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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PAŽIŪROS | RUSUS
Ar praturtėję jie bus geresni?

Vytautas Meškauskas

Prisipažįstu, kad antraš
tė kiek klaidina. Faktinai 
galvoje turiu sovietus. Ru
sti pasitaiko labai gerų, pas 
sovietus tokių sunkiau su
rasti, lygiai kaip negali sa
kyti ’geras velnias’. Deja, 
anglai ir amerikiečiai tas 
abi sąvokas maišo ir pa
prastai sovietus ir Sovieti- 
ją vadina rusais ir Rusija. 
Čia pavartojau jų termino
logiją, nes šį sykį noriu su
stoti prie jų reakcijos į Gor
bačiovo kalbas.

Taip jau netyčia atsiti
ko, kad šiame krašte Gor
bačiovo ’taikos ofenzyva’ 
sutapo su ABC serija Ame
rika su ’k’. Jos istorija to
kia. 1983 m. ta pati ABC
rodė trijų valandų filmą 
’The Day After’ — po ato
minio karo. Kritikai iš de
šinės tada aiškino, kad tai 
vanduo sovietų propagan
dos malūnui, propaguojan
čiam šūkį: geriau raudo
nas negu negyvas. To pa
veikta ABC suruošė pusant
ros valandos diskusijas ta 
tema, kuriose Henry Kissin- 
geris pavadino tą filmą 
’simple-minded’. Po to vie
nas rašytojas iš naujų kon
servatorių tarpo Ben Stein 
savo skiltyje laikraščiuose 
pasiūlė, kad ABC balansui 
susuktų filmą apie kelias 
dienas ar savaites kelių 
Amerikos šeimų gyvenime 
įsigalėjus šiame krašte So
vietų Sąjungai. ABC sumo
kėjo Šteinui už tą idėją, bet 
ją įkūnyti pavedė žinomam 
režisoriui liberalinių pažiū
rų Donald Wrye, kuris pa
rašė jai scenarijų ir pasta
tė. Kadangi tai sutapo su 
Gorbačiovo taikos ofenzy
va, susidomėjimas buvo ne
mažas.

Visų pirma daugumą šo
kiravo pati idėja, kaip ru
sai galėtų kada nors įsiga
lėti Amerikoje be karo? 
Lietuviui žiūrovui tokią ga
limybę suprasti labai leng
va. Sovietai Lietuvoje pra
džioje turėjo palyginti ne
labai dideles įgulas, kuriom 
visa tauta galėtų pasiprie
šinti, bet, žinoma, aukos 
būtų nežmoniškos, ir ne
prasmingos, nes įgulom 
ateitų į pagalbą daugiau 
šarvuočių dalių. Kadangi 
tautos, o tuo labiau atskiro 
žmogaus tikslas yra užėju
sias audras pergyventi, o ne 
garbingai žūti; sovietų oku- 
pači j a pas mus nesulaukė 1987 m. vasario 1 d. į ALT S-gos Bostono skyrių įstoję naujieji nariai.

jokio didesnio pasipriešini
mo. Atvirkščiai buvo ban
doma sudaryti vyriausybę 
iš sovietams priimtinų žmo
nių, kurie, jei jiems būtų 
leista, stengtųsi prisitaiky
ti prie sovietų reikalavimų. 
Lietuvoje tas laikotarpis 
buvo trumpas, sovietai ne
trukus įvedė savo ’tvarką’, 
tačiau, jei JAV, bijodamos 
atominio karo, ir norėda
mos išgyventi, bandytų pa
ti prisitaikyti prie sovietų 
reikalavimų, tas prisitai
kymo laikotarpis galėtų 
trukti jau vien dėl 

, krašto didumo dešimt me
tų, kaip filme ir vaizduo
jamas. Senos institucijos 
dar veikia, bet pildo sovie-
tų valią, kurie praveda „re
ferendumus” su iš anksto 
nustatytais rezultatais. Jie
taip pat JAV suskaldė į pa
togiau valdyti autonominius 
rajonus.

Nenoriu čia ilgiau susto
ti prie tos serijos, nes ra
šant šias eilutes, (ji dar ne
buvo pasibaigusi, tačiau 
kol kas dar abejoju jos di
desne įtaka, nes kad ją su
prasti reikia turėti kiek di
desnį išsilavinimą, o svar
biausia ji ištęsta kaip rusų 
romanas, kuris pradžioje 
labai migdo. Amerikoje dar 
ilgesnį laiką didesnį pasi
sekimą turės politikai ir 
žurnalistai, kurie masėms 
aiškins, kad rusai iš esmės 
yra labai mieli ir širdingi 
žmonės tik reikia juos su
prasti, pašalinti jų įtari
mus, pataikauti jiems ir 
paremti juos ūkiškai, pasi
tikint, kad sotūs žmonės ge
resni už alkanus.

Prieš tokią pažiūrą pasi
sakė londoniškis THE ECO-

J. Rentelio nuotr.

ALT S-gos Bostono skyriaus 1987-88 m. valdyba. Iš kairės sėdi: J. Kapočius — pirm., G. 
Treinienė, J. Vaičjurgis, stovi R. Veitas, A. Ščiuka, J. Vizbaras, J. Rentelis. J. Rentelio nuotr.

A£T S-gos Bostono skyrius auga ir
plečia veikla

š. m. vasario 1 d. Lietu
vių klubo mažojoje salėje 
įVykęs Tautinės sąjungos 
5-jo skyriaus metinis susi
rinkimas buvo gausus ir 
darbingas. Jame dalyvavo 
veik visi nariai iš Cape Co- 
do, Brocktono ir kitų vie
tovių. Susirinkimą atidarė 
ir pirmininkavo skyriaus

NOMIST savo 7,485 Nr. (jis 
eina jau 302 metus) virše
lyje klausdamas: Would a 
rich Rusia be a cuddly Ru
sia?

Anot jo vedamojo, komu
nizmas yra XIX šimtmečio 
pasenusi idėja, įsigalėjusi 
milžiniškoje imperijoje tuo 
laiku kai jos ūkis jau buvo 

(Nukelta į 4 psl.)

J. V. Sūduvas

vai, daugumoje senųjų Tau- 
sekretoriavo Romas tinės sąjungos narių sūnūs 

ir dukterys. Susirinkimas 
ilgais plojimais pasveikino 
gražų būrį jaunimo, įsijun
gusį į skyriaus veiklą.

Pranešimus apie pavasarį 
įvykusį ALT S-gos seimą

pirmininkas Juozas Kapo
čius,
Veitas. Valdybos susirinki-?, 
m ui svarstyti paruošta dar
botvarkė buvo priimta su 
pora papildymų. Antruoju 
darbotvarkės punktu pir
mininkas susirinkimui pri
statė į skyrių įstojusius 
naujuosius narius, kaip se
ka: Vytautą Jurgėlą, Gin
tarą Čepą, Valę Čepienę, 
Birutę Banaitienę, Bronių 
Banaitį, Dalę Ščiukaitę, Re
dą Veitaitę, Birutę Šležie
nę, Laimą Anthaney-Anta- 
navičiūtę, Birutę Adomavi
čiūtę, Ramunę Adomavi
čiūtę, Viktorą Adomavi
čių, Alvydą Adomavičienę, 
Giedrę Budreckienę, Arvy
dą Budreckį ir Astą Karo- 
sienę. Naujieji nariai visi 
yra jaunosios kartos atsto- 

Los Angeles perdavė abudu 
skyriaus atstovai J. Kapo
čius ir J. Vaičjurgis. Revi
zijos komisijos paruoštą 
protokolą perskaitė Gedi
minas Ambraziejus ir jis 
buvo priimtas be pataisy
mų.

Valdybos rekomendacijos 
dėl pelno paskirstymo ir 

diskusijos

Ilgas diskusijas sukėlė 
valdybos paruoštas ir re
komenduojamas pelno pa- 
škirstymo sąrašas spaudos 
ir kultūriniams reikalams. 
Šiuo reikalu savo motyvuo
tas nuomones pareiškė dau
guma narių: J. Dačys, G. 
Treinienė, Al. Budreckis, 
Al. Griauzdė, J. Vizbaras, 
R. Veitas, A. Bačiulis, K. 
Adomavičius, A. ščiuka ir 
kiti. Išdiskutavus balsų 
dauguma buvo priimtas J. 
Vizbaro formuluotas pasiū
lymas, kad pirmininkas ei
lės tvarka skaitytų reko
menduojamų piniginių pozi
cijų sumas, o susirinkimas 
balsų dauguma jas tvirtin
tų, keistų ar atmestų. Bal
sų dauguma susirinkimo

(Nukelta į 4 psl.)
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SOVfllTinė POLITIU^^

Sveikatos draudimas. - Nesulaikomai didėjanti problema 
su politinėm pasėkom Amerikos gyventojams senėjant.

- Reagano pasiūlymas.

■ Iš kitos pusės

Pakviestas atvažiuoti iš 
Europos draugas paklausė: 
o kas bus, jei susirgsiu ? La
bai aukšti Amerikos svei
katos priežiūros kaštai ži
nomi visam pasauliui. Tie
sa, nuo visko gali apsi
drausti, tačiau ir draudimas 
negali būti pigus, ir kaip 
bus gaila, jei apsidrausi be 
reikalo t. y. imsi ir nesu- 
sirgsi! Ta pati problema 
yra ir nuolat čia gyvenan
tiems. Viso labo čiabuviai 
už medicinos pagalbą 1975 
m. sumokėjo 240 bilijonų 
dolerių, o 1985 m. beveik 
dvigubai daugiau — 425 bi
lijonus dolerių. Pereitais 
metais medicinos išlaidos 
padidėjo 8 nuošimčiais, kaip 
tuo tarpu viskas kita pa
brango tik 1.1%.

Iš- tų 425 išleistų bilijo
nų 113 bilijonus sumokėjo 
privačios draudimo bendro
vės, 125 federalinė valdžia, 
106 bilijonus privatūs as
menys, 50 bilijonų valstijos 
ir savivaldybės.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Natio»wde is on you' s«de

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.

‘An>ber Hslidays”

1987 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO
Gegužės 4 — $1429.00 
Gegužės 12 —$1915.00 
Birželio 3 — $1558.00
Liepos 7 — $1956.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 18 dienų — nauji, 
įdomesni maršrutai.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite:
1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite
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: Albina Rudziūnas.

PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES.

Daugiausiai gavo ligoni
nės 167 bilijonus, 87 bilijo
nus apsiėjo vaistai, akiniai, 
ortopediniai įrankiai ir t.t. 
83 bilijonus nusinešė gydy
tojai, 53 bilijonai buvo iš
leisti naujom statybom ir 
visokiems tyrinėjimams ir 
35 bilijonai buvo sumokėti 
senelių bei kt. paliegėlių na
mams ir institucijoms.

Iš- 238,6 milijonų JAV 
gyventojų, 28,6 milijonai 
arba 12% buvo 65 metų ar 
senesni, 2,7 milijonai arba 
1 nuošimtis buvo vyresni 
kaip 85 m. t. y. tokie, kurie 
jau reikalauja beveik kas
dienės priežiūros. Jei taip 
toliau eis, už šimto metų 
23,5% visų gyventojų bus 
virš 65 metų, o iš tų 18% 
virš 85 metų. Padėtį kom
plikuoja ir tas faktas, kad 
18 metų ar kiek vyresni 
jaunuoliai jau išeina iš tėvų 
namų ir gyvena atskirai. 
Taip šeimom skirstantis se
neliai irgi gyvena atskirai 
ir ligų ištikti neturi šeimos 
talkos savo priežiūrai. Jie 
jos reikalingi iš šalies, kas, 
aišku brangiau kaštuoja.

