauka vienoj pasirinktoj knygoj.
□ TAIP noriu įsijungti.
Q Pridedu čekį sumoje:................ ..............
Q Atsiųsiu čekį.

Data:..................................................................

VARDAS IR PAVARDĖ

ADRESAS

ZIP CODE TELEFONAS
(19-23)

pirmininkavo Irena Kriau- 
čeliūnienė (šeima), sekre
toriavo Birutė Jasaitienė 
(PLB valdyba) ir narės — 
Ofelija Baršketytė (PLJ 
S-ga), Kristina Likandery- 
tė (JAV LJ S-ga) ir Jolita 
Kriaučeliūnaitė (šeima).

Kristina Likanderytė 
perskaitė premijos paskyri
mo aktą, kuris skambėjo 
taip: "Komisija, peržiūrė
jusi visus pasiūlymus ir re
komendacijas, vienbalsiai 
nutarė Eugenijaus Kriau
čeliūno vardo jaunimo pre
miją 10C0 dolerių skirti Al
giui Vincui Kuliukui, atsi
žvelgiant į jo darbą 1985 
metų laikotarpyje, atlieka
mą Anglijos lietuvių jauni
mo tarpe, už jo darbą ir su
gebėjimus organizuo j a n t 
praeitą vasarą įvykusią Pa- 
baltiečių laisvės ir taikos 
kelionę Baltijos jūra, už 
ypatingus sugebėjimus už- 
mezgent ryšius su užsienio 
korespondentais’’.

1977-1985 metų laikotar
pyje premijas gavo šie pa
sižymėję jaunu oliai-ės:

Algis Kuliukas iš Londono, Anglijos. Eugenijaus Kriauče
liūno vardo jaunimo premijos laureatas, kalba premijos įteikimo 
iškilmėse gegužės 10 d. Jaunimo Centre, Chicagoje.

I. Kriaučeliūnienės nuotr.

Viktoras Nakas, Washing- 
ton, D. C., JAV, Gabija 
Juozapa vičiūtė-Petrauskie- 
nė, Torontas, Canada, Joa
na Kuraitė-Lasienė, Hamil
tonas, Canada, Jūratė ir Ri
mantas Stirbiai, Philadel- 
phia, JAV, Vidas Puodžiū
nas, Londonas, Anglija, 
Gintė Damušytė, New Yor- 
kas, JAV, Violeta Abariū- 
tė, Detroitas, JAV, Linas 
Kojelis, Washington, D. C., 
JAV.

1981 m. premijai neatsi
rado tinkamo kandidato, o 
1983 m. įteiktos net dvi 
premijos.

Apie šių metų laureatą 
Algį Kuliuką kalbėjo kun. 
A. Saulaitis, SJ. A. Kuliu
kas kilęs iš mišrios šeimos: 
tėvas lietuvis, o motina — 
vokiečių - rumunų kilmės. 
Algis gimė, augo, moksli- 
nosi ir gyvena Anglijoje. 
Šiuo metu yra 26-rių metų 
amžiaus, baigęs (1982 m.) 
fisiologiją Notting h a m o 
universitete. Dvejus metus 
dėstė matematiką aukšt. 
mokykloje, o dabar dirba 
Britanijos lėktuvų bendro
vėje. Vos prieš trejetą me
tų, būdamas subrendusio 
amžiaus, niekieno neskati
namas, nemokėdamas lietu
vių kalbos, pajuto savyje 
nerimą ir pradėjo ieškoti 
kelių į lietuvišką jaunimą. 
1983 ir 1984 metų kelionės 
į ok. Lietuvą jam padarė 
didelį įspūdį ir lėmė apsi
sprendimą. Trečioji kelionė 
1985 m. Baltijos jūra, nors 
nematė Lietuvos krantų, 
buvo jam labai svarbi, nes 
atstovavo Anglijos lietuvių 
jaunimą, kartu su Vidu 
Puodžiūnu, taip pat šios 
premijos 1982 m. laureatu, 
užmezgė stiprų ryšį su TV 
ir spaudos reporteriais. 
Kaip žinoma, laivui "Baltic 
Star” nebuvo leista pri

plaukti prie Lietuvos kran-. 
tų, bet susuktos vaizdajuos
tės, parodančios jausmingai 
giedamą himną ir visų su
sijaudinimą, žiūrovuose pa
lieka gilų įspūdį. Lietuvai 
reikalingi draugai, kur jie 
bebūtų — pareiškė Algis.

Savo lietuviškame gyve
nime, per trejetą metų ap
sisprendė būti lietuviu ir 
įsijungė į Anglijos lietuvių 
jaunimo veiklą, už ką ir bu
vo paskirta ši premija.

Pakvietus A. Kuliuką, 
šeimos vardu premiją įtei
kė Jolita Kriaučeliūnaitė. 

‘^rpber Holidays”

1986 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

Birželio 18 — 1539.00
Liepos 16 — 1731.00
Liepos 21 — 1348.00
Rugpjūčio 14 — 1555.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs 
maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite

1-800-722-1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems- atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRIVES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANCES. REdSTERED TRAVEL AGENT # TA 03 24

Laureatą sveikino vysk. V. 
Brizgys, gen konsulas V. 
Kleiza, PLB valdybos var
du vicepirm. B. Jasaitienė, 
PLJ S-gos valdybos vardu
O. Baršketytė (kartu da
lyvavusi laisvės žygyje) ir 
Anglijos-Britanijos lietuvių 
klubo vardu Jakubka (įtei
kė 100 dol. čekį).

Visi kalbėtojai linkėjo 
dar ryžtingiau įsijungti į 
lietuvišką veiklą ir dėkojo 
Kriaučeliūnų šeimai už 
prasmingą savo sūnaus-bro- 
lio Eugenijaus įamžinimą 
kasmetine premija.

Pabaigai žodį tarė ir lau
reatas A. Kuliukas. Padė
ką Kriaučeliūnams ir komi
sijai pasakė lietuviškai, o 
pažadą dirbti Lietuvai iš
reiškė angliškai.

Trumpą meninę progra
mą atliko Polikaičių šeimos 
atžalynas — Darius, Aud
rius, Marius ir Rima, padai
navę keletą dainų. Įtarpoje 
Rima paskaitė poeto V. Ma
černio laišką mirusiam bro
liui, labai tinkamą šiam 
momentui .Dainininkų bū
relį Kraiučeliūnų šeima ap
dovanojo gėlėmis ir kitomis 
davonomis.

Pobūvis užsklęstas vaišė- 
mis-vakariene, kurią patei
kė rūpestingoji ir dosnioji 
dr. Leono ir Irenos Kriau
čeliūnų šeima.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
pasidžiaugė gausiais daly
viais ir padėkojo už atsilan
kymą bei jų pastangų įver
tinimą.

Dr. Leoną ir Ireną Kriau- 
čeliūnus matome daugelio 
kultūrinių renginių organi
zatorių ir rėmėjų tarpe. Jų 
rezidencijos durys atviros 
iš toliau atvykusiems sve
čiams, o piniginė dengia jų 
globojamų organizacijų iš
laidas.

Rugsėjo 2
Rugsėjo 17
Spalio 1
Gruodžio 26

—1885.00
—1421.00
—1538.00
—1476.00
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Dainava atšoko
lietuviškas vestuves

Antanas Juodvalkis

Lietuvių meno ansamblis 
DAINAVA švenčia 40 me
tų veiklos sukaktį. Bevardė 
Dainava pradėjo veiklą 
1945 m. Hanau stovykloje, 
Vokietijoje ir 1946 m. bu
vo pakrikštyta DAINAVOS 
vardu, šią gražią sukaktį 
švęsti pradėjo 1985. XII. 8 
d., parodydama amerikiečių 
publikai „Lietuviškas ves
tuves” ir jas pakartojo lie
tuviams š. m. gegužės 11 d. 
Marijos auditorijoje.. Abe
juose pastatymuose Daina
vai talkino tautinių šokių 
grupė Spindulys su jų va
dove Rasa šoliūnaite-Posko-. 
čimiene. Galima teigti, kad 
tai buvo ir vestuvės ketu
riasdešimtmetės Dainavos 
su dešimtmečiu Spinduliu. 
Abiem vienetam susijun
gus, gautųsi stiprus dainos 
ir šokio ansamblis, kuris 
dar daug metų puoselėtų 
lietuvių tautinį meną.