Aplamai imant kapitalis
tinėje santvarkoje žmonės 
gali pakankamai susitaupy
ti, kad praleistų ramiai atė
jusią senatvę, ypač jei ji 
nelabai ilgai tęstųsi. Deja, 
ar ačiū Dievui, senatvės pe
ri jodas vis ilgėja ir ne visi 
yra pakankamai taupūs. 
Daugelio šeimų gerbūvį su
naikino pasaulinė ūkio kri-

Liepos 20 — $1399.00
Rugsėjo 16 —$1429.00 
Spalio 6 —$1725.00
Gruodžio 26 — $1514.00 

zė, depresijos. Atskirų ūkio 
šakų susmukimo gali pasi
taikyti ir kasdien. Tokia si
tuacija privedė prie valsty
bės pensijų sočiai security, 
o kiek vėliau ir sveikatos 
draudimo — medicare. Ji 
turėtų sumokėti beveik vi
sas ligoninės išlaidas, išsky
rus mažą dalį, kurią turėtų 
padengti apdraustasis ar 
papildomi draudimai. Tai 
padaryta dėlto, kad turėda
mas pats kiek susimokėti 
pensininkas susilaikytų nuo 
nereikalingo medicare nau
dojimo. Praktika tačiau 
parodė, kad patys gydyto
jai labai dažnai be tikro rei
kalo siunčia savo pacientus 
į ligonines, kur daromi visi 
reikalingi ir nereikalingi 
tyrimai, o kartais ir nebū
tinai reikalingos operacijos. 
Visa tai privertė mažinti 
medicare išmokamas sumas, 
nustatant tam tikras nor
mas už atitinkamas ligas 
ir patarnavimus.

žinoma pasitaiko atsiti
kimu, kad žmonės ilgiau 
turi išbūti ligoninėje iš tik
ro reikalo, kada juos ištin
ka katastrofiniai atvejai, 
verčią padaryti milžiniškas 
išlaidas. Prezidentas Rea
ganas tokiems atvejam pa
siūlė atskirą draudimą, ku
ris savo išlaidas padengtų 
ne lėšomis iš valstybės iž
do, bet padidinant apdraus
tųjų įnašus už medicare 
$4.92 į mėnesį, arba 59 do
leriai į metus. Už tai taip 
apdraustieji, o jų galėtų 
būti 30 milijonų, galėtų rei
kalui esant išgulėti kiek tik 
reikia ligoninėje ir patys 
neturėtų primokėti daugiau 
kaip 2,000 dolerių. Kongre
sas, svarstydamas tą pa
siūlymą, priims eilę pakei
timų, tačiau aplamai imant 
jam visi politikai daugiau 
ar mažiau pritaria, nes se
niai iki pat mirties ... bal
suoja.

žinoma, bus bandymų tą 
draudimą praplėsti ne tik 
medicare pacientams, bet 
ir jaunesniems katastrofi
nių ligų atvejais. Pasiūly
mas nenumato jokios pagal
bos, tiems, kurie galėtų 
verstis be ligoninės, tačiau 
kuriems reikalinga nuola
tinė priežiūra ar ’nursing 
home’. Tokiuose namuose 
šiuo metu yra 1,4 milijonas 
amerikiečių. Vieno žmogaus 
išlaikymas juose apsieina 
vidutiniai 22,000 dolerių į 
metus. Kad tas išlaidas pa
dengtų valstija, toks ligo
nis negali turėti pinigų ban
ke ir jokio kitų turto, iš
skyrus butą ir automobilį. 
Kai kas moka taip "susi
tvarkyti”. Aišku, yra iš tik
ro daug bėdon patekusių

Jėzuitų LAIŠKUOSE LIETUVIAMS kun. P. Rabi
kauskas užpuolė skautų MŪSŲ VYČIO žurnale pasiro
džiusį J. Dainausko rašinį Lietuvos krikšto sukakties rei
kalu. Rabikauskas tarp kitko rašo:

”Visų pirma skaudu, kad mes, lietuviai, ima
me prarasti bet kokį atsakingumo jausmą. Išleisti 
į viešumą žurnalą, kurio tekstas mirga, puslapis 
po puslapio knibėdėte knibžda paprasčiausiomis 
gramatikos klaidomis, nekalbant apie jau gerokai 
taisytiną lietuvišką (? — vm) stilių. Be to, prieš 
skelbdamas viešumai tokio masto, viską aukštyn 
kojomis apverčiančią istorijos vyksmo tezę, atsa
kingumo jausmo vedamas redaktorius būtų turė
jęs atsiklausti ekspertų ... atsakomybės negali 
atsikratyti ir tie, kurie šį žurnalą leidžia.”

Kiek galėjau suprasti, visa tai už teigimą, kad ’1387 
m. jokio nei Lietuvos, nei lietuvių krikšto nebuvo,... o 
tik įvyko skaudi lietuvių tautos tragedija, kur ano laiko 
lietuvių elitas pasidarė lenkais iš pasirinkimo ir nuėjo 
tarnauti Lenkijai.’

Man atrodo, kad čia nieko naujo. Jau 1951 m. prof. 
dr. Z. Ivinskis ALRK Kunigų Vienybės leidinyje LIETU
VOS BAŽNYČIOS KELIU mini 700 m. nuo vienintelio 
Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto, o ir pats LAIŠKŲ 
LIETUVIAMS red. kun. Juozas Vaišnys vedamajame 
rašo:

”Šiais metais švenčiame 600 m. sukaktį nuo Lietu
vos sukrikščioninimo arba, kitaip sakant, nuo krikščio
nybės atnaujinimo, nes oficialiai Lietuvą ji pasiekė 1251 
m., kai apsikrikštijo karalius Mindaugas su artimaisiais, 
didikais ir kt.”

Kaip ten buvo, J. Dainauskas teisus konstatuoda
mas, kad prieš 600 m. prasidėjo Lietuvos sulenkėjimas. 
Įdomus kun. Rabikausko priėjimas prie tos ’herezijos’. 
Pirmiausiai prikišamos gramatinės klaidos, vėliau stilius, 
ir tik pagaliau pati idėja. Toks ’formalizmas’ supranta
mas. Kun. Rabikauskui nesvarbi pati idėja. Jis bijo ko 
kito:

”lš to turėtų būti išvada, nors autorius (Dai
nauskas) jos savo žodžiais ir nenusako: lietuviai, 
neminėkit ateinančiais metais jokio tautos krikšto, 
nevažiuokit į Romą, į ten ruošiama neva jubilie
jines iškilmes!”

Išeina, kad ekskusijų į Romą pasisekimas svarbiau 
už visas kitas krikščionybės problemas! Tai man priminė 
vieną vietą iš prof. A. J. Greimo str. METMENŲ 52 Nr., 
kur kalbant apie senovės lietuvių dievus, 122 psl. cituo
jamas vieno anų laikų tėvo jėzuito pranešimas, kad pago
nys, dar niekados nematę kunigų, ”jį palaikė griežtu, 
ponų siųstu mokesčių rinkėju.”

Pirmas įspūdis dažnai pasirodo teisingas.
(vm)

žmonių. Svarstant Reagano 
administracijos pasiūlymą 
visais tais klausimais bus 
nemažiau prisiginčyta ir 
bus iškeltas visų gyventojų 
priverstinas draudimo ar 
nemokamo gydymo klausi
mas.

žingsnis į tai yra HMO 
— Health Maintenance Or- 
ganization. Idėja jai gimė 
taip. Medicare administra
cija žino, kad jai vidutiniai 
kiekvienam savo nariui per 
metus reikia išleisti, saky
kim, 2,400 dol. per metus. 
Už labai panašią sumą gy
dytojų grupė gali sutikti 
gydyti tam tikrą grupę 
žmonių su gana didelių pel
nu. HMO gydytojai nesiųs 
savo pacientų be rimto rei
kalo į ligoninę, bet stengsis 
jį išgydyti savo ambulatori
jose ar net namuose, į kur 
jie reikalui esant atsilan
ko. Jie taip suinteresuoti 
reguliariai tikrinti savo to
kių pacientų sveikatą, kad 
iš kalno galėtų užbėgti li
gom už akių, nes jiems 
svarbu išlaikyti gyvą pa-, 
cientą kiek galima ilgiau 
savo organizacijoje. Pro
blema atsiranda tada, kada. 

reikia pacientą siųsti į li
goninę ar daryti kitų labai 
didelių išlaidų gyvybės pra
tęsimui. Normaliai tai da
ryti daktarui apsimoka, bet 
ne HMO — jai lengviau, jei 
toks ligonis greičiau nu<. 
miršta, žinoma, HMO pri
klauso ne keli žmonės, bet 
dabar jau per 5 milijonus 
žmonių, kurių tarpe pasitai
ko ir visai nedaug patarna
vimų reikalaujančių žmo
nių, nešančių pelną, ir sun
kių ’nustolingų’ ligonių, 
kad tokį draudimą padaryti 
patrauklesnį, HMO paden
gia visas išlaidas 100% — 
jėi reikia ligoninę, vaistus, 
aprūpnia akiniais, regulia
riai net patikrina dantis. 
Jei į HMO galėtų pritraukti 
daugiau narių, nepriklau
sančių medicare, bet dėl sa
vo amžiaus mažiau reika
laujančių medicinos patar
navimų — ji galėtų verstis 
dar geriau imdama mažesnį 
mokestį (Floridoje už medi
care narius ji gauna 216 
dol. į mėn.). Reikia atsi
minti, kad JAV vis dar yra 
apie 30 milijonų žmonių, 
kurie neturi jokio sveikatos 
draudimo.
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KOL KAS NĖRA LIETUVIU 
PALEIDŽIAMI) 

KALINIŲ TARPE
Paskutinėmis žiniomis, 

šių metų Sovietų Sąjungoj 
naujai paleistų kalinių są
rašuose kol kas nėra lietu
vių.

Bet anot VVashington 
Post, vienas disidentas tvir
tino, kad paleistųjų tarpe 
yra lietuvių. Jis aiškino, 
kad iš paleidžiamųjų yra 
reikalaujama duoti pasiža
dėjimą niekad nedalyvauti, 
anti-so vietinė j veikloj. Tu
rimomis disidento žiniomis, 
paleidžiamieji j tą reikala
vimą reagavo radikaliai 
skirtingai. Lietuvos ir Uk
rainos disidentai tą pasiža
dėjimo tekstą pakeitė ta 
prasme, kad jie niekad ne
veiks prieš interesus savo 
tautos žmonių. Ir nežiūrint 
to, VVashington Post cituo
jamas ir neišvardintas disi
dentas teigė, kad ir jie bu
vo paleisti.

Taip pat paleidžiamie
siems kaliniams buvo pa
kišamas pasirašyti popieris, 
kad jie patys prašėsi būti 
paleisti. Jie turėjo ir nuro
dyti, kur jie nori gyventi: 
Sovietų Sąjungoj ar už jos 
ribų.

Nors plačioji spauda pra
nešė, kad buvo paleistas 
Antanas Terleckas ir Vla
das Lapienis, tai įvyko, pa
gal Miunchene veikiantį 
USSR New Briefs, praeitų 
metų gale. O anksčiau tais 
pačiais 1986 metais buvo 
paleisti dar du lietuviai ka
liniai prieš terminą, t. y. 
Henrikas Jaškūnas ir Jad
vyga Bieliauskienė.

Antanas Terleckas buvo 
suimtas ketvirtą kartą 1979 
m. už pogrindžio spaudos 
skleidimą ir už bendradar- 
biaivmą su „Vyties” pogrin
džio žurnalu. Jis atliko 3 
metus griežto režimo lage
rio, ir, kai jį paleido, jis bu
vo bebaigiąs, t. y. 1987 m. 
spalio mėn., 5 metus trem
ties.

Aštuoniasdešimt metų su 
viršum amžiaus Vladas La
pienis irgi buvo paleistas 
praeitų metų gale, atlikęs 
2 metus iš 6 metų bausmės 

už „Tarybinio kalino me
muarų’’ rašymą. Jį suėmus 
1985 m., pogrindžio Aušra 
pradėjo serijomis spausdin
ti Lapienio prisiminimus 
apie jo pergyvenimus sovie
tų lagery už bendradarbia
vimą su LKB Kronika.

Per komunistų Lenkijos 
spaudą sužinota, kad 1986 
lapkričio 3 LTSR Aukščiau
sios Tarybos prezidiumas 
bausmę dovanojo sąžinės 
kaliniui Henrikui Jaškūnui. 
Jis esą pasisakęs, kad la
gery pakeitė pasaulėžiūra, 
kuri dabar atseit sutampa 
su sovietinės valdžios lini
ja. Jaškūnas buvo areštuo
tas 1976 m. Jonavoje po 
kratos, kurios metu buvo 
paimta fortoaparatai ir apie 
1000 įvairiausių dokumen
tų rusų kalba, kaip pvz. 
„TSRS nepriklausomų tau
tų sąjungos organizacijos 
manifestas’’, ir t.t. Atliko 
10 m. specialaus režimo la
gerio, o buvo paleistas ne
pradėjus 5 m. tremties ter
miną.