Dainavos ansamblio Lie
tuviškos vestuvės, parašy-. 
tos jaunimo auklėtojos, ra
šytojos Danutės Bindokie- 
nės, sudomino lietuviškąją 
visuomenę, kuri užpildė vi
są Marijos aukšt. mokyklos 
auditoriją. Kiekvienas di
desnis pastatymas reikalau
ja daug darbo, ištvermės, 
sumanumo, daugelio rankų 
ir galvų. Naujoji Dainavos 
valdyba, vadovaujama jau
nų, energingų bei meno va
dovų, iškėlė ansamblį į bu
vusias aukštumas ir atjau
nino. Jeigu įvyktų abejų 
minėtų ansamblių tikras su
sijungimas, tai Chicaga tu
rėtų stiprų reprezentacinį

vienetą didžiųjų minėjimų 
talkininką. Lietuviška dai
na ir tautinis šokis džiugi
na ir gaivina dvasią.

Lietuviškos vestuvės
Lietuviškų vestuvių veik

smas vyksta šio šimtmečio 
pradžioje, lietuviškame kai
me. Vestuvių išvakarėse, 
jaunosios namuose susirin
ko jos draugės atsisveikinti 
su jaunyste. Apdainuoja 
jos jaunas dienas praleistas 
su tėvais ir kaimynais. Mer
ginos šoka Subatėlę, dai
nuodamos atitinkamas dai-

Dainavos ansamblio valdyba. Sėdi iš kairės: Rita Likanderytė, pirm. Mėta Gabalienė ir
Danguolė Ilginytė. Stovi: Jonas Paštukas, Juozas Vieraitis, Alfredas Urba ir Česlovas Geležiūnas, 

naujus namus, į naują gy
venimą.

Veikėjai

[p ‘® . y 9

Irena Kriaučeliūnai.Dainavos ansamblio globėjai dr. Leonas ir

nas. Įsijungia atvykę ber
nai ir taip visi linksminasi. 
Kvieslys visus pakviečia į 
vestuves. Iš bažnyčios grįž
ta jaunieji su palyda. Juos

Scena iš vaidinimo Lietuviškos vestuvės.

H i

L i

£

pasitinka 
druska ir 
vestuvininkus. Atvykę ne
kviesti svečiai — kriukinin
kai (aukštaitijoj vadinami 
kuogiais), sukelia triukšmą, 
bet šeimininkai juos Įsilei
džia, o atvykusieji pašoka 
Pakeltkojį, t r i ukšmingai 
d a u ž ydami med inėmis 
klumpėmis.

Taip daina gena dainą, 
šokis veja šokį, vestuvinin
kai linksminasi ir vaišina
si. Pagaliau prisimena pirš
lį (Albertas Stočkus) ir su
ruošia teismą. Už melagys
tes ir apgavystes teismas 
nusprendžia piršlį pakarti. 
Niekas neklauso piršlio pa
siteisinimų ir virvė neria
ma ant kaklo, bet čia atsi
randa jaunoji ir dovanojusi 
jam bausmę, vietoj kietos 
virvės, ant kaklo užmeta 
rankšluostį. Visi, ypač pirš
lys, džiaugiasi laiminga pa
baiga.

Ateina laikas jaunajai 
keliauti į vyro namus ir pra
sideda liūdnas atsisveikini
mas. Kraitvežiai neša krai
čio pilnas skrynias, vietos 
jaunimas nenori išleisti jau
nosios ir prasideda varžy
bos. Į lėkštę meta sidabri
nius šaukdami „jaunoji mū
sų’’, o antrieji atsikerta, kol 
ištuštėja kišenės ir jauna
sis įmetęs paskutinį sidab
rinį, sušunka „jaunoji ma
no’’. Taip jaunoji išeina Į

tėvai su duona ir 
vynu. Dainos lydi

Lietuviškų vestuvių pa
statymas reikalauja geros 
organizacijos, gausybės tal
kininkų, lėšų. Visa tai Dai- 
nama sugebėjo sutvarkyti 
ir veikalą išvesti į dienos 
šviesą.

Meno vadovai: Skriptas
— rašytoja Danutė Brazy- 
tė - Bindokienė, spektaklio 
vadovė — Rasa šoliūnaitė- 
Poskočimienė, režisierė — 
Liucija Buivydaitė-Ambro- 
sini, dekoracijos — dailinin
kas Jurgis Daugvila, rūbų 
škicai — dail. Diana Kiz- 
lauskienė, chormeisteris — 
muzikas Manigirdas Mote- 
kaitis, apšvietimas — Čes
lovas Rukuiža, medžio dar
bai — Kazys Laucius, reži
sierės pad. — Dana Petkū- 
naitė, grimas — Stasys Ber, 
natavičius.

Dalyvauja: svočia — Bro
nė Stravinskienė, jaunosios 
motina — Aldona Underie- 
nė, jaunosios tėvas — Va
lentinas Liorentas, jauno
ji — Zita šoliūnaitė, jau
nasis — Aras Lintakas, 
kvieslys — Juozas Vierai- 
tis, piršlys — Albertas 
Stočkus, pabroliai, pamer
gės, kviestieji ir nekvies
tieji svečiai — choristai, šo
kėjai. Kaimo kapela — du 
akordeonai ir smuikas — 
Rasa Poskočimienė, Herku
lis Strolia ir Viktoras Puo
džiūnas.

Dainavos ansamblio val
dyba: pirm. — Mėta Gaba- 
dienė, vicepirm.-sekretorė
— Danguolė Ilgenytė, vice- 
pirm. ūkio reikalams — Al
fredas Urba, iždininkas — 
Juozas Vieraitis, korespon
dentė — Rita Likanderytė, 
nariai — Česlovas Geležiū
nas ir Juozas Paštukas, 
Dainavos ansamblio ilgame
čiai globėjai ir nuolatiniai 
rėmėjai — Irena ir dr. Leo
nas Kriaučeliūnai.

Užsklandai
Spektaklis praėjo labai 

gražiai, palikęs’ malonų 
įspūdį. Režisierė 
Ambrosini turėjo gerokai

(Nukelta į 12 psl.)

Liucija

Autorė Danutė Bindokienė

PoskočimienėDirigentė Rasa

Dekoratorius Jurgis Daugvila
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Dainava...
(Atkelta iš 11 psl.)

pasitempti, kad du skirtin
gus ansamblius sulydytų j 
vieną glaudų vienetą. Gal ir 
negalima kitaip padaryti, 
bet scenoje trūko veiksmo.

Lietuviškos liaudies dai
nos, nors ir linksmose ves
tuvėse dainuojamos, yra il
gesingos ir liūdnokos. Čia 
yra du skirtingi pasauliai — 
jaunyste spindintis Spindu
lys ir jau pagyvenusi Dai
nava. Kaip jau minėjau, jų 
susijungimas būtų palaima

didžiajai lietuvybės tvirto
vei — Chicagai.

Spektaklio pabaigoje bu
vo iškviesti visi talkininkai 
ir darbininkai, sulaukę pub
likos nuoširdaus įvertinimo.

Padėka priklauso Daina
vos valdybai, kuri daug dė
mesio skiria lietuviškų pa
pročių puoselėjimui.

Atskirai reikia pažymė
ti programą, kurioje telpa 
nuotraukos, dalyvių sąra
šai, turinio santrauka, Dai
navos ansamblio trumpa 
veiklos istorija ir aukotojų 
sąrašas. Paminėta spauda 
ir jos bendradarbiai, radi

jo vedėjai. Programos vir
šelis — Loreta Varekojytė- 
Lescelius.

Stambieji aukotojai: 3200 
dol. Illinois Fine Arts Coun- 
cil (dviems spektakliams), 
1000 dol. Irena ir dr. Leo
nas KriauČeliūnai, 500 dol. 
Ona ir Jonas Gradinskai, 
200 dol. ilgametis dainave- 
tis ir kiti po mažiau.

Po spektaklio, pastatymo 
dalyviai ir talkininkai buvo 
pakviesti į Jaunimo centro 
kavinę vakarienei, kurios 
išlaidas padengė globėjai 
Irena ir dr. Leonas Kriau
Čeliūnai. Tai ta pati šeima, 
kuri tik šio sambūvio išva-

— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas
— Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS 
APDRAUSTA IKI $100.000

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ
14 - 18 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ

14 DIENŲ — LIETUVA IR RUSIJA
Kelionė 716: liepos 16 — liepos 29 — $1,699. Maskvoj 1 

diena, Vilniuj 10, Maskvoj 1. Svvissair iš JFK ir Bostono
15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 101: Rankdarbių paroda. Spalio 1 - spalio 15 — 
$1,599.

Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26 - sausio 9 
—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
Kelionė 812: rugpjūčio 12 - rugpjūčio 29 — $2,059. 

Maskvoj 2 dienos, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

10-17 DIENŲ KELIONĖS, 7 DIENOS LIETUVOJE
10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 915: rugsėjo 18 - rugsėjo 27 — $1,449. Vilniuj 7 
dienos, Helsinky 1. Finnair iš JFK.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR VENGRIJA
Kelionė 610: birželio 12 - birželio 25 — $1,669.
Kelionė 708: liepos 10 - liepos 23 — $1,669.
Kelionė 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669. Maskvoj 

2 dienos, Vilniuj 7, Maskvoj 1, Budapešte 2. Svvissair 
iš JFK ir Bostono.

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
Kelionė 603: birželio 3 — birželio 17 — $1,849. 
Kelionė 701: liepos 1 — liepos 15 —$1,849.
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj 

2 dienos, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2, Finnair 
Iš JFK.

17 DIENŲ - LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA

Kelionė 617: birželio 17 - liepos 3 — $1,799.
Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 

iš Varšuvos į Vilnių, Vilniuj 10 dienų, traukiniu iš 
Vilniaus j Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. Luftansa 
Iš JFK IR Bostono.

13-14 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE
13DIENŲ —LIETUVA, RUSIJA. ITALIJA

Kelione 920: rugsėjo 21 - spalio 3 —$1,799. Maskvoj 2 
dienos, Vilniuj 5, Romoj 4, Florencijoj 1. Alitalia iš 
JFK ir Bostono.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, AUSTRIJA, BAVARIJA 
Kelionė 722: liepos 22 - rugpjūčio 4 — $1,829. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj 5, Vienoj 2, Miunchene 3, Lufthansa 
iš JFK ir Bostono.
Kelionės kainos nustatytos pagal tarifus, veikusius 

1985 gruodžio 1. Kelionių kainos gali keistis, besikei
čiant kelionių lėktuvais kainom. Visiem klijentam bus 
pritaikytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūros ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST. 

NEWTON, MA 02166 
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190 

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

ir kitas

karėse, įteikė jaunimo pre
miją A. Kuliukui ir vaišino 
visus susirinkusius. Kriau
Čeliūnai yra nuostabi šeima 
— patys dirba lietuvišką 
darbą, dažnai jam vadovau
dami ir remdami stambio
mis sumomis. Nedaug to
kių turime, nors kišenės kai 
kurių yra labiau išsipūtu
sios, bet jų nematome nei 
darbininkų, nei rėmėjų są
rašuose. Sveikatos ir sėk
mės Kriaučeliūnams asme
niniame ir lietuviškame 
darbe.

Vakarienės metu pirm. 
Mėta Gabalienė visiems pa
dėkojo, nepamiršdama ra
dijo, spaudos, globėjų, au
kotojų ir visų talkininkų. 
Dr. L. Kriaučeliūnas palin
kėjo ansambliui puoselėti 
lietuviškus papročius ir iš
vesti į sceną naujus veika
lus.

Sėkmės Dainavai, žen
giant į penktą dešimtmetį!

• Aštuntoji Laisvojo Pa
saulio Lietuvių šokių šven
tė įvyks 1988 m. liepos 3 d. 
Hamiltono mieste, Kanado
je. Lietuvių Tautinių šokių 
Institutas, kuriam vadovau
ja Galina Gobienė, progra
mos vyriausiais vadovais 
pakvietė Toronto "Gintaro” 
ansamblio vadovus Ritą ir 
Juozą Karasiejus. šventės 
ruošos komiteto pirmininku 
yra pakviesta dr. Vaidotas 
Kvedaras. Minėtu reikalu 
pasitarimas įvyko š. m. ba
landžio 12 d. Hamiltone. 
Pasitarime dalyvavo JAV 
LB, ir L.T.š. Instituto at
stovai. JAV LB atstovavo 
Kultūros tarybos pirm. In
grida Bublienė ir Krašto 
valdybos pirm. Alg. Gečys.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
N«t>onw*d« >• <X» MS*

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si j OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

TOOL hnd DIE MAKER
Progressive dies for light and me- 
dium presses. Should be able to 
handle job from start to finish. Ex- 
cellent wages and benefits, perma- 
nent position, overtime available. 
Apply in person or phone between 
7:30-5 p. m.

CLIPS & CLAMPS INDUST. 
15050 Keel, Plymouth, Mi. 48170 

313-455-0880
(19-21)

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS Už:

Reg. sąskaitą. ’Super’ 
Share sąskaitą. Taupymo 

certifikatus. I R A 
sąskaitą.

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS 
Asmeniniams reikalams.
Automobilių pirkimui. 

Namų pagerinimui. 
Namų pirkimams.

Parduodame Money Orders, Travelers Cheųues, priimame 
mokesčius už elektros, šildymo, telefono ir vandens 

sąskaitas.

TAUPOS DARBO VALANDOS
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais: nuo 10:00 vai. r. — 2:00 vai. p. p. 
Penktadieniais nuo 2:00 vai. p. p. — 7:00 vai. vak.

adv. A. Širvaičio Įstaigos patalpose Lietuvių namuose.
877 East 185th St., Cleveland, Ohio 44119

SEKMADIENIAIS
11:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p.

Dievo Motinos parapijos patalpose 
(centrinėje TAUPOS būstinėje).

18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119

UNION TOURS UNION TOURS 
UNION TOURS

BALTIC DELIGHTS — MAY-AUGUST 1986 
TOUR TO VILNIUS, RIGA, TALLIN & HEL
SINKI EXCURSIONS TO KAUNAS, TRAKAI & 
DRUSKININKAI 12-18 DAY TOURS GREAT 

VALUE RATES FROM

$1251.00 —$1920.00
5 Nights Vilnius* MINI TOURS, 10 Nights 

VILNIUS CULTURE TOURS.

PLEASE SEND 1986 BROCHURE.

Name .......................................................................................................

Address ...................................................................................................

City ...................................................... Statė .....................................

Phone........................ Home......................... Office.........................

FOR INFORMATION ABOUT BARGAIN MAY MINI 
TOUR CALL STEPHANIE HORTON 212-683-9500 COL- 

LECT. PLEASE CORESPOND IN ENGLISH.

ŠEIMINĖ IR PREZIDENTINĖ
JONAS ŠVOBA

Nepriklausomos Lietuvos istoriniai įvykiai. Išleido 
Vilties leidykla. Mecenatas — ALT S-gos Detroito sky
rius. 424 psl. kietais viršeliais. Kaina 10 dol. Gaunama 
Dirvoje ir pas knygų platintojus.