Jadvyga Bieliauskienė, iš 
profesijos mokytoja, buvo 
suimta 1982 m. ir nuteista

By David Seavey. USA TODAY

Taip Gorbačiovas „išlaisvino” politinius kalinius ...

Tarporganizacines pinklės Dr. Antanas Butkus

Aplinkiniais keliais gavau 
PLB pirmininko Vytauto 
Kamanto dviejų laiškų ko
pijas, rašytas tą pačią 
1986. 10. 24 dieną VLIKo 
pirmininkui dr. K. Bobeliui. 
Viename laiške Kamantas 
rašė, kad nei PLB valdybos 
nariai, nei jos atstovai Lon
done įvykstančiame VLIKo 
seime nedalyvaus. Antra
me V. K. sveikino VLIKo 
seimą, šią proga jis papra
šė VLIKo seimui perduoti 
kelias savo mintis:

1. Pasaulio lietuvių poli
tinę veikla bendram Lietu
vos laisvinimo darbui koor
dinuoti reikia atnaujinti 
periodinės veiksnių konfe
rencijas White Plains 1974 
m. konferencijos pavyz
džiu.

2. Ateityje visais pasau
lio lietuvių reikalais, taigi 
ir lietuvių politinės veiklos 
reikalais, turės rūpintis Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nė per kraštų Bendruome
nes. PLB rinks PLB vado
vybę ir jie galėtų rinkti per
organizuotą VLIKą kaip 
PLB politinių reikalų komi
tetą.

Prie šio „ultimatumo” p. 
Kamantas dar pridūrė, kad 
„Nenoriu šiuo pasisakymu 
ko nors užgauti, tik noriu

1983 gegužės 20 Vilniuje 
ketveriems metams griežto 
režimo lageriu ir trims me
tams tremties už „anti-so- 
vietinę agitaciją ir propa
gandą”. Jos nusikaltimai: 
parašų rinkimas po pareiš
kimu prieš tikinčio jauni
mo persekiojimą, vaikų bū
rimas į religinių diskusijų 
būrelius bei organizavimas 
nacionalistinio turinio, pvz. 
poeto Bernardo Brazdžionio 
eilėraščių, vaidinimus, ir 
pan. Ji buvo paleista 1986 
spalio mėn. iš Mordovijos 
atlikus 4 m. bausmę ir be
sąlyginiai, vietoj tremties, 
sugražinta į Lietuvą.

(LIC) 

atkreipti visų dėmesį į da
bartinę gyvenimo realybę ir 
išeivijos lietuvių padėtį”

Atrodo, kad abu šie pa
reiškimai yra autentiškos 
PLB pirmininko laiškų iš
traukos, nors išeivijos lie
tuviams gal būtų geriau, 
kad tai būtų tik ”mandra- 
pypkių’’ pokštas ir tuomet 
aš atsiprašyčiau Dirvos 
skaitytojus už nesąmonin
gą jų klaidinimą. Deja, 
taip nėra, nes panašūs kė- 
sinimai buvo Dr. T. Remei- 
kio, dabartinio PLB pirm, 
pavaduotojo, Dainavos ben- 
druomenininkų suvažiavi
muose jau senai keliami, š. 
m. vasario 15 d. (prieš pat 
Vasario 16-tos minėjimą) 
New Yorke pats girdėjau 
dr. Remeikio pareiškimą 
per „Laisvės žiburio” pro
gramą. Jame dr. Remeikis 
pareiškė, kad VLIKas lau
žo PLB seime Chicagoje su
tartą „lygiateisiškumo prin
cipą’’ tarp veiksminiuose 
santykiuose ir nusiskundė, 
kad nebenori kviesti anks
čiau sutartos bendros veiks
nių konferencijos tarpveiks- 
minei veiklai aptarti. Tik
rosios padėties nežinančiam 
šis d r. Remeikio pareiški
mas nuskambėjo gana oriai 
ir neabejotinai sulaukė kai 
kurių šios radijo programos 
klausytojų pritarimo.

Antrose pasaulio lietuvių 
dienose įvykęs PLB seimas 
Chicagoje buvo įdomus. Ja
me paaiškėjo, kad nei vie
nas iš buvusios PLB valdy
bos narių, išskyrus V. Ka- 
mantą, nebenorėjo vėl kan
didatuoti sekančiai PLB 
valdybos kadencijai. Iš to 
galima susidaryti išvadą, 
kad V. Kamantas savo val
dyboje ne tik gerbėjų, bet 
ir pritarėjų nebeturėjo.

Antra, daugelis kraštų 
valdybų pirmininkų ir kitų 
seimo narių reikalaute rei
kalavo PLB naujosios val
dybos atstatyti pašlijusius 
santykius su VLIKu. Tą ne
abejotinai pagaliau suprato 
ir V. Kamantas ir dr. Re
meikis. šalia to, keli iš mū
sų kraštų pirmininkų užku
lisiuose juos stiprokai spau
dėme, kad dar Chicagos sei
me būtų pasirašytas susita
rimas su VLIKu. Po ilgokų 
manevrų turėjome su VLIK 
pirmininku pasitarimą ir 
buvo surašytas bendras ko
munikatas, kurį Seimo na
riai entuziastiškai užgyrė.

„Meilės per prievartą ne
išreikalausi’’, sako senas 
priežodis. Taip atsitiko ir 
su tuo PLB-VLIKo susitari-, 
mu. Dar būdamas JAV LB 
krašto valdybos pirminin
ku pakartotinai klausiau 
kada įvyks pažadėtą sekan
čioji tarpveiksminė konfe* 
rencija. Pasiteisinimai lai
ko stoka ir kitokie migloti 
pareiškimai ją labai užvil
kino. Pagaliau buvo sutar
ta data — 1987 metų pa
vasaris. Per tą laiką VLIK 
Surengė du sėkmingus įvy

kius: kelionę laivu Baltijos 
jūra ir antisovietines de
monstracijas Europoje. Jos 
pavyko sėkmingai. Kadangi 
PLB jas boikotavo, tai ga
vo daug priekaištų lietuvių 
spaudoje ir prarado daug' 
prestižo išeivijos lietuvių 
tarpe. Į VLIKo seimą Lon
done ir į demonstracijas 
Vienoje PLB taip pat žiū
rėjo negatyviai, nors viešai 
„drausti” neišdrįso, nes ge
rai žinojo, kad ir tam drau
dimui išeivijos lietuviai ne
pritars.

Panašių užkulisinių įvy
kių fone ir dėl čia paminėtų 
PLB pirmininko laiškų 
VLIKui (jeigu iš tiesų to
kie laiškai buvo VLIKui pa
rašyti), nenuostabu, kad 
VLIKas vengia sukviesti 
veiksnių konferencijas. Juk 
tie laiškai tai dalis tos kon
ferencijos d a r b otvarkės, 
kur iš anksto turės būti ži
noma, kad ateityje VLIKo 
narius rinks PLB seimas ir 
kad VLIKas bus subordi
nuotas kaip PLB politinių 
reikalų komisija. Gi visa tai 
būtų išankstinis (sutartas) 
VLIKui mirties sprendimas. 
Tiesa, dėl numarinimo da
tos ir dėl laidotuvių cere
monijų detalių (graborių 
parinkimo ir kt.) tektų su
sitarti sekančioje tarpveiks- 
ninėje konferencijoje.

Dr. Remeikis pasižymi 
mandriu ir tarptautiniais 
žodžiais išmargintu kalbos 
stiliumi reikšti savo tarp
tautinės politikos mintį. 
Panašiai jis kalbėjo ir JAV 
LB Tarybos sesijoje Detroi
te, girdamas savo kandida
tūrą ir programą į JAV LB 
krašto valdybos pirmininko 
postą. Tiesa, ten juo Tary
bos nariai nepatikėjo, nes 
į Krašto valdybos pirmi
ninko postą smarkiai praki
šo. Atrodo, kad ir dabar 
VLIKas juo nelabai pasiti
ki ir į užmestas pinkles ne
labai skuba įsivelti. Išeivi
jos .lietuviai taip pat atski
ria „grūdos nuo pelų”. Jie 
nepasiduoda siauros grupe
lės interesų naudai.

Išeivijos lietuviai tikrai 
ilgisi taikaus tarporganiza- 
cinio sugyvenimo. Sugyve
nimo, kuriame vyktų daly
kiškas nuomonių pasikeiti
mas, kur kultūringose dis
kusijose išryškėtų paveiks- 
mingiausi veiklos metodai, 
kur suktam politikavimui 
nebūtų vietos ir kur sava
noriško darbo talkininkams 
nebūtų įsakinėjama kas jau 
pasenęs ir kas ne, bendram 
lietuvybės darbe.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA*

TOOL REPAIR Person needed to re- 
pair all lines of power tools. Ex- 
perience desirable, būt not neces- 
sary. Excellent benefits and work- 
ing conditions. Call Black & Decker 
for appointment, 203-795-3583. 
E.O.E. M/F. (8-1 B

M1LLING — & Drilling machine oper
ator & machine shop bench hand. 
Mušt be able to work from blueprints 
& be familiar with hand tools. Look
ing for a place to learn & grow. Na
tional packaging machinery manufac- 
tur, all paid benefits. Call 201-857- 
1500. (3-9)
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ALT S-gos Bostono skyriaus senoji valdyba. Iš kairės: R. 
Veitas, J. Kapočius, J. Vaičjurgis, Ed. Cibas, G. Ivaška ir J. 
Rentelis. J. Rentleio nuotr.

ALT S-gos Bostono skyrius..
(Atkelta iš 1 psl.) 

buvo paskirstyta kultūri
niams reikalams sekančios 
sumos iš per metus gautų 
investuoto kapitalo nuošim
čių: "Vilties” draugijai 
$3000.00, Bostono Lituanis
tinei mokyklai $1000.00, 
Knygų fondui $1000.00, Pa
saulio lietuvių jaunimo kon
gresui $500.00, Liet. Kata
likų bažnyčios kronikai

Aukos gautos 1987 m. sausio 
mėnesį:

200 dol. Knights of Lithuania, 
Council 63, per Albiną Klizą, 
Bethlehem, PA.

100 dol. Juozas ir Marija Gailai, 
Ellicott, MD; P. ir L. Vainių šeima, 
Malvern, PA.

40 dol. Antanina Čėjauskienė, 
Omaha, NE (iš viso 144.50 dol.).

25 dol. Julia Skirmuntas, Kenosha, 
WI (iš viso 40 dol.).

20 dol. Dr. Antanas ir Konstancija 
Valiuškiai, Barrington, RI (iš viso 
160 dol.).

15 dol. Pranas Zunde, Atlanta, GA 
(iš viso 35 dol.).

Pagal pasižadėjimus gauta:

1,000 dol. Vacys ir Asta Kleizos, 
Chicago, IL (įmokėta 1,600 dol.).

500 dol. Kuri. Juozas Grabys, 
Watervliet, NY (įmokėta 450 dol.).

Aukų sausio mėnesį surinko:

JAV LB Philadelphia apylinkė 100 
dol. (iš viso 3,315 dol.).

ARGENTINA

100 dol. Argentinos Lietuvių Orga
nizacijų ir Spaudos Taryba, per Juo
zą Kaributą (iš viso 220 dol.).

AUSTRALIJA

500 dol. K. Šaulys (iš viso 600 dol.).
200 dol. V. ir E. Stagiai (iš viso 

1,200 dol.); Sydnėjaus LB apylinkė (iš 
viso 823.67 dol.).

150 dol. O. Liutikienė (iš viso 250 
dol.).

100 dol. V. ir B. Barkai (iš viso 250 
dol.); N. Čelkienė (iš viso 250 dol.); V. 
Grigonis (iš viso 300 dol.); J. Ivoška 
(iš viso 250 dol.); D. ir S. Skoruliai.

60 dol. J. Maksvytis.
50 dol. V. Bukevičius; Bronius 

Stašionis (iš viso 300 dol.); M. Vaš
kevičienė (iš viso 75 dol.); Alf. Venclo
vas (iš viso 200 dol.); J. ir V. Venclo- 

$250.00, "Laisvės Varpas" 
radijo programai $200.00, 
Minkų radijo programai 
$200.00, Lietuvių klubui už 
patalpas $200.00. Viso pa
skirstyta $8350.00 sumo
je. Likusios metinės pają?