---------------------------ATKIRPTI----------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 10 dol. ir prašau atsiųsti man Jono Švobos 
knygą Šeiminė ir prezidentinė Lietuva.

Vardas, Pavardė

Adresas
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50 metų Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolijai Amerikoje

Laisvoje Lietuvoje au
ganti ir plečianti globos 
veiklą, globos reikalingiems, 
Marijos Nekalto Prasidėji
mo seselių vienuolija (ži
noma ir seselių vargdienų 
vardu) prieš 50 metų at
siuntė 5 vienuoles padėti 
kunigams marijonams Ma- 
rianapo 1 y j e (Thompson, 
Connecticut valstijoje), ku
rie tada išlaikė lietuvišką 
gimnaziją ir buvo vienas 
lietuvių švietimo ir kultū
ros centrų Amerikoje. At
siųstųjų tikslas taip pat 
buvo pradėti vienuolijos 
skyrių šiame krašte, kas 
joms ir pavyko. Jau 1942 
m. ateivės, padidinusios 
naujai įstojusiomis šio 
krašto lietuvaitėmis vie
nuolių skaičių, įsigijo gre
timame Putname sau nuo
savybę: ūkį su ūkio ir vai
kų prieglaudos apleistais 
pastatais. Pamažu jos nuo
savybę aptvarkė, įsigijo 
spaustuvę, kuri įgalino iš
leisti daugybę vertingų lei
diniu : knygų, žurnalų, laik
raščių ir pan., tuo keliant 
lietuvių religinę sąmonę, 
lietuvių švietimą ir kutūrą.

Daugėjant vienuolių skai
čiui, vienuolija gerino se
nus ir plėtėsi naujais pa
statais, pritaikintais giles
niam susikaupimui, lietu

s
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SP! /uperior Avinas
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Avinę)/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

viškiems švietimo ir kultū
ros kėlimo reikalams. O glo
bos reikalingiems pastatyti 
Matulaičio namai ir perleis
ti Vilią Maria namai, pir
mieji seselių ateivių įsigyti. 
Religiniam stiprinimui ir 
lietuvybės kėlimui jaunuo
liuose įruošė Neringos var
du vasaros stovyklą Ver- 
monto valstijoje, kurioje 
kas vasarą stovyklauja bent 
500 ar daugiau lietuviukų 
ir lietuviškos kilmės jau
nuolių.

Nykstant lietuviškai vei
klai Marianapolyje, vienuo
lijos seselės pamažu ne tik 
perėmė tą veiklą, bet ir 
plėtė ją, pvz.: jų spaustu
vėje atliktais darbais, ben
drabučiu moksleivėms mer
gaitėms, vadovavimu dau
gelyje lietuviškų vasaros 
stovyklų, ypač Dainavoje 
(Mich.) ir Neringoje, taip 
pat daugybėje įvairių kur
sų jaunimui.

Veikla neapsiribojo vien 
Amerika, bet įsteigti du 
vienuolijos skyriai Kanado
je: Toronte ir Montrealyje. 
Toronte seselių vedami vai
kų namai žinomi ne tik to- 
rontiečiams, bet ir visoje 
Kanadoje. Panašiais dar
bais reiškiasi ir Montrealio 
skyrius.

Gaila, pastaraisiais kelio- 

liką metų sumažėjus lietu
vių mergaičių pašaukimų 
skaičiui tapti vienuolė
mis (iš viso sumažėjo jau
nuolių skaičius, kurie ap
sispręstų tapti kunigais, 
vienuoliais ir vienuolėmis), 
vienuolijos augimas sustojo 
ir darbų apimties plėtimas 
pasidarė neįmanomas. Sten
giamasi tik išlaikyti, kas 
ligi šiol pasiekta. Bet lie
tuvių religinio sąmoningu
mo gilinimas plečiamas ir 
toliau.

Seselių vienuolynas iš
laikomas ne tik seselių, bet 
ir daugelio lietuvių, net ir 
kitataučių pagalba. Pana
šiu būdu remiami ir seselių 
darbai. Tą rėmimą teikti 
veiksmingiau yra sukurti 
kelioliką rėmėjų būrelių, 
ypač vietovėse, kur gyvena 
didesni lietuvių skaičiai, 
pvz.: Putname (centrinis), 
Worcesteryj, Bostone, New 
Yorke, Clevelande, Chicago
je, Detroite, St. Petersbur- 
ge ir kt.

šiais, 1986 metais, vie
nuolijos 50 metų Ameriko
je įsikūrimo sukakties me
tais, vienuolija su rėmėjų 
pagalba ruošiasi tą sukak
tį iškilmingai paminėti ke
liais šventiniais parengi
mais. Tuo reikalu š. m. ba
landžio 19 d. vienuolyno pa-
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Siūlo sutaupyti keliaujant Į LIETUVĄ per KANADĄ, 
pigiausia kaina tik $999.00 U.S. Kelionių Ilgis nuo 7 
Iki 23 dienų, ilgiausias laikas Lietuvoje — 11 dienų!!!

Į kelionių kainas įskaityta skridimai patogiomis oro linijomis, aplankant gražiausius 
Europos miestus; viešbučiai, transportas, maistas, ekskursijos bei kiti patarnavimai.

Išvykimo datos:
Gegužės 13 
Gegužės 28 
Liepos 3

Liepos 10 
Liepos 16.
Rugpjūčio 14

GERIAUSIOS ATOSTOGOS KANADOJE „EXPO 86”!!!
Rugpjūčio 8 d. organizuojama aštuonių dienų ekskursija į šį nepakartojamą renginį. 
KELIONĖS KAINA: $599.00 U.S. įskaitant skridimus iš Toronto ir atgal, 
viešbučius, 3 dienų pasą į ,,EXPO 86”, spalvotą informacijos knygą, nuotaikingus 
pietus pramoginiame laive, 2 dienų kelionę autobusu, lydimą patyrusio vadovo, 
aplankant gražiausias Vakarų Kanados vietas. Norintiems vykti į ,,Expo 86” kito
mis datomis galime pasiūlyti įvairių įdomių maršrutų. Viso pasaulio dėmesys 
nukreiptas į ,,EXPO 86”, tad vietų skaičius ribotas.

Skubėkite užsakyti vietas dabar! 
Mūsų biuras:

• Pageidaujantiems paruošia individualias keliones į Lietuvą ir
į kitas pasaulio šalis.

• Priima užsakymus nupirkti giminėms automobilius tiesiogiai
iš Kanados pagal nurodytą adresą.

• Tarpininkauja suteikiant giminėms Lietuvoje labai naudingą 
finansinę paramą, nuperkant dovanas, bei tvarkant palikimus.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas Ir konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnes informacijas teikia 

AUDRONĖ, JŪRATĖ ir kiti darbuotojai adresu:
1576 Bloor St. Weit, Toronto, Ontarlo, Canada, M6P 1A4

(Priešais Lietuvių namus)
Tol. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 Teles 06-986766 TOR

7 metai pirmaujančios Kanadoje lietuvių kelionių biuro registracijos numeris 2159872.

talpose įvyko vienuolijos, 
vadovių ir centrinio rėmėjų 
būrelio valdybos bei būrelio 
narių pasitarimas. Pasita
rimas pradėtas vienuolyno 
kapeliono kun. V. Cukuro 
šv. Rašto ištraukos ir psal
mės skaitiniais. Sekė vie
nuolijos vyresniosios sese
lės Paulės padėkos žodžiai 
vienuolyno ir vienuolijos 
darbų rėmėjams ir čia šian
dien atvykusiems. Ji trum
pai papasakojo sunkumus, 
atlikti krikščionybės, lietu
vių tautinio švietimo ir kul
tūros kėlimo darbus, nes 
per mažas skaičius pajėgių 
seselių. Ji prašė visų remti 
vienuoliją ir seselių darbus. 
Vienuolynas dabar turi du 
nemažus uždavinius: kapi
nių praplėtimas, kurioms 
reikia drenažu nusausinti 
žemę, ir Neringos stovyk
loje koplyčios pastatymas, 
kurią projektavo architek
tas Zubas ir kurios pama
tai jau paruošti. Projek
tams vykdyti reikalinga fi
nansinė lietuvių pagalba.