ARCHITECTURAL 
MILLWORK

MUTUAL DESIGN
Experienced cabinet makers. 10 yrs. 
min. exp. Top wages paid & benefits. 
Call JIM 617-442-8656. (6-8)

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

AUKOS LITUANISTIKOS
KATEDRAI

vai (iš viso 200 dol.).
15 dol. A. Žilys.
10 dol. Ig. Kirna (iš viso 15 dol.).

KANADA

700 dol. Aldona Gaurys.
200 dol. A. Erštikaitis.
100 dol. J. Dambaras.
50 dol. Z. Pulinauskas.
25 dol. L. Ramonas.

VOKIETIJA

200 dol. Jonas Valiūnas ir šeima.
120 dol. Walteris Timpa.
50 dol. Tėv. Konst. Gulbinas; dr. 

Stasys Sereika; Jonas Stuknys; Ed. 
Voroneckas.

20 dol. Vytautas Bernotas; Rich. 
Hermanas; Vilius Kurcas; kun. Bro
nius Liubinas; Eugenija Lucienė; 
Juozas Račkauskas; Antanas Turla; 
Walt. Vitkus.

10 dol. Vladas Bistrevičius; Anta
nas Kundrotas; Jonas Vasalauskas; 
Jonas Vitkus.

PLB valdyb ir PLB Fondo vadovybė 
labai dėkinga visiems aukotojams už 
PLB LITUANISTIKOS KATEDROS 
įsteigimą. PLB Fondo vadovybė savo 
darbą tęsia toliau ir prašo Jūsų aukų 
bei testamentinių palikimų PLB LI
TUANISTIKOS KATEDROS ateities 
darbams ir papildomoms studijoms. 
Dabar gaunami pinigai bus laikomi 
specialiame. Stasio Barzduko vardo 
fonde ir skiriami Katedros plėtimui, 
kitų lietuvių profesorių atsikvietimui 
specialioms paskaitoms, lituanistikos 
seminarų bei leidinių ruošimui ir 
panašiai.

Visos aukos gali būti nurašomos 
nuo pajamų mokesčių JAV ir Kana
doje, ID No. 36-3097269. Prašom če
kius rašyti ir siųsti: Lithuanian 
World Community Foundation, 
5620 S. Claremont Avenue, Chi
cago, IL 60636.

Vytautas Kamantas 
PLB Fondo pirmininkas 

Nijolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja 

mos pervestos į sekančius 
metus, kaip darbo rezervas.

Naujosios valdybos ir 
revizijos komisijos 

rinkimai

Skyriaus 1987-88 metų 
valdybą pasiūlyta ir priim
ta rinkti iš septynerių na
rių, o revizijos komisiją iš 
trijų slaptu baisavimu-kor- 
telėmis. Į valdybą viešu pa
reiškimu kandidatavo dvy
lika narių, į revizijos ko
misiją penki. Rinkiminę ir 
balsų skaičiavimo komisiją 
sudarė: St. Augonis, J. Bak
šys ir Al. Lileikis. Į valdy
bą balsų dauguma buvo iš
rinkti ir pareigomis pasi
skirstė sekančiai: Juozas 
Kapočius — pirm., Romas 
Veitas — sekr., Adolfas 
ščiuka — kasininkas. Juo
zas Vaičjurgis — vicepirmi
ninkas finansiniams reika
lams, Juozas Rentelis — vi
cepirm. o r g a nizaciniams 
reikalams, Genovaitė Trei- 
nienė —- vicepirm. jaunimo 
reikalams, Jonas Vizbaras 
— vicepirm. spaudos ir kul
tūriniams reikalams.

Revizijos komisija: Ge
diminas Ambraziejus, Bi
rutė Šležienė ir Bruteniš 
Veitas.

Kultūrinių Subatvakarių 
vykdomoji komisija sudary
ta iš jaunųjų: Birutės Šle- 
žienės-Vaičjurgytės, Redos 
Veitaitės ir Gintaro Čepo. 
Į jos sudėtį patariamuoju 
balsu įeina valdybos vice
pirm. spaudos ir kultūri
niams reikalams žurn. J. 
Vizbaras-Sūduvas. šių me
tų pirmasis subatvakaris 
įvyksta vasario 21 d. 7:30 
vai. vakaro, Lietuvių klubo 
II-jo aukšto salėje — prele
gentas Algis Rukšėnas iš 
Clevelando.

Klausimuose ir sumany
muose buvo iškelti įvairūs 
skyriaus veiklą liečią reika
lai ir pasitaiką nesutarimai. 
Keli kalbėtojai, ypač seno
sios revizijos komisijos na
riai (Al. Griauzdė, G. Am
braziejus) savo raporto re- 
komendaci j o j e pasisakė 
prieš anonimais pasirašytus 
straipsnius, išspausdintus 
"Dirvoje” i š k r a ipančius 
faktus ir tuo drumstančius 
skyriaus drausmę ir presty- 
žą. Anonimais pasirašytų 
korespondencijų susirinki
mas prašo "Dirvoje” ne
spausdinti. Pažymėtina, kad 
veiklesnieji skyriaus nariai 
yra aktyviai įsijungę į ki
tas vietines organizacijas: 
Br. Veitas yra LB-nės Bos
tono apylinkės valdybos pir
mininkas. Juozas Vaičjur
gis LKVS "Ramovė” Bos
tono skyriaus pirmininkas, 
Ed. Cibas, Al. Griauzdė, Al. 
Lileikis Amerikos Lietuvių 
Tarybos Bostono skyriuje, 
kuris šiais metais rengia 
Vasario 16-tosios minėjimą.

Susirinkimas baigtas ka
vute ir laisvais pašneke
siais.

PLATER-NICKEL-CHROME TANK 
MAINT. EXP. A PLUR. FULL OR 
PART TIME. (215) 343-2500, 242
VALLEY ROAD, WARR1NGTON, PA. 
18976.______ ____________  <7'9>

Pažiūros j rusus..
(Atkelta iš 1 psl.) 

tiek išsivystęs, kad galėjo 
ją paversti šio amžiaus vie
na iš dvejų didžiausių vals
tybių. Po antrojo pasaulinio 
karo trys atskiros sovietų 
paveikslo dalys — totaliz- 
mas, sunkus ūkinis gyve
nimas ir didžiosios valsty
bės ambisijos palengva su
siliejo į siaubo vienetą. Gor
bačiovas dabar bando tas 
dalis išskirti.

Tas išskyrimas, jei jis 
įvyks, bus sunkus bandy
mas Vakarams. Vakarų 
santarvė išsilaikė 40 metų, 
nes juos baidė tos trys So
vietų Sąjungos temos. Ji 
ne demokratiška policinė 
valstybė, blogesnė už bet 
kokią įsivaizduojamą, jos 
ūkis per paskutinius 25 me
tus veikė blogai, ir jį grą- 
so savo kaimynams vien dėl 
savo geopolitinės padėties. 
Amerikiečiai nemėgsta ko
munizmo, europiečiai ir ja
ponai dėl jo nenorėtų ka
riauti. Juos daugiau baido 
Rusijos geopolitinė padė
tis. Kas bus, jei Gorbačiovo 
reformos susilauks pasise
kimo ir Rusija taps turtin
gesnė? Vakarai greičiau
siai dar šiame šimtmetyje 
nesulauks atsakymo į tą 
klausimą.

Rusijos noras pagerini 
ūkinę situaciją gali duot 
realių vaisių, šiaip ar taip 
jų masės laikytinos gerai 
apmokytom. Nepaisant 70 
metų komunistinio smaugi
mo tie žmonės gali entu
ziastingai atsiliepti į per
spektyvą daugiau uždirbti 
ir išleisti pinigų. Tačiau 
kaip į tai pažiūrės išsiplė
tęs partijos aparatas, ar jis 
norės atsisakyti savo privi
legijų? Ir pagaliau, ar Gor
bačiovas galės atkutinti 
ūkį, neduodamas visiems 
daugiau demokratinių tei

sių ir nedecentralizuodamas 
savo imperijos?

Didžiausias pavojus Va
karams grėstų tada, jei 
Gorbačiovui pasisektų pra
turtinti Rusiją be tų pasku
tinių j ųų reformų. Turtin
gesnė Rusija bus tik smar
kesnė kovotoja. Tiesa, dvi 
ankstyvesnės imperijos: D. 
Britanija XIX šimtmetyje 
ir Amerikos XX š. savo ga
lios viršūnėje nustojo tikė
jimo į pačios save. Tai ne
būtinai turi ištikti ir Rusi
ją sekančiam šimtmety. 
Būtų didžiausia klaida, jei 
Vakarai santykiaudami su 
Rusija ir padėdami jai ūkiš
kai, užmirštų savo politi
nius ir karinius interesus. 
1970 metų detentės kvailys
tė slypėjo Vakarų įsitikini
me, kad Vakarų nuolaidu
mas padės Sovietija perre
formuoti. Jis neprivedė prie 
reformų, tik padėjo sovie
tiniams oportunistams.

Visa bėda, kad visi nori 
tik "išgyventi” savo gyveni
mą, kaip tame filme, nepa
galvodami apie tolimesnę 
ateitį.

PAREIŠKIMAS
Maloniai prašau Dirvoje 

atspausdinti mano pareiš
kimą:

Okupuotoje Lietuvoje 
1 e i džiamame "Gimtajame 
krašte" šių metų Nr. 5 bu
vo patalpintas laiškas var
du "JUOZAS GRUZDĄS”.

Šiuo raštu kategoriškai 
pareiškiu, kad aš "Gimta
jam kraštui” jokio laiško 
niekados neesu rašęs ir jo
kio ryšio su tuo laikraštu
ku neesu turėjęs.

Juozas Gruzdąs
N. Miami Beach, Fla.

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 600 
METŲ JUBILIEJUS 

KELIONĖS į ROMĄ
VIENOS savaitės kelionė tik Roma (birželio 24 — 
liepos 1) $1,130.00.
16 dienų kelionė — Frankfurtas, laivu Reino upe 
(cruise), Heidelberg, Juodieji miškai, Reino kriok
liai, Alpių kalnai, Lucerne, Venecija, Pisa (pakry
pęs bokštas), Roma (birželio 17 — liepos 2) $1645.

Papigintos kainos iš visų didžiųjų JAV ir Ka
nados miestų. Prašykite daugiau informacijų ir 
brošiūrų:

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL 
SERVICE, 1NC.

2129 KNAPP STREET 
BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL. 718-769-3300

Vyties atstovai:
Los Angeles — A. Nelsienė 714-526-3648. 
Chicaga — kun. A. Kezys, S J 312-749-2843,

dr. J. Račkauskas 312-425-4266. 
Detroit — A. Klimienė 313-626-1357.
Cleveland — I. Bublienė 216-481-8854.
New York — E. Kezienė 718-296-0798,

M. šalinskienė 718-296-2244.
St. Petersburg, Fla. — A. Mieželis 813-360-5226. 
W. Palm Beach, Fl. — A. Reivytienė 305-746-1695. 
Worcester, Mass. — E. Meilus, jr. 617-753-7232.
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Jauniminė Vasario 16 Bostone
Laukiame, kada mūsų 

jaunimas tvirčiau įsijungs 
į visuomeninę ir patrioti
nę veiklą. Aišku, masė neis 
tų darbų dirbti, bet atskiri 
individai turėtų ateiti, šen 
bei ten viltys vainikuoja
mos pergalėm. Bostone taip 
atsitiko, kai čia minėjome 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo (ne paskelbimo) 
69-ją sukaktį — šventės 
programą sudarė ir jos iš
raiška pasirūpino mūsų jau
noji karta. Tąigi šventė bu
vo kitokia — kupina jaunes
nių, giedresnių ir viltinges
nių nusiteikimų.

Minėjimą rengė lietuvių 
tarybos Bostone skyriaus 
valdyba, kurios pirmininkas 
šiemet yra Br. Paliulis. Jis 
tarė jautrų įvadinį žodį, 
kviesdamas tautiečius į vie
ningą darbą, vadovavo ir 
visom šventinės dalies apei
gom. Klebonas kun. Alb. 
Kontautas paskaitė gražią 
ir prasmingą maldą, komp. 
Jer. Kačinskui skambinant 
pianinu, visi dalyviai pa
giedojo JAV ir Lietuvos 
himnus. Buvo pagerbti žu
vusieji kovose dėl Lietuvos 
laisvės ir dar Bostone te
besą gyvi trys savanoriai 
kūrėjai — St. Griežė-Jurge- 
levičius, Liutkonis ir St. 
Santvaras. Iš kaimynų šie
met mus pasveikino tik lat
vių atstovas p. Berzinš. Mes 
jam šiltai paplojom. Visai 
kitai programos daliai va
dovavo dr. Mirga Girniu- 
vienė, meninėj daly į talką 
pasikviesdama p. Lizdeny
tę. Dr. Girniuvienė į sceną 
pakvietė buv. Amerikos 
balso lietuvių skyriaus ve
dėją A. Petrutį, kuris pa
sidalino savo patirtimis, 
įsigytomis 35 metus dirbant 
plačiai žinomoj Amerikos 
informacijų įstaigoj. Pet-

Help Preserve Your Natūrai Heritage

Ohioans!
You have an opportunity to help preserve your 

state’s rich natūrai heritage—its natūrai areas, 
scenic rivers and endangered species.

A portion of your statė income TAX REFUND can 
be donated to protect Ohio’s lašt remaining natūrai 
areas and help preserve its endangered species 
scenic rivers.

Your tax deductible contributions will be used to:
3 protect significant natūrai areas and scenic rivers through acųuisition
B construct observation towers, nature trails, foot bridges and informative displays
■ fund research on Ohio’s natūrai areas and endangered species
■ provide educational materials

ODN<
OHIO DEPARTMENT OF
NATŲRAL RESOLRCES 

ručio įspūdžiai buvo negir
dėti ir įdomūs.

Menine šventės forma ir 
menine programa pasirūpi
no mūsų jaunesniųjų kartų 
atstovai — Gitą Merkevi- 
čiūtė-Kupčinskienė su savo 
vyru Aidu ir etnografiniu 
sambūriu Sodautu, Bosto
no Aukšt. lituanistinės mo
kyklos direktorė Daiva de 
Sa Pereira su gražiu būriu 
mokyklos jaunimo ir Gedi
minas Ivaška su tautinių 
šokių grupės grakščiom šo
kėjom ir šokėjais. Tų trijų 
grupių sumanymus ir pasi
reiškimus koordinavo ALTo 
atstovas Gintaras Čepas, su 
kitais trim daug širdies sky
ręs 1987 m. Vasario 16 d.

Kokia gi buvo tos mūsų 
šventės programa Bostone? 
Visų pirma minėti mūsų 
jaunieji veikėjai pasirūpi
no nelauktu ir netikėtu Pi
liečių draugijos salės deko
ravimu: jie gražiai ir sko
ningai priesceny iškabino 
16 Lietuvos istorinių ir tau
tinių vėliavų, kiekvieną jų 
aprūpindami gan plačiu ap
rašymu ; savo spalvomis vė
liavos iš tikro įspūdingai 
skambėjo, mus nukeldamos 
į artimą ir į labai tolimą 
praeitį (vėliavas Bostonui 
paskolino ir iš Chicagos at
siuntė T. Antanas Saulai- 
tis, SJ). čia paminėsim nors 
ryškesniąsias: Lietuvos val
stybinė vėliava, Gedimino, 
Vytauto Didžiojo, Žemaiti
jos XIV a. Karaliaus Va
zos, DLK-jos artilerijos, 
Kunigaikščių Radvilų, 1863 
m. sukilėlių, Peterburgo lie
tuvių seimo (1917 m.), 
Amerikos lietuvių vėliavos 
XIX-XX ą., o pagaliau tos 
dvi — žalia, balta, raudona 
ir geltona, žalia, raudona. 
Istorinių valstybinių ir tau
tinių vėliavų paradas buvo

Division of Natūrai Areas 
and Preserves

Bldg. F, Fountain Square 
Columbus, Ohio 43224 
(614) 265-6453 (Voice) 
(614) 265-6994 (TDD)

Stasys Santvaras

tikrai graži ir sveikintina 
naujovė Bostono lietuvių 
padangėje.

Jaunųjų pageidavimu 
šventę pradėjo St. Santva
ras, paskaitydamas Mairo
nio eilėraštį „Mylėk, lietu
vi, tą brangią žemę”. Po to 
ėjo jau minėta oficialioji 
šventės dalis. Bostono lie
tuviai skautai, p. Kiliulienės 
vadovaujami, scenos pakylą 
papuošė skautų gražiai iš
rašytu plakatu „Lietuviais 
esame mes gimę”. Meninę 
šventės programą sudarė 
trys dalys, kūrybingai su
jungtos į vieną pynę, ėju
sios viena po kitos be per
traukų.

Gitos Kupčinskienės va
dovaujamas e t n ografinis 
sambūris Sodauto reiškiasi 
apvaidintu liaudies dainų 
bei sutartinių dainavimu. 
Betgi kas yra tasai liaudi
nis dainavimas? Be abejo, 
tai žmogaus džiausmų, siel
vartų, svajonių, laimių ir 
nelaimių išsakymas dailiuo
ju žodžiu, padabintu muzi- 
kso ritmais ir melodijom. 
Liaudinis dainų dainavimas 
— plonas ir subtilus daly
kas. čia dainą gan greitai 
galima paversti šaržu ar 
juokinga karikatūra. Gitos 
Kupčinskienės geras ir jau
trus skonis Sodauto sam
būrį saugo nuo tų pavojų.

Ir šį kartą to sambūrio 
dainos skambėjo darniai ir 
gyvai. Pakilios akimirkos 
įsižiebė, kai Aidas Kupčins
kas skaitė Vasario 16 d. ak
tą, paskelbtą 1918. II. 19 
„Lietuvos Aido” Nr. 22 
(70) Vilniuje (to laikraščio 
padidintos kopijos tuo me
tu buvo dalijamos salėje). 
Akto skaitymą palydėjo 
dar kelios energingų tempų 
Sodauto dainuojamos dai
nos. Tegu iš „Dirvos” pus

Natūrai Areas 

-CheckUs!

Dvidešimt penktasis 

Dirvos novelės 

konkursas
PREMIJA 600 DOLERIŲ skiriama iš 

a. a. SIMO KAšELIONIO palikimo, kurį 
tvarko Korp! Neo-Lithuania.

Tenia. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma
šinėlė rašytų, su dvigubu tarpu.

Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1987 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.

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

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

lapių to sambūrio vadovei 
G. Kupčinskienei ir visiem 
jo nariam skrenda nuošir
dūs linkėjimai ir dėkingu
mas.

Lituanistinės mokyklos 
vedėja Daiva de Sa Pereira 
su savo mokinukais, talki
nama sodautiečių ir šokėjų, 
rodė „gyvuosius paveiks
lus”; ne nebylius paveiks
lus, kaip seniau rodydavo, 
bet su specialiai parengtais 
tekstais, kuriuos jaunimas 
buvo rūpestingai išmokęs ir 
lengvai įveikė, čia buvo 
skaitomas ministro pirm. 
Myk. Sleževičiaus ir pulk, 
Velykio atsišaukimas, kvie
čiantis Lietuvos vyrus stoti 
į Lietuvos kariuomenę, čia 
tuoj susidarė savanorių ei
lės, matėm kaip anuomet 
lietuviškoji mokykla minė
jo Vasario 16 d. ir kt. Toa 
pačios šventės proga Bos
tono lit. mokyklai paremti 
JAV LB švietimo taryba at
siuntė 1500 dol., o 1000 dol. 
tos mokyklos darbam pa
remti p. Pereirai ALT S-gos 
Bostono skyriaus vardu 
įteikė pirm. J. Kapočius, ži
noma, visi gėrėjomės mo
kyklos vedėjos darbu ir jos 
vaidintojų pastangom.

Vasario 16 d. meninę pro
gramą baigė Bostono tau
tinių šokių sambūris, gal 
seniausias Amerikoj- (ilga
metė jo vadovė buvo Ona 
Ivaškienė), pašokęs keletą 
rečiau regimų ir naujai ap
dailintų šokių. Sambūrio 
vadovas dabar yra Gedimi
nas Ivaška, šį kartą šoko 
15, 16, 17 metų jaunuoliai, 
šoko darniai, grakščiai ir 
nuotaikingai. Pagarba ir pa-, 

dėka už tai Ged. Ivaškai ir 
šauniam jaunimui.

šventė baigta visų daly
vių dainuojama Maironio 
daina „Lietuva brangi”. 
Buvo padainuoti net keturi 
tos dainoes posmai. Baigę 
dainuoti, turėjom džiaugtis 
ir ploti, bet nesidžiaugėm 
ir neplojom. Atrodo, kad 
Maironio poezija darosi 
giesme ar himnu, o to ne
turėtų būti. Minėjimo nau
jovė — ALTo moterų vi
siem dalyviam parengta 
kavutė. Sveikinimai ir pa
dėka Br. Paliuliui ir jo va
dovaujamai ALT-bos Bos
tono sk. valdybai, taip sėk
mingai į Vasario 16 d. mi
nėjimą įjungusiai jaunimą, 
tą mūsų didžiąją šventę pa
dariusiai jauniminė 
švente.

ATITAISYMAS

V. Abraičio straipsnyje 
„Ar svetimtaučiai kviesti
ni į Vasario šešioliktosios 
minėjimus?” (Dirva Nr. 7 
psl. 4, antroje skiltyje) že
miau spausdinamame saki
nyje buvo praleista pa
braukta sakinio dalis.

„ši lietuvių kartą Ame
rikoje, tiksliau išsireiškus 
Americans of Lithuanian 
Descent, nežiūrint to, kaip 
mes beaiškintume, vistiek 
esmėje yra Americans ir tai 
ne vien dėl Amerikos pilie
tybės ir kad jiems dažnu 
atveju anglų kalba yra ta
pusi pirmąja tarpusavio 
kalba, bet kad jų visas gy
venimas jau bemaž neatri- 
šamai yra susijęs su Ame
rika.”
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Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 6 3001 W. 59th Str.

Chicago, III. 60629
Tel. 312(471-3900)

HflIlVIIl FONDAS /^IFHOANIAN FODNOAFION

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio — auko
tojas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, suma po pavardės 
— įnašų iš viso.

1986 m. lapkričio mėn.
1 x $10 Visvydas Pranas, $110.
1 x $20.28 Šaulys prel. Kazimieras atm. įn., $1,222.38.
4 x $25 Černius John ir Dalia, $255; Kontautas Jonas ir Elena, $250; 

Mošinskas Vytautas atm. įn.; Stephens Zigmas ir Jadvyga, $335; Žygas 
Juozas ir Apolonija atm. įn.: Baltutienė Danutė, $1,025.

2 x $30 Grikinienė Konstancija atm. įn.: A. Bliudžiai, $380; Juodis Jur
gis atm. įn.: įm. 2.asm., $30.

4 x $50 Apeikis Raimonda, $50; Domanskis Rimas ir Pranutė, $225; 
Masionienė Aleksandra atm.: Masionis Antanas, $750;Naujokas Justinas 
atm. įn.: Uksienė Marcelė, $300.

1 x $75 Gimbutas dr. Jurgis, $475.
51 x $100 Abelkis Povilas ir Sigutė, $400; Al bas Edmundas ir Elena, 

$1,000; Balčiūnas dr.-Algimantas: gimtadienio proga įm. Ona, Bronius ir 
Rytis Balčiūnai, $200; Baškys dr. Bronius atm. įn.: Jansonas dr. Eduardas 
ir Irena, $200; Brinkis dr. George Z., $1,200; Bulika Juozas, $316; Čeka
nauskas kons. Vytautas ir Janina, $310; Deveikis Stasys ir Ona, $1,000; 
Dovydaitis Vincas ir Ema, $600; Dūda Vytenis ir Daiva, $220; Dženkaitis 
Juozas ir Bronė, $975; Galdikas Antanas ir Filomena, $1,100; Gasparonienė 
Monika atm. įn.: Gasparonis Pranas, $350; Gasparonis Pranas, $300; Ged
gaudas Mindaugas ir Violeta, $500; Grušas Pranas ir Marija, $700; Janso
nas dr. Eduardas ir Irena, $100; Jansonas Marija atm. įn.: Jansonas dr. 
Eduardas ir Irena, $200; JAV LB Cape Cod’o Apylinkė, $400; Jodelė Julius 
ir Ingrida, $400; Karaška Maksiminas, $600; Kasparas Pranas, $600; 
Kasparavičiūtė Petronėlė, $300; Keblinskas Pranas ir Kunegunda, $800; 
Kindurys Alfonsas ir Ona, $3,300; Klimas Tadas, $100; Kontrimas Ričardas 
ir Raimonda, $1,100; Kšečkauskas Liudvikas ir Marija, $700; Kubiliūnas 
gen. Petras atm. įn.: Jansonas dr. Eduardas ir Irena; $400; Lembertas Vitalis 
ir Danutė, $410; Mironas Petrė; $100; Musteikis Mečys atm. įn.: Musteikis 
kun. Leonardas, $500; Navakas Juozas ir Julija, $300: Nasvytis dr. M. atm. 
įn.: Gudauskas Giedra, $100; Nyerges Napaleonas ir Salomėja, $200; Oksas 
Leonas ir Izabelė; $1,300; Pažiūra Vladas ir Alfonsą, $700; Povilaitis Petras 
ir Anelė, $2,800; Račkauskas R. ir D., $100; Raulinaitis P. A., $200; Radvenis 
Gregor ir Janina, $900; Raila Bronys ir Daneta, $700; Raulinaitis Julius 
ir Irena; $500; Razutis Antanas, $500; Reivydas Liudas, $300; Sirutis 
Aloyzas ir Gražutė, $400; Šukys Zenonas, $200; Uksas Jurgis ir Marcelė, 
$1,900; Velža Vladas ir Eleonora, $901; Vidugiris Vytautas ir Elena, $410; 
Wagner Justinas Max: įm. Motiejūnas Jonas, $100.