50 metų vienuolijos įsi
kūrimą šiame krašte mini
mas trimis atvejais. Pirma
sis anglų kalba įvyko ba
landžio 26 d. vienuolyne. Jo 
metu seselė Onutė skaidrė
mis ir paaiškinimais patei
kė vienuolijos istoriją, nuo 
įsikūrimo ligi dabartinių 
dienų. Antrasis minėjimas 
vyks vienuolyno metinės 
šventės (žinomos lietuvių 
dienos vardu) metu. Ir tre
čias — rudenyje, rėmėjų 
sąskrydžio metu.

Metinė šventė vyks vie
nuolyno sodyboje liepos 27 
d. šventėn žadėjo atvykti 
vyskupas P. Baltakis. Jis 
su kitais kunigais koncele- 
bruos šv. Mišias ir vado
vaus lietuvių ir Lietuvos 
šv. Marijai pasiaukojimo 
aktui, šventės metu ruošia
ma dailininkų A. Galdiko ir 
I. Manomaitienės kūrinių 
paroda, šventės loterija tu
rės vertingų dovanų: dail. 
A. Galdikio paveikslą, mėg

Rugsėjo 3, 
Spalio 2, 
Gruodžio 26

Kviečiame 
teirautis 
smulkesnių 
Informacijų

stą anklodę, lietuvišką lė
lę, 100 dol. pinigais, kriauk
lių paveikslą, vyrišką laik
rodį ir elektrinę mėsai mal
ti mašinėlę. Maistą bus ga
lima gauti tiek seselių vir- 
tėvėje gamintą, tiek rėmė
jų būrelių įruoštose būde
lėse. Vyresnio amžiaus žmo
nėms ir iš toliau į šventę 
atvykti norintiems, kai ku
riose vietovėse rėmėjai or
ganizuoja autobusus, pvz.: 
New Yorke, Bostone, Wa- 
terburyje, Worcesteryje ir 
kitur.

Trečias jubiliejinis minė
jų sąskrydžio metu, spalio 
26 dieną. Tos dienos pro
gramos dalis bus skirta pri
siminti ir pagerbti mūsų 
mirusius.

šios 50 metų sukakties 
minėjimo proga rėmėjai 
nusprendė finansuoti arkiv. 
Jurgio Matulaičio statulos 
pastatymą prie pagrindinio 
vienuolyno įėjimo.

Reikia visiems lietuviams 
atkreipti dėmesį į reikalą 
visokeriopai remti Marijos 
Nekalto Prasidėjimo sese
les, nes jos varo gilią vagą 
lietuvių religiniame sąmo- 
niniame ir lietuvių švietimo 
ir kultūros kėlime. Remti 
malda, darbais ir atvykimu 
į jų paruošimus bei šventes.

Ne pro šalį priminti, kad 
Putname, šalia vienuolyno 
sodybos, yra įkurtas Ame
rikos Lietuvių Kultūros Ar
chyvas — Alka, vertas 
kiekvienam lietuviui pama
tyti ir jo rinkiniais, tiek 
muzijiniais, tiek kultūri
niais bei archyviniais pasi
gėrėti, o reikale ir pasinau
doti. Yra čia dar ir kita at
rakcija: kun. S. Ylos sta- 
tytatyta Mindaugo pilaitė. 
Pilaitė slepia meno kūri
nius, vaizduojančius kara
liaus Mindaugo laikų Lie
tuvos istorinius įvykius. 
Kiekvieno lietuvio apsilan
kymas laukiamas, ypač vie
nuolijos jubiliejinių metų 
švenčių metu.

Juozas Kriaūčiūnas
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FILATELIJA <ą,
N r. 5 Antanas Bernotas

JAV jau kuris laikas lei
džia mažų denominacijų ir 
trupmeninius pašto ženk
lus su įvairiomis senesnių 
laikų susisiekimo priemonė
mis. šie ženklai, vadinami 
coils, leidžiami juostomis 
(rolls) ir yra perforuoti tik 
iš dvieju pusių, ženklai 
vartojami įvairių organiza
cijų, labdarybės draugijų ir 
tokių, kurios turi leidimus 
savo korespondenciją siųsti 
papigintu tarifu, žinia, šie 
ženklai tinka ir betkokiai 
korespondencijai apmokėti, 
tik reikia atitinkamą sumą 
užlipinti.

Kai kurie šių pašto ženk
lų dar yra perspausdinti pa
pildomu užrašu, kaip Bulk 
Rate, Presorted First Class, 
Nonprofit Org. ir panašiai, 
čia dedame iš tokių ženklų 
4.9 c. pašto ženklą, kuria
me parodytas lengvas vien
vietis pasivažinėjimo veži
mėlis iš 1880 metų, vadi
namas Buckboard.

KANADA balandžio 14 
d. išleido 34 centų pašto 
ženklą rašytojui Phillippe 
Aubert de Gaspė pagerbti. 
Piešinyje parodytas pats 
autorius ir scena iš jo no
velės ’Tžas eina”.

Philippe Aubert de Gas
pė (1786-1871) gimė Que- 
bece, kur mokėsi teisės vie
tos seminarijoje. Visą savo 
amžių vertėsi advokatūra ir 
turėjo kitokias pareigas.

SALA MAND ER
The name of ąuality f

Now is the time to buy shoes 
with big savings!

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

Phone: 281-7003

Vėliau pasitraukė į savo 
ūkį St.-Jean-Port-Joli, kur 
gyv endamas prancūziškai 
parašė novelę iš 18 ir 19 
amžiaus prancūzų kvebekie- 
čių gyvenimo ”Les anciens 
Canadiens” ir kitką. Vėliau 
ši novelė buvo išversta ir į 
anglų kalbą.

NIGERIJA išleido seriją 
pašto ženklų, kuriuose pa
rodytas jų krašto ūkis ir 
pramonė, čia dedame tos 
serijos 5 kobo pašto ženk
lą, kuriame parodytas pie
muo su veršiuku ir galvijų 
banda.

Nigerija randasi vakarų 
Afrikoje prie Gvinėjos įlan
kos. Ji užima didžiulę 
356,669 kv. mylių teritori
ją ir turi virš 64 milijonų 
gyventojų, beveik visi neg
rai. Teritoriją pradžioje 
valdė portugalai, kitą dalį 
prancūzai, kol galop čia įsi
galėjo anglai, paskelbdami 
šią teritoriją jų kolonija ir 
protektoratu. Iš čia buvo 
gabenami vergai į Naująjį 

Pasaulį. Kolonija buvo tai 
padidinama, tai vėl sujun
giama su kitomis dalimis. 
Galop 1963 m. kolonija bu
vo paskelbta respublika. 
Jos sostinė yra Lagos mies
tas, turįs 950 tūkst. gyven
tojų. Gyventojai verčiasi 
žemės ūkiu, gyvulių ir vai- 
laiku Nigerijos pakrantėse 
siu auginimu. Paskutiniu 
buvo rasti gausūs naftos 
šaltiniai, ir kraštas pasida
rė vienu iš svarbiausių naf
tos eksporterių.

SOV. SĄJUNGA išleido 
5 kapeikų pašto ženklą, ku
riuo pagerbiama amerikie
tė mergaitė Samantha 
Smith.

Kaip laikraščiuose buvo 
rašyta, ši amerikietė gim
nazistė, tada bene 12 metų 
amžiaus, parašė sovietų va
dovams laišką, kuriame pa
gyrė jų pastangas taikos 
išlaikymui. Po to ji 1983 m. 
buvo pakviesta apsilankyti 
Sovietų Sąjungoje, kur ji 
praleido keletą dienų sovie
tų pionierių stovykloje Kry
me prie Juodosios jūros. 
Samanta žuvo lėktuvo ne
laimėje praeitais metais ne
toli Bostono, kai ji grįžo iš 
Anglijos po filmavimo sesi
jos. — Ačiū dr. R. S. už 
prisiųstąjį pašto ženklą.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
Jadvyga Mulokienė,

a. a. arhc. Jono Muloko
atminimui pagerbti .. 100.00

L. Kaulinis, Philadelphia 30.00 
Dr. S. Jankauskas,

Rocky River.................13.00
Dr. J. Stankaitis,

Chesterland .................15.00
J. Gudėnas, Euclid..........10.00
J. Žygas, Chicago .......... 8.00
VI. Šniolis, St. Petersburg 26.00 
Z. Dautartas, Chesterland 10.00
R. Venclovas. Australija 5.00 
J. Neverauskas, Munster 8.00 
LB Floridos Auksinio

kranto apyl. valdyba .. 50.00 
Br. Dūda, Valencia......... 8.00
J. Vengris, Osterville .... 8.00 
Br. Aukštakalnis, Eugene 3.00 
V. Irlikienė, Los Angeles 10.00 
V. Janukaitis, Detroit ..10.00 
E. Šeštokienė, Rahway .. 10.00 
A. Petrauskienė,

St. Petersburg ............  3.00
S. Gruzdys, New York . .30.00
M. Monkus, Chicago .... 1.00 
A. Pliodžinskas, Houston 3.00 
L. Žitkevičius, Brooklyn 13.00 
Z. K. Juškėnas, Chicago 3.00 
I. Straukas, Lemont ....10.00

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

Šv. Kazimiero lit. mokyklos egzaminų komisija: dr. A. But
kus, mokyklos vedėja S. Stasienė, LB Clevelando apyl. pirm. 
V. Čyvas ir J. Malskis. V. Bacevičiaus nuotr.

Abiturientai Gelažytė, Apanavičiūtė, Muliolis ir Stungys.
V. Bacevičiaus nuotr.

A. A. Felikso Mandeikio 
palikimas .....................100.00

P. Koncė, Stockbridge . . 3.00 
V. Mažeika, Treasure įsi. 6.00 
J. Vaičaitis, St. Petersburg 8.00 
G. Balanda, Warren ....17.00 
P. Šūkis, Cleveland .... 8.00 
A. Pesys, Dearborn Hts. 5.00 
R. Glaubertas, Australija 3.00 
V. Urbonas, Chicago .... 10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• GEGUŽĖS 24, 25, 26 D. 
Grandinėlės šokėjų-muzikantų 
sąskrydis ir koncertas.

• GEGUŽĖS 31 D. Abitu
rientų pagerbimas.

• BIRŽELIO 1 D. Šv. Kazi
miero lit. mokyklos mokslo 
metų baigimas.

• BIRŽELIO 8 D. 4 v. p. p. 
LB Clevelando apylinkės me
tinis narių susirinkimas, Die
vo Motinos parapijos kavinėje. 
Bus perrenkama dalis valdy
bos.

• BIRŽELIO 14-15 D. Bir
želio minėjimas. Rengia Ame
rikos Lietuvių Taryba su es
tais ir latviais.

JAKUBS AND SON
-ų

Laidojimo įstaiga
Delta E., William J. Sr.,

W iii i am J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Sckmidt
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.

• BIRŽELIO 15 D. Onos 
Mikulskienės kanklių studijos 
mokinių koncertas.

• BIRŽELIO 16-22 D. — Ali 
Nations festivalis miesto cent
re, prie miesto valdybos rūmų.

• BIRŽELIO 22 D. Čiurlio
nio Ansamblio koncertas Die
vo Motinos parapijos salėje.

• LIEPOS 6 D. Pensininkų 
klubo gegužinė.

• LIEPOS 27 D., sekmadie
nį, L.A.S. Clevelando skyriaus 
gegužinė N. Pr. Puškorių so
dyboje, 8192 Town Line Rd.

• RUGPIŪČIO 3 D. Ramo- 
vėnų gegužinė prie ežero.

• RUGPIŪČIO 17 D. — Lie
tuvių klubo metinė gegužinė 
austrų sodyboje, 8636 Pekin 
Road, Russell Twp.

• RUGPIŪČIO 31 D. Žalgi
rio šaulių kuopos gegužinė prie 
ežero.

• RUGSĖJO 14 D. — Tau
tos Fondo parengimas.

• RUGSĖJO 20 D. Skaučių 
Neringos tunto ”Vasarą paly
dint” parengimas.

• RUGSĖJO 28 D. BALFo 
gegužinė prie ežero.

• SPALIO 11 D. Kultūrinė 
popietė .Dievo Motinos parapi
jos auditorijoje.
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CLEVELANDO ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖ MOKYKLA 
RENGIA

š. m. gegužės 31 d., šeštadieni, 7 vai. vak., 
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE

I ?l

d

Motinos dienos minėjime mokiniai atlieka programą.
V. Bacevičiaus nuotr.

VAIDINIMĄ-IŠTRAUKĄ iš K. BINKIO 
“ATŽALYNO”

Po vaidinimo JAV LB Ohio Apygardos valdyba rengia baigusių šiais me
tais aukštesniąsias bei aukštąsias mokyklas

ABITURIENTU bei DIPLOMANTU PAGERBIMĄ
Aukštesniųjų mokyklų abiturientai registruojasi pas Viją Bublytę, telef. 

481-8854. Aukštųjų mokyklų diplomantai — pas Audrą Nasvytytę tel. 289-6307.
Pagerbimas, šokiai ir vaišės svetainėje.
Kviečiame visus gausingai dalyvauti. Įėjimas — auka.

PAGERBTOS MAMYTĖS
šv. Kazimiero Lit. mo

kykla Clevelande, kaip kiek
vienais metais, taip ir šiais 
gegužės 11 suruošė Motinos 
Dienos pagerbimą, kuris 
įvyko Dievo Motinos para
pijos salėje.

Diena buvo labai graži, 
todėl ir visų nuotaika buvo, 
linksma. Be to, salėje vyko 
ir Chicagos meno galerijos 
paveikslų paroda, tad ir 
žmonių buvo daug.

H. Macevičiūtė ir A. Le- 
parskaitė visom salėje esan
čiom mamytėm įteikė po 
gėlytę. Įžangoje XI skyr. 
mokinė Ina šilgalytė paskai
tė rašinėlį, kuriuo apibudi

Motinos dienos minėjime mokiniai su mokyt. A. Nasvytyte.
V. Bacevičiaus nuotr.

no motinos reikšmę ir mei
lę šeimoje.

Toliau vyko mokinių pa
sirodymai skyriais.

Audra Degėsytė eilėraš
čiu pranešė, kad visi vaiku
čiai pasiruošę su gražia pro
grama sveikinti savo bran
gias mamytes. Pirmieji sce
noje pagerbė mamytės "Tė
vynės žiburėliai". Tai vai
kučiai, kurie dar per jauni 
lankyti lituanistinę mokyk
lą. Programoje jie dalyvavo 
kaip svečiai.

Vaikų darželis choru pa
deklamavo eilėraštį "Ma
mytei" J. Minelgos. Sekė 
atskirų skyrių pasirodymai. 
Kanklėmis skambino Jessi- 

ca Kunevičiūtė ir Vytautas 
Urbanavičius. Akordeonu 
grojo Kristupas Matas. 
Aukštesniosios Lit. mokyk
los mergaičių choras padai
navo "Tu mano motinėle", 
"Per girią, girelę", "Ar aš 
ne vyšnelė" ir ”Pas moti
nėlę". Choro vadovas Al
girdas Bielskus. Akompana
vo muz. Rita Kliorienė.