1 x $125 Jančauskas Povilas ir Stasė, $525.
1 x $175 Mackiala Balys atm.: Kačinskas Leonas ir Elena $25, Kra

sauskas Mečys ir Elena $25 ir 8 kiti asm., $575.
6 x $200 Januškevičius Juozas ir Anelė, $1.600; Klivecka Jonas, $325; 

Lembertas Monika ir Pranas (miręs), $735; Maskoliūnas Aleksas ir Melani
ja, $700; Pupius Petras ir Zuzana, $900; Stanelis Pranas ir Stasė, $800.

1 x $210 Petrauskas Julius Mečys atm. įn.: Petrauskienė Antanina $60 
ir 10 kt. asm.. $210.

1 x $220 Vileišis.dr. Petras atm. įn.: Dr. & Mis. Philip Gedeon $50, Kerin 
Jon $50, Kerin Mark $50, Jankūnas Kazimieras $25, Stankaitis Alfonsas 
ir Olga $25 ir 2 kiti asm., $320.

2 x $250 Stankūnas Antanas atm. įn.: Vilėniškienė Ona, $350: 
Stankūnas Jonas ir Magdalena atm. įn.: Vilėniškienė Ona, $450.

1 x $300 Mironas kun. Vladas atm. įn.: Mironaitė dr. Ona, $1,500.
1 x $500 X, $2,500.
1 x $700 Plikaitis dr. Juozas, $6,000.
1 x $950 Mileska Albertas, $950.
4 x $1,000 Bacevičius Vytautas atm.: Bacevičienė Sofija, $2,200; Raz

ma dr. Antanas G., $1,700; Sragauskis I., $1,000. Tamoshūnienė Marija 
atm. įn.: Tamoshūnas Antanas ir sūnūs Rimvydas ir Algimantas, $1,000.

1 x $1,100 Būtėnas Julijonas atm. įn.: Činga Jonas ir Aldona $1,000, 
Bacevičienė Sofija $100, $1,100.

1 x $1,250 Tonkūnas Algis, $1,250.
1 x $2,000 Gečys, prel. Kazimieras atm. įn., $2,100.
1 x $19,749.82 Tamulaitis Stasys testamentinis palikimas, $20,749.82. 
Iš viso $38,545.10.

1986 m. gruodžio mėn.
1 x $4.72 Šaulio pre. Kazimiero atm., $1,227.10.
3 x $5 Casper Albert L., $115; Vaitkevičius Stasys, $120; Wolff Valeria 

R., $155.
3 x $10 Kapčius Jonas ir Irena, $110; Lungys Stepas $20; Stasiūnas 

Romualdas (miręs) ir Cecilija, $310.
4 x $15 Blakutis Povilas ir Ona atm. įn., $355; Jonikas dr. Petras ir 

Ona, $355; Marma Benado atm. įn., $125; Naumanas Mikalojus ir Ona, 
$275.

4 x $20 Klorienė Irena atm. įn., $470; Graužinis Algimantas ir Ramona, 
$20; Sušinskas Albertas ir Kristina, $120; Švoba Jonas atm. įn., $30.

7 x $25 Balčiūnas dr. Algimantas, $225; Belzinskas Vėjas Ignas: įm. 
Raimund Kirstein krikštynų proga, $25; Damas Jurgis, $200; Grayson Vida 
Šimėnas $450; Lukoševičius Juozas atm. įn.: Petrauskienė Marija, $25; 
Mildažytė Eglė atm. įn.: įm. Buiviai J. ir D., $25; Venclova Tomas, $195.

1 x $44 Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas Akrone, $300.
1 x $45 Jasutis Stasys atm. įn.: Jasutienė Magdalena, $1,000.
12 x $50 Banevičius Voldemaras, $400; Burkus kun. Jonas, $550; Kasa 

Lithuanian Federal Credit Union (St. Petersburg Beach) $150; Leonaitienė 
Kazimiera, $250; Lukšis Kazimieras atm. įn.: Lukšienė Antanė, $1,000; 
Mičiulis Raimundas, $250; Paliulis Petras ir Elena, $550; Plėnys Kazimieras 
atm. įn.: Plenienė Sofija, $1,300; Šimonis Jonas ir Marija, $420; 
Skorupskienė Regina atm. įn.: įm. Jurkūnas A. ir L., $50; Šliažas Algis atm. 
įn.: įm. Biskis (Šliažas) Jadvyga, $460; Valaitis Aušrinė, $150.

49 x $100 Adienė Julija, $300; Anonis Vytautas ir Danutė, $2,100; 
Aušrotas Bronius ir Veronika, $1,300; Bakaitis Rymantas Liubartas atm. 
įn.: Vakselis Dalia, $400; Baukys Matas ir Elzbieta, $300; Brazdžiūnas An
tanas ir Vanda, $200; Černius Rimas, $1,000; Dagys kun. Petras atm. įn.; 
Bortkevičius-Dagys Arianė, $900; Dailidė Bronius atm. įn.: Dailidė 
Vytautas, $1,250; Dragunevičius Algimantas, $300; Gerčienė Joana atm.: 
Grybinas Zigmas $35, Cox Gary $25 ir 3 kiti asm., $300; Gimžauskas Kazys 
ir Eugenija $1,300; Gramas Raimundas ir Rita, $300; Griškus Kazys (miręs) 
ir Aldona, $300; Gruzdys Sophia A., $100; Gylys Paulius ir Birutė, $600; 
Janušonis Vytautas ir Palmira, $1,050; Jasiūnas Jonas atm. įn.: Jasiūnienė 
Marija, $200; Juzėnas dr. inž. Stasys, $300; Kairienė Liucija: įm. Kairytė 
Irena gimtadienio proga, $900; Karazija Juozas, $100; Kartanas Vladas ir 
Konstancija $300; Kasis Jonas A. ir Ina, $900; Kisielius dr. Tomas ir Rita, 
$1,300; Kyras dr. Irena G., $400; Lesevičius Aldona, $400; Lesevičius Birutė, 
$400; Lesevičius Irmina, $400; Liaugaudas Pranas atm. įn.: Liaugaudienė

BANDOMA PALAUŽTI 
KUN. SIGITĄ 
TAMKEVIČIŲ

Šiomis dienomis, kai So
vietų Sąjungoj suteikė am
nestiją eilei politinių kali
nių, Lietuvių Informacijos 
Centras sužinojo, kad kun. 
Sigitas Tamkevičius buvo 
atgabentas j Vilnių praeitų 
metų gale ir saugumo spau
džiamas prisipažinti kaltu.

Kun. Tamkevičius, kurį 
atvežė j Vilnių aprengtą ci
viliniais rūbais, bent du 
kartu atsisakė, saugumui 
reikalaujant, apgailėti savo

”anti-tarybinę” veiklą. Nes 
jis neskaitė, kad jis padarė 
nusikaltimą, jį kaip kalinį, 
kalinio uniformoj, sugrąži
no į tą patį Permės lagerį, 
net į tą pačią lovą.

šio įvykio šviesoj, prieš 
areštą kun. Tamkevičiaus 
parašytas dvasinis testa
mentas pasidaro dar reikš
mingesnis ir įžvalgus:

"Vis dažniau girdžiu gra
sinimus, kad būsiu suimtas. 
Tikiu, kad saugumo grasi
nimai gali tapti tikrove.

"Galbūt saugumo orga
nai mane prievartaus, kaip

Eugenija, $325; Lingis Vincas atm.: Lingienė Albina, $300; Lintakas Julius, 
$300; Lukas Bruno, $100; Marks Janina, $400; Markus Kazys ir Bronė, 
$800; Maželis Vytautas, $325; Neverauskas Benediktas ir Vita, $300; 
Petrulis Anthony ir Veronica, $100; Pikūnas dr. Justinas ir Regina, $200; 
Prižgintaitė Elena atm. įn.: Prižgintas Vacius, $100; Rauckinas Stasys ir 
Natalija, $400; Ramanauskas Konstantinas atm. įn.: Rugienius Vytas ir 
Jurina $50 ir 6 kiti asm., $100; X, $1,500; X, $400; Seliukas Bronius ir 
Angelė, $425; Sinkus Joseph, $300; Staniškis Julius (miręs) ir Petronėlė, 
$1,420; Strazdas Jonas ir Konstancija, $300; Urbšaitis Kazys ir Stasė, $400; 
Vanagūnienė Stasė atm. įn.: Vanagūnas Stasys, Jr., $300.

1 x $105 Mažiulienė Ona atm. įn.: Mažiulis Antanas $100 ir 1 kt. asm., 
$205.

1 x $125Kratage Anthony J. atm. įn.: Haven Kenneth ir Marian $100; 
Verlinde George ir Gertrude $25, $125.

1 x $130 Pocius Antanas ir Birutė, $330.
1 x $150 Vitkus Juozas atm. įn.: Vitkuvienė Apolonja $100, Marijošiai 

V. K. $25, $150.
1 x $155 Jankauskas Kazys atm. įn.: Rugienius Vytas ir Jurina $25 

ir 9 kiti asm., $155.
1 x $170 Traškienė Stefanija atm. įn.: Baras Stasys ir Elena $25, Bobinas 

Feliksas ir Jonė $25, Lukas Jonas $25, Ročkus dr. Benediktas ir Gabrielė 
$25 ir 3 kiti asm., $170.

17 x $200 Bajorūnaitė dr. Daiva, $1,200; Bortkevičius Vaitiekus atm. 
įn.: Bortkevičius Jonas, $500; Gedgaudas Antanas ir Jadvyga atm. įn.: 
Gedgaudas Walter ir Ignas, $300; Grybauskas dr. Vytenis, $600; Kasulaitis 
Petras, $1,000; Korzonas Edmundas, $200; Krasauskas Mečys ir Elena, 
$800; Liaukus Justinas ir Elena, $1,500; Ostrauskas Zigmantas ir Marija 
atm. įn.; Ostrauskas Marijonas, $200; Pakalnis Vytautas Alfonsas, $200; 
Pavalkis kun. dr. V., $700; Rasutis Vytenis P., $400; Simokaitis Mykolas 
atm. įn.: Simokaitienė Regina, $600; Staniškis Bronius ir Sofija, $2,200; 
Varanka Tadas ir Elena, $200; Vingilis Vincas ir Ona atm. įn.: Vingilis 
Uršulė, $200; Žostautas Vaclovas, $300.

1 x $245 Mackiala Balys atm.: Arbas Edm. ir Alė $25, Brazdžionis Bern. 
ir Aid. $25, Brinkis dr. G. Z. $25, Lembertienė Monika $25, Rukšėnienė 
Janina $25, Tamošaitis Vyt. ir Irena $25 ir 6 kiti asm., $820.

3 x $300 Beresnevičius Aleksas ir Agnė, $2,000; Gauronskas Petras ir 
Marija, $500; Rožėnas Albertas ir Konstancija, $500.

3 x $400 Bobinienė Konstancija atm. įn.: Bobinas Feliksas ir Jonė, $500; 
Bružienė Elena atm. įn.: Bobinas Feliksas ir Jonė, $500; Butėnas Julijonas 
atm. įn.: Los Angeles LF Komitetas (loterija), $1,500.