Programai pasibaigus Vi
ja Bublytė padėkojo vi
siems atsilankiusiems ir pa
linkėjo gražiai praleisti Mo
tinos dieną. (vb)

• ALT S-gos seime ir Vil
ties draugijos suvažiavime 
gegužės 24-25 d. d. Los An- 
beles, Ca., iš Clevelando da
lyvauja dr. Danielius ir Ro
ma Degėsiai, Vytautas ir 
Stefa Gedgaudai, Aleksas 
ir Kazimiera Laikūnai ir 
Anastazija Mackųvienė.

• Dr. J. Stankaitis, Ches- 
terland, Ohio, atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 15 dol. Ačiū.

• šv. Jurgio parapijos 
taryba praneša, kad gegu
žės 18 d. numatytas para
pijos metinis susirinkimas, 
apie kurį buvo skelbiama 
renginių kalendoriuje, tu
rėjo būti atšauktas dėl tą 
pačią dieną įvykusios atei
tininkų šeimos šventės.

Apie sekantį susirinkimą 
bus pranešta vėliau per 
spaudą ir radiją.

• Clevelando skautinin- 
kių draugovė praneša, kad 
šiais metais dės vėliavėles 
tik ant mirusių skautų ir 
karių kapų.

Rengėjai: ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖ MOKYKLA 
ir

JAV LB OHIO APYGARDOS VALDYBA

V. Bacevičiaus nuotr.
Mokiniai repetuoja K. Binkio ”Atžalynas”. Dešinėje stovi 

D. Šilgalys.

• Dail. Nijolė Palubinsi- 
kienė su vienu savo grafi
kos kūriniu dalyvauja gar
sioje Clevelando meno mu
ziejaus May Show parodo
je, kuri bus atidaryta iki 
birželio 20 d. Į šią parodą 
patekti buvo pustrečio tūk
stančio norinčių ir tik 211 
buvo priimti.

• Grandinėlės šokėjų sąs
krydis, koncertas ir banke
tas įvyksta balandžio 24-25 
d. d.

DINO’S
HEATING & COOLING

Patikriname, išvalome, 
taisome šaldymo ir šildymo 
sistemas.

Dainius Kazėnas
531-2578

(20-23)

• Namų savininkai, vy
resni kaip C5 metai arba, 
nežiūrint amžiaus, pilni in
validai, gali gauti sumaži
nimą mokesčių ant savo gy
venamų namų, bet turi už
pildyti formą ir įteikti vė
liausiai iki birželio 2 d. 
Tim McCormack, Cuyahoga 
County Auditor. Prašyto
jas negali turėti daugiau 
metinių pajamų kaip 15,000 
dol.

• 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.

MATAS 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

JONAS DUNDURAS, adv. RAMON FOLTZ, 
ROMA MAJOROVAS, ALGIS MATAS, PETRAS 

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. H0WARD TURNER.

INVITE YOUR RELATIVES AND FRIENDS 
FROM LITHUANIA TO AMERICA.

Booking cruises and tours Hawaii, Las Vegas, 
California, and all destinations at bargain rates. 
Call for details

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

CLEVELAND, OHIO 44114
Phone: 621-6036

J
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• DIRVA ateinančią sa
vaitę dėl MemoriaI dienos 
šventės neišeis. Sekantis 
numeris išeis birželio 4 d. 
data.
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• Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis 
gegužės 8 d. dalyvavo su 
žmona ambasadorių prie 
Jungtinių Tautų ir gėnera- 
ralinių konsulų garbei New 
Yorko miesto komisionierės 
Jungt. Tautoms Gillian
M. Sorensen ir Chemical 
Banko prezidento Robert I. 
Lipp suruoštam priėmime 
ir New York City Ballet 
pasirodyme, kuris atliko 
’Tnterplay”, ”Quiet City” ir 
kitus baleto kūrinius New 
Yorke Teatre Lincoln Cen- 
ter.

• Rasa Plioplytė aktyvi 
neolituanė, buvusi Chica
gos padalinio valdybos pir
mininkė, neseniai apvaini
kavo biologijos studijas, 
gaudama bakalauro laipsnį 
Loyolos universitete. Svei
kiname.

• L. Kaulinis, Philadel- 
phijoje, Pa., siųsdamas įga
liojimą, papildė savo įnašą 
Vilties draugijoje, atsiųs
damas 30 dol. Ačiū.

• Vladas šniolis, gyv. St. 
Petersburg, Fla., Dirvai 
paremti atsiuntė 26 dol. lin
kėdamas sėkmės šiame nau
dingame darbe. Ačiū.

• A. A. Beniaus Luko 
prisiminimui, Elena ir Ka
zys šeštokai, Rahway, N. 
J., atsiuntė Dirvai auką 10 
dol. Ačiū.

• LB Philadelphijos apy
linkės valdybos atstovai — 
pirm. Teresė Gečienė ir vi
cepirm. inž. Virgus Voler- 
tas — Philadelphijoje pa
simatė su kongresmanu 
Robert A. Borski. Ilgesnio 
pokalbio metu buvo nusi
skųsta ilgai trunkančiu lie
tuviškos spaudos pristaty
mu ir tuo reikalu įteikta 
atitinkamas raštas, šiomis 
dienomis kongr. Borski pa
informavo, kad Pašto Tar-

Mirus ALT S-gos skyriaus nariui

ADOMUI ŠPARKEVIČIUI,
vėlionies žmonai EMILIJAI ir sūnums — 

ALGIUI, EDMUNDUI ir VAINIUI su šei

momis nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu 

liūdi.

A. L. T. S-gos Philadelphijos
Skyrius

KĄ SVARSTĖ 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

TARYBA

Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba gegužės 9 d. 
Chicagoje, savo patalpose, 
turėjo posėdį, kurį pravedė 
pirm. Teodoras Blinstrubas. 
Painformavo apie rengi
nius, kuriuose jam teko da
lyvauti: Chicagos Lietuvių 
Tarybos konferenciją, Lie
tuvos garbės gen. konsulų 
pagerbimą, Krikščionybės 
įvedimo Lietuvoje jubilie
jaus minėjimo komiteto po
sėdį. Dėl OSI bylų turėjo 
pasikalbėjimą su Americans 
for Due Process vadove R. 
Razgaitiene ir Koalicijos 
K o n stituciniam Teisingu
mui ir Saugumui vadovu 
A. Mažeika. Papasakojo 
apie draugišką pobūvį nau
jam garbės gen. kons. V. 
Kleizai atsilankius į ALT 
būstinę. Painformavo apie 
ALT raštus aktualiais rei
kalais. Pasidžiaugė, kad 
Liet, istorijos draugija 

nyba Washingtone pavedė 
viršininko padėjėjui Wil- 
liam T. Johnstone minimu 
klausimu rūpintis. John
stone jau spėjo susisiekti 
su Philadelphijos Centri
niu paštu, o šis su LB apy
linkės pareigūnais vėluo
jančios spaudos siuntimą 
bei pristatymą stebėti lei
dimo reikalu.

• Sofija Gruzdys, New 
Yorke, atnaujindama Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką laikraščiui paremti 30 
dol. Ačiū.

• Zelma ir Kastytis Juš- 
kėnai, Chicagoje, užprenu
meravo Dirvą Jonui žemai
taičiui, Paw Paw, Mich., ir 
pridėjo auką laikraščiui pa
remti. Ačiū.

• Jadvyga Mulokienė, 
gyv. Santa Monica, Ca., sa
vo vyro a. a. arch. Jono Mu- 
loko trijų metų mirties su
kakties proga, Dirvai pa
remti atsiuntė 100 dol. 
Ačiū.

I
 Skaitykit ir platinkit 
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Amerikos Lietuvių Tarybai 
jau yra įteikusi visus savo 
leidinius.

Pirmininko pavaduotojas 
dr. Jonas Valaitis pranešė 
apie sėkmingą Jungtinio 
Pabaltiečių Komiteto sidab
rinio jubiliejaus minėjimą 
š. m. gegužės mėn. 1 d. 
Washingtone. Kongreso rū
muose suruoštame minėji
me dalyvavo apie šimtas 
žmonių. Atsidėkojant už 
prielankumą pabaltiečiams, 
buvo įteikti atitinkami žy
menys senatoriui William 
Armstrong, šen. Donald 
Riegle, kongresmenui Wil- 
liam Carney, Valstybės de
partamento Europos reika
lams pareigūnui Mark Pal
mei’, Prezidento pavaduoto
jui santykiams su visuome
ne Linui Kojeliui. Jie paša- 1 
kė pabaltiečiams palankias 
kalbas. Minėjime įžangą 
padar ėdr. Jonas Genys, o 
visą minėjimą pravedė dr. 
Jonas Valaitis. Jam dar te
ko dalyvauti apklausinėji
me kandidatų į Jungt. Pa
baltiečių Komiteto reikalų 
vedėjo postą. Dr. Valaitis 
turėjo pasitarimą su dr. D. 
Krivicku, Vliko pirmininko 
pavaduotoju.

Pirm. T, Blinstrubas dar 
pranešė, kad jam teko su
sisiekti su Vliko pirm. dr.
K. Bobeliu dėl Lietuvą pa- 
siekančių iš sovietinės ato
minės jėgainės kritulių. 
Jungt. Pabaltiečių Komite
to prašyta kelti reikalą,' 
kad būtų uždaryta sovieti
nė atominė jėgainė Ignali
noje.

Sekretorius inž. Grožvy- 
das Lazauskas papasakojo 
apie Lietuvių teisėms ginti 
komiteto veiklą, apie ALT 
namų tvarkymą, apie jau 
daromus pasiruošimus 1987 
m. Vasario 16 minėjimams. 
Pasidžiaugė sutaupomomis 
lėšomis gavus naujas leng
vatas pašte. Kun. Juozas 
Prunskis painformavo apie 
kontaktus su amerikiečių 
redakcijų nariais, apie mez
gamus ryšius su JAV sena
torių ir kongresmenų įstai
gomis Chicagoje. Iždininkas 
Mykolas Pranevičius pra
nešė apie naujus planus fi
nansų srityje. Pirm. T. 
Blinstrubas priminė, kad 
metinis Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimas bus 
spalio 18 d. Tautiniuose na
muose, Chicagoje. Ta pro
ga numatomas banketas, 
kurio metu bus pagerbtas 
atminimas daug nusipelniu- 

1 šio Antano Olio. Pirminin
kui pasiūlius, suvažiavimo 
programos planą paruošti 
sutiko polit. komisijos pirm, 
dr. J. Valaitis, visuomen. 
komisijos pirm. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas ir skyrių ko
misijos pirm. G. J. Lazaus
kas, o A. Olio pagerbimą ir 
banketo organizavimą tvar
kyti pakviesti dr. L. Kriau
čeliūnas, P. Bučas, M. Pra
nevičius, dr. V. Šimaitis ir
V. Naudžius.

Posėdyje be suminėtųjų 
dalyvavo dr. V. Dargis, inž. 
St. Dubauskas, V. Gaspa- 
rienė, J. Šiaučiūnas, St. Bal- 
zekas. (ALT)

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
DEVYNIOLIKTOJO SEIMO, ĮVYKSTANČIO 

1986 M. GEGUŽĖS MĖN. 24-25 D. D.
LOS ANGELES, CA.

DARBOTVARKĖ 
šeštadienis, gegužės mėn. 24 d.

8:00-10:00 Registracija.
10:00-12:00 Seimo atidarymas ir iškilmingas posėdis.

1. ALT S-gos Los Angeles skyriaus pirm. R. Šakienės 
žodis.

2. Sąjungos pirmininko dr. L. Kriaučeliūno žodis ir 
garbės prezidiumo sukvietimas.

3. Himnai.
4. Invokacija.
5. Mirusiųjų pagerbimas — P. Buchas, s-gos valdybos 

vicepirmininkas.
6. Sveikinimai.
7. Paskaita: „Tarptautinė politika ir Lietuvos byla” — 

Vytautas Meškauskas.
12:00-1:30 Pietų pertrauka.
1:30-3:30 Darbo posėdis.

1.
2.
3.

vai. vak. BANKETAS — šv. Kazimiero parapijos8:00
salėje.

a. Lietuvos gen. kons. A. Simučio pagerbimas,
b. Meninė dalis — pianistė B. Smetonienė, sol. J. 

Čekanauskienė, akompanuojant pianistei A. 
Apeikytei,

c. Vakarienė,
d. šokiai.

Sekmadienis, gegužės mėn. 25 d.
10:30 Iškilmingos šv. Mišios — šv. Kazimiero parapijos 

bažnyčioje.
12:00-2:30 Darbo posėdis.

1.
2.
3.
4.

4.

Seimo prezidiumo sudarymas. 
Darbotvarkės priėmimas.
Seimo komisijų sudarymas:
a. Registracijos ir mandatų,
b. Nominacijos,
c. Nutarimų.
S-gos valdybos pranešimai:
a. Pirmininko — dr. L. Kriaučeliūnas,
b. Vicepirmininkės jaunimo reikalams — Vida 

Jonušienė,
c. Iždininko — V. Mastys.
Kontrolės komisijos pranešimas — O. Daškevičienė. 
Diskusijos dėl pranešimų.

5.
6.

3:30-4:00 Pertrauka.
4:00-6:00 Darbo posėdis.

1. Paskaita: ”ALT S-ga šių dienų lietuviškuose politi
niuose vingiuose” — inž. J. Jurkūnas. Diskusijos.

2. Pranešimai:
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio — inž. Eug. Bartkus, 
Amerikos Lietuvių Tarybos — P. Buchas, 
Lietuvos Nepriklausomybės Fondo — E. čekienė, 
„Naujosios Vilties” žurnalo reikalu — red. A. 
Laikūnas. Diskusijos.

a.
b.
c.
d.

Skyrių atstovų pranešimai. 
Diskusijos dėl šių pranešimų. 
Mandatų komisijos pranešimas. 
Nominacijos komisijos pranešimas.

5. Rinkimai:
a. Sąjungos pirmininko
b. Valdybos narių,
c. Kontrolės komisijos narių,
d. Tarybos narių.

6. Nutarimų komisijos pranešimas ir priėmimas.
7. Klausimai ir sumanymai.
8. Seimo uždarymas.

2:30-3:30
3:30-5:30
6:00

Pietų pertrauka.
Vilties draugijos narių suvažiavimas.
Seimo dalyvių vakarienė.

Priedas :
Gegužės mėn. 23 d., penktadienį, 7 vai. vak. Lietu
vių Tautiniuose Namuose susipažinimo vakaras.
Gegužės mėn. 26 d. (MemoriaI Day), pirmadienį, 
nuo 10:00 vai. ryto gegužinė-pabendravimas ir po- 
seiminių įspūdžių pasidalinimas p. R. Šakienės rezi
dencijoje, 3430 Figueroa Glendale, Ca. 91206, telef. 
(213) 681-4920.
Seimo posėdžiai vyksta Lietuvių Tautiniuose Na
muose, 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca. 90038, 
telef. (213) 669-9314.
Nakvynių viešbutis ”Ramada Inn”, 1160 North Ver- 
mont Avė., Hollvwood, Ca. 90029, tel. (213) 660-1788 
arba toli free 1-800-228-2828.

1.

2.

3.

4.
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