5 x $500 Jauniškis Mečys ir Rūta, $1,000; Kvedaras Antanas ir Elena: 
įm. Shallal dr. John-ir Julita, $500; Materas Juozas, $1,200; Matkevičius 
Klemensas, $1,200; Maurukas dr. Rimas J., $500.

1 x $562.01 Cheleden Charles, $862.01.
1 x $600 Januškevičius Vincas atm. įn.: Janys Antonia, $1,000.
1 x $625 Maskoliūnas Aleksas atm.: Kazlauskas Mar. $100, Petokas 

M. ir I. $100, Jusionis dr. Jonas ir Jadvyga $50, Venckus Romas ir Elena 
$50, Vidugirienė Aleksandra $50, Vidugiris EI. ir Vyt. $50, Viskanta V. 
Z. $50, Lopatauskas J. V. $30, Mikalajūnas Ant. ir Kazytė $30, Butkus 
Adolph $25, Juškaitis R. ir J. $25, Venckus A. ir J. $25 ir 2 kt. asm., $1,325.

1 x $750 Vileišis dr. Petras atm. įn.: Vileišis Vita $250, Bagdonas Rita 
$100, JAV LB Waterburio Apylinkė $50, Arenstein Harold $25, Burgin 
Susan $25, Paliulis Kazimieras $25, Sapetka Kazimieras $25, Varheckas 
Vladas $25 ir 16 kitų asm., $1,070.

1 x $800 Joga Pranas ir Eugenija, $1,000.
18 x $1,000 Bacevičienė-Orantaitė Ona atm. įn.: Bazis Vince, $1,000; 

Baziliauskienė-Orantaitė Marija: įm. Bazis Vince, $1,000; Bulika Petras 
A., $1,150; Franciscan Fathers, atst. Gailiušis Jurgis OFM, $2,050; Gudonis 
Antanas ir Petronėlė, $3,100; Juška Peter, $1,000; Keženius Leonas ir Stasė, 
$2,000; Kirkus Bronius atm. įn.: Kirkus Ludwig, $1,000; Orantaitė Elena 
atm. įn.: Bazis Vince, $1,000; Orantas Aleksandras atm. įn.: Bazis Vince, 
$1,000; Orantas Jonas: įm. Bazis Vince, $1,000; Orantas Juozas atm. įn.: 
Bazis Vince, $1,000; Orantas Stasys atm. įn.: Bazis Vince, $1,000; Orantas 
Viktoras atm. įn.: Bazis Vince, $1,000; Orantas Vincas atm. įn.: Bazis Vince, 
$1,000; Pajaujis dr. Juozas ir Emilija atm. įn.: įm. šeima, $1,250; Pocius 
Julius atm. įn.: Kriaučiūnas Romualdas, $1,150; Valavičius Antanas ir 
Viktorija, $4,000.

1 x $1,935.45 Kriaučiūnienė Rožė testamentinis palikimas, $2,135.45.
1 x $2,000 X, $2,000.
1 x $3,172.24 Maknavičius^Ksaverija Trust, $3,172.24.
1 x $4,000 Gruzdąs Kazys ir Stasė, $10,000.
1 x $5,000 Stirbytė Ona atm. įn.: Sudžius Joseph, $5,500.
1 x $12,000 Pietų Amerikos Lietuviškų Šeimų Berniukų Stipendijų Fon

das: Liškus Bronius, $12,000.
1 x $14,500 XY Stipendijų Fondas, $134,500.
Iš viso $78,978.42.
Pastaba: Povilaičio Vaclovo palikimas gautas 1986 m. lapkričio mėn. 

$14,000 Australiškais, išmainius U.S. dol. — $8,846.90.
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1986.XII.31 pasiekė 3,630,820 dol. 

Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir 
jaunimą 1,792,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais gauta 
952,799 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, Chicago, IL”.

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

provoslavų šventiką Dimit- 
rijų DUDKO, kad apgailė
čiau savo veiklą, kaip nusi
kaltimą prieš valdžią ir 
žmones. Kas gali iš anksto 
užgarantuoti, kad pajėgs 
atsispirti prieš visas sau
gumo žinioje esančias prie
mones ir nepaluš. Gulago 
pragare palūžo tūkstančiai! 
Todėl šiuo metu, kai esu 
laisvas, noriu pasakyti sa
vąjį credo.

"Nelaisvėje nuolat mal
dausiu Viešpatį... už Baž
nyčios laisvę ir pagrindines 
žmogaus teises. Netikėkite, 
kai valstybinio ateizmo pro
pagandistai sakys, kad ši 
veikla esanti politika. Tąi 
ne politika, bet mūsų gyvy
binis reikalas ... O jei po
litika, tai Bažnyčios politi
ka, Popiežiaus politika."

49 m. amžiaus kun. Tam
kevičius nuo 1983 m. atlie
ka 10 m. bausmę už primes
tus kaltinimus, tarp kurių 
buvo: Tikinčiųjų Teisėms 
Ginti Katalikų Komiteto or
ganizavimas, jo dokumentų 
rašymas ir jų perdavimas 
į užsienį bei į LKB Kroni
ką", apie 15 skirtingose vie
tose ir įvairiomis progomis 
pasakyti inkriminuojančio 
turinio pamokslai, grupinis 
vaikų mokymas, Vėlinių 
procesijos į kapines organi
zavimas, kalinių šelpimas, 
1982 m. Kalėdų švenčių me
tu suruošimas eglutės, ir 
t.t.

KNA vokiečių katalikų 
agentūrą pranešė, kad kun. 
Sigitas Tamkevičius tuo pa
čiu laiku buvo apklausinė
jamas Kaune ryšium su Al
girdo Patacko byla. Nors 
Patackas buvo suimtas 
1986 liepos 29 Kaune už 
"anti-sovietinį šmeižtą", at
rodo, kad jis dabar kalti
namas pagal sunkesnį "an- 
ti-sovietinės agitacijos ir 
p r o p agandos" straipsnį. 
Anot KNA, prokuratūra 
stengiasi surišti Patacką su 
LKB Kronikos leidimu, ir 
bijomasi, kad ryšium su 
tuo, Tamkevičiui gresia 
naujos bylos iškėlimas.

(LIC)

OWNER/OPERATORS
NEEDED 

APPLYINPERSON 

STREICHLERTRUCKINGINC. 
lOOCavenPointRd JerseyCity, N.J.

TYPESETTER
Immediate opening for an esperienced 
typesętter in a typography shop. 
Second shift (3 o'clock to I I :30 p. 
m.). Excellent benefits. Salary nego- 
tiable. Downtown Providence Corp. 

TYPESETING SERVICE CORP.
Call RAY 401-421-2264.

(6-8)

COLOR MIXER 
TRAINEE

Major flag mfr’r is in need of a detail- 
oriented indiv. to learn the art of 
color mixing for our šilk screen oper- 
ation. Rapid grovvth potential for the 
right person. Good benefits pkg. Cal 
for appt. !žO 1-481-4574.

FABRIC ART, LTD.
D1VIS1ON OF ANNIN
UARRISON, N. J.

Equal Opportunity Employee M/F
(6-8)

TYPIST — $500 weekly 
at home! Write: P. O. Box 
975, Elizabeth, N. J. 07207.

(6-13)
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Lietuvių Fondo derlingi 1986 metai
Antanas Juodvalkis

Praėjusieji metai Lietu
vių Fondui buvo derlingi ir 
sėkmingi. Pagrindinis ka
pitalas padidėjo 316,700 
dpl., įstojo 115 nauji nariai, 
lietuvybės išlaikymo šako
tai veiklai paskirstyta — 
255,000 dol., pagrindinis 
kapitalas pasiekė 3,630,000 
dol. Testamentiniai paliki
mai sudaro 953,000 dol. 
Vien tik 1986 metais testa
mentinių palikimų gauta 
98,000 dol. šie metai yra 
Lietuvių Fondo sukaktuvi
niai metai, sueina 25-keri 
metai nuo įsisteigimo. šių 
sukaktį Lietuvių Fondo va
dovybė numato paminėti š. 
m. spalio 30 d.

Tarybos posėdyje, kuris 
įvyko sausio 29 d. savoje 
būstinėje, Chicagoje, ap
žvelgta 1985 metų veikla ir 
sudarytos komisijos. Kaip 
žinome, tarybos pirminin
ku trečiam terminui vien
balsiai perrinktas ekono
mistas Povilas Kilius, o se
kretore — advokatė Daina 
Kojelytė. Anksčiau išrink
toji valdybos pirm. Marija 
Remienė sudarė valdybų ir 
pateikė tarybai patvirtinti. 
Valdyba patvirtinta šios 
sudėties: pirm. Marija Re
mienė, vicepirmininkai —* 
dr. Antanas Razma (ryšiai 
su įgaliotiniais), Stasys Ba
ras (investavimai), Rūta 
Juškienė (anglų kalba) 
Evelyna Oželienė (ryšiai su 
lietuviškai nekalbančiais), 
Ofelija Baršketytė, dr. An
tanas G. Razma (ryšiai su 
liet, jaunimu), sekretorė ir 
reikalų vedėja Alė Stepona
vičienė (raštinė), iždinin
kas Kęstas Dočkus (ūkio 
reikalai), Antanas Juodval
kis (informacija), adv. Al
girdas Ostis (teisiniai rei
kalai). Valdyba posėdžiams 
susirenka kartų į mėnesį, o 
reikalui esant ir dažniau. 
Kiekvienas valdybos narys, 
nors daugiau rūpinasi pa
vestais uždaviniais, bet taip 
pat žvelgia ir į bendruosius 
Fondo reikalus.

Taryba sudaro 18 narių, 
išrinktų metinio narių su
važiavimo trims metams, 
kiekvienais metais perren- 

Lietuvių Fondo tarybos posėdžiui pasibaigus, džiaugiasi sėk
minga veikla. Iš kairės: tarybos pirm. Povilas Kilius, buv. vald. 
pirm. dr. Antanas Razma, pelno skirstymo komisijos pirm. Sta
sys Baras ir finansų komisijos pirm. Jonas Vaznelis.

kant trečdalį narių. Taryba 
veikia pasiskirsčiusi į ko
misijas, kurios iš savo tar
po išsirenka pirmininkų. 
Veikia šios komisijos: fi
nansų — pirm. Jonas Vaz- 
nelis, pelno skirstymo — 
pirm. Stasys Baras (kiti 
tarybos nariai — dr. G. Ba- 
lukas ir dr. A. Razma), pa
likimų — dr. Kazys Ambro- 
zaitis, įstatų — adv. Daina 
Kojelytė, informacijos — 
Antanas Juodvalkis. Tary
bos posėdžiuose, komisijų 
pirmininkai praneša apie 
jų atliktus darbus, disku
tuojama iškelti klausimai 
ir priimamos gairės toli
mesnei veiklai.

Lietuvių Fondo kompiuteris 
— reikalų vedėja ir protokolų 
sekretorė Alė Steponavičienė.

J. Tamulaičio nuotr.

Lietuvių Fondo veiklai 
kontroliuoti, narių suvažia
vimas išrenka trijų asmenų 
kontrolės komisijų, kuri 
tikrina LF atskaitomybę ir 
surašo aktų. LF įstatai nu
mato ir garbės komitetų, į 
kurį įeina visi buvę tarybos 
pirmininkai. Tai, galimų 
sakyti, uždaras klubas su 
įstatais numatytomis teisė
mis. šis komitetas nuolat 
didės, nes pasipildys kaden
cija baigusiais tarybos pir
mininkais. šiuo metu gar
bės komitetų sudaro: dr. A. 
Razma (pirm.), dr. K. Am* 
brozaitis, dr. G. Balukas, 

dr. J. Valaitis ir St. Baras. 
Ateityje šis komitetas gali 
turėti didesnės reikšmės į 
Lietuvių Fondo veiklų, bet 
šiuo metu visi garbės komi
teto nariai yra išrinkti į 
tarybų ir aktyviai dalyvau
ja LF darbuose.

Lietuvių Fondo narių me
tinis suvažiavimas šaukia
mas š. m. kovo 28 d. 9 vai. 
ryto, Jaunimo centro apa
tinėje salėje, Chicagoje. 
Valdyba ruošia apyskaitų ir 
pranešimus, kurie bus iš
siuntinėti visiems LF na
riams.

Pelno skirstymo komisi
ja primena, kad LF para
mai gauti prašymus reikia 
įteikti: bendriesiems reika
lams iki kovo 15 d., o stu
dentų stipendijoms — iki 
balandžio 15 d. Pasiuntimo 
diena nustatoma pašto ant
spaudo data. Visi prašymai 
turi būti surašyti Lietuvių 
Fondo nustatytos formos 
anketose ir atsakyti visi 
klausimai. Nepilnai užpil
dyti ar pavėluoti prašymai 
nebus svarstomi ir grųži- 
nami prašytojams. Prašy
mams anketos gaunamos 
Lietuvių Fondo būstinėje 
(3001 W. 59th St., Chica
go, III. 60629, telef. (312) 
471-3900).

LF tarybą sugriežtino 
įgaliojimų naudojimų. Ne
galintieji suvažiavime da
lyvauti, naudoja tik Lietu
vių Fondo atsiųstų įgalioji
mo formų. Perrašyti ar 
padauginti įgaliojimai, ne
bus pripažįstami ir laikomi 
niekiniais. Visi turi griež
tai prisilaikyti nustatytos 
tvarkos.

Ypatingų dėmesį taryba 
skiria palikimams. Kiekvie
nas lietuvis turi surašyti 
testamentų ir savo turtų 
pas kirstyti numatytiems 
tikslams ir asmenims. Nie
kas nežinome kada pasalū
nė mirtis gali ištikti. Ji ne
aplenkia jauno ir seno, vai
ko ir suaugusio. Surašytas 
testamentas nesusiaurina 
savininko teisių ir kiekvie
nu metu gali būti perrašy
tas ir pakeistas. Ypatingai 
svarbu testamentų sudary
ti viengungiams, neturin
tiems šeimos ir artimųjų, 
nes jų paliktas turtas daž
nai dingsta svetimų insti
tucijų rankose. Testamentų 
sudaryti galima ir namuose, 
bet geriausiai pas advoka
tų, kuris žino įstatymus. 
Testamento surašymas nė
ra išlaidingas ir patartina 
pasinaudoti teisininkų pa
tarnavimais. Lietuvių Fon
do vadovybė džiaugiasi lie
tuvių parama ir testamen
tiniais palikimais, kurie jau 
artėja prie vieno milijono. 
Testamentiniai p a 1 ikimai 
Lietuvių Fondui ateina iš 
viso laisvojo pasaulio lietu
vių. Praėjusiais metais vie
nas palikimas buvo gautas 
iš Australijoje — Geelonge

Lietuvių Fondo spaudos konferencijoje įspūdžiais dalinasi: 
valdybos pirm. dr. A. Razma, L. D. meno instituto pirm. dr. G. 
Balukas ir informacijos komisijos pirm. A. Juodvalkis.

J. Tamulaičio nuotr.

gyvenusio lietuvio Vaclovo 
Povilaičio. Jis paliko Lietu
vių Fondui 14,000 austra
liškų dolerių, kuriuos iškel
tus gauta 8,846.90 USA do
lerių. Nors šis V. Povilaičio 
palikimas testamente buvo 
aiškiai įrašytas Lithuanian 
Foundation vardu ir Chi
cagos adresu (dar 2422 W. 
Marųuette Rd.), bet čekis 
nukeliavo į New Yorkų, 
Tautos Fondo būstinę. Aiš
kinimasis, kad V. Povilai
tis žodžiu sakęs, esu testa
mentu paliekųs Tautos Fon
dui, yra labai nerimtas, nes 
testamente įrašas buvo la
bai aiškus ir tikslus. Tik 
Lietuvių Fondui parašius į 
Australija laiškų, čekis po 
kelių mėnesių klaidžiojimo 
pasiekė Lietuvių Fondo 
būstinę. Lietuvių Fondas 
pakvitavo ir padėkojo tes
tamento vykdytojams. To
kie ar panašūs atvejai, pra
šosi testatorių ir vykdyto
jų didesnio dėmesio, kad jų 
valia kitų žmonių nebūtų 
pažeista.

A. a. Vaclovas Povilaitis 
kilimo šeduvis. Jo tėvas bu
vo ilgametis laiškanešis ir 
išaugino 4 sūnus. Vaclovas 
augo ir gyveno Šeduvoje, 
karo metu išvyko darbams 
į Vokietijų, o iš ten emi
gravo į Australijų. Kaip jį 
pažinusieji šeduviai infor
muoja, jis buvo susitikęs su 
vet. gydytoju A. Grigaliū
nu, palikusių Lietuvių Fon
dui stambų palikimų, ma
tyti, jo paskatintas ir V. 
Povilaitis viso savo paliki
mo 25% užrašė Lietuvių 
Fondui. Padėka ir pagarba 
priklauso visiems lietuvy
bės išlaikymo rėmėjams.

Lietuvių Fondo ligšiolinė 
sėkminga veikla — aukų 
telkimas ir lietuvybės išlai
kymo rėmimas, randa pri
tarimų plačiojoje lietuvių 
visuomenenėje ir kapitalas 
nuolat auga. Minint Lietu
vių Fondo sidabrinę sukak
tį, tikimės su visų parama 
užraukti ketvirtų milijonų 
ir gaunomis pajamomis to
liau remti lit. švietimų, kul
tūrą ir jaunimų.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V 4

SAMPLE MAKER
Experienced w/curtains /bedspreads. 
Work with designer. Mušt speak En- 
glish. Mušt know machines. Benefits.

CHICAGOS RENGINIŲ 
KALENDORIUS

Kovo 6 d. 7 vai. vak. Jau
nimo centro apatinėje sa
lėje, vakaronė - akademija 
apie arkivysk. Jurgį Matu
laitį. Kalbės marijonų pro
vincijolas kun. V. Rimšelis, 
MIC, skaidres rodys seselė 
Onutė Mikailaitė. Vakaronę 
globoja J. c. moterų klubas. 
Visi kviečiami.

Kovo 8 d. Jaunimo cent
re vyks tradicinė Kaziuko 
mugė. Dalyvauja visa skau- 
tija.

Kovo 15 d. 3 vai. p. p. 
Jaunimo centre, Margutis 
ruošia aukšto lygio koncer
tų. Dalyvauja solistė Vilija 
Mozūraitytė, smuikininkas 
Kollars ir pianistė dr. Ra
minta Lampsatytė. Visi iš 
Vokietijos. Bilietai gauna
mi Vaznelių prekyboje ir 
Margučio raštinėje. Be to, 
šie menininkai koncertuos 
dar šiose vietovėse: Toron
to, Miami ir Clevelande.

Kovo 22 d. Jaunimo cent
re, Putnamo seselių rėmė
jos-j ai ruošia metinę vaka
rienę. 2 vai. p. p. šv. mišios 
tėvų jėzuitų koplyčioje, o 3 
vai. p. p. vakarienė ir me
ninė dalis. Nekalto Prasi
dėjimo Marijos seserys tar
nauja lietuvybės išlaiky
mui, ruošia jaunimo-stovyk
las, auklėja lietuviukus, 
globoja senelius. Putnamo 
seselės tarnauja Dievui ir 
lietuviams.

Kovo 28 d. 9 vai. ryto 
Jaunimo centro apatinėje 
salėje, Lietuvių Fondo na
rių metinis suvažiavimas.

Kovo 28 d. 7 vai. vak. 
Marijos auditorijoje, įvyks 
DRAUGO koncertas. Pro
gramoje solistės-ai: Aldona 
Stempužienė, Diana Vyteli 
(Vaitelytė), Algirdas Bra
zis ii' Rimas Strimaitis. Bi
lietai gaunami Vaznelių 
prekyboje (2501 W. 71st 
St.). Dalyvaukime ir bilie
tus įsigykime iš anksto.

Be to, kovo 14-15 d. d. 
ruošiamas krikščioniško at
sigaivinimo savaitgalis, Lie
tuvos antrojo krikšto su
kakties proga. Paskaitos 
vyks lietuviškai ir angliš
kai Marąuette ir Brighton 
Parkų bažnyčiose ir salėse. 
Organizuoja ALRK felera- 
cijos Chicagos apyg. valdy
ba, vadovaujama Algio Kaz
lausko.
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KANADOS LIETUVIAI
J- Varčius

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ

1988 m. liepos 3 d. Ka
nados Hamiltono mieste 
Įvyks Aštuntoji laisvojo 
pasaulio lietuvių tautinių 
šokių šventė. Jos rengėjai 
— JAV ir Kanados. Lietu
vių Bendruomenių kraštų 
valdybos su Lietuvių tau
tinu šokių institutu.

Hamiltone gyvena 2000 
lietuvių. Tai viena iš veik
liausių lietuvių kolonijų 
bendruomenė, kuri prieš 32 
metus savo, iniciatyva su
rengė pirmų Kanados Lie
tuvių Dienų šventę tapusią 
tradicija šiuos renginius 
kasmet ruošti skaitlinges- 
nėse lietuviu kolonijose. 
Hamiltono kolonija savo 
kultūriniais renginiais pir
mauja Kanados lietuvių 
bendruomenėje, nes turi vy
resniosios ir jaunosios kar
tos prityrusių darbščių vei
kėjų. Jų surengtos Lietuvių 
Dienos kiekvieną kartą sky
rėsi savo formomis ir te
momis.

VHI-tosios laisvojo pa
saulio lietuvių tautinių Šu
kiu šventės renginiams va

IEŠKOTE PROGOS TAPTI PRIPAŽINTU 
KOMERSANTU — SIŪLOME —

AUDRA TRAVEL 
CORPORATION

PARDUODA SAVO SKYRIŲ — FRANCHISE — 
RINKTINIAM PIRKĖJUI.

ATC — tai kompiuterizuota kelionių įstaiga, IATA, 
ATAC narys, veikiantis nuo 1979 metų, kiekvie
nais metais pasiūlantis keleiviams naujas gali
mybes, naujus maršrutus, naujas idėjas (pvz., 10 
dienų apsilankymą Lietuvoje, įjungiant Kauną, 
Trakus, Klaipėdą, Rumšiškes, Druskininkus, Pa
nevėžį).

ATC — plečia savo keliones į kitas pasaulio šalis: Šiau
rės ir Pietų Ameriką, Vakarų Europą, Austra
liją, Karibų salas, ir suteikia galimybę pradėti 
savo biznį pagal ATC išdirbtą ir patikrintą biz
nio formulę.

1. SIŪLOMAS PRODUKTAS — KELIONĖS
a) teisė parduoti keliones į visą platų pasaulį,
b) specializuotos kelionės į Lietuvą,
c) specializuoti kelialapiai į gydyklas, sanato

rijas, kurortus,
d) komercinės kelionės į Rytų Europą bei TSRS.

2. PAGALBINIAI PATARNAVIMAI — finansinė 
parama, dovanos, iškvietimai, vertimai, pagal 
ATC planą.

3. ATC PASIRŪPINA —
a) kelionių planų paruošimu ir patvirtinimu,
b) finansinių paramų sutvarkymu bei dovanų 

apipirkimu,
c) buhalterija ir skyriaus administracija,
d) personalo apmokymu, paruošimu bei kasme

tine kelionių apžvalga,
e) reklamine medžiaga.

4. MOKESČIAI IR PAJAMOS — aukštos paj ami
nės galimybės už žemą skyriaus mokestį.

5. GARANTUOJAME — nepasiteisinus pardavimo 
bei pajamų lūkesčiams, išperkame skyrių atgal.

MŪSŲ TIKSLAS — išplėsti kelionių galimybes ir pa
dėti Jums atsidaryti bei išvystyti savo biznį.

Tad, jeigu norite išvengti laiko gaišinimo bei 
galvos skausmo kaip pradėti ir išvystyti sėkmingą 
biznį, — kreipkitės į

AUDRA TRAVEL CORPORATION
1576 Bloor Street West

Toronto, Ontario M6P 1A4
Tel. (416) 532-8772 arba 537-3060

dovauti 1986 m. buvo pa
kviestas Hamiltono lietu
vių bendruomenės sumanus 
jaunosios kartos veikėjas 
dr. Vaidotas Kvederas. Jis, 
kaip šventės rengėjų komi
teto pirmininkas, 1986 m. 
viešų atsišaukimu spaudoje 
kvietė visus Kanados lie
tuvius Į talką, prisidėti dar
bais ir piniginėmis auko
mis. Netrukus buvo sudary
tas darbingas 14 asmenų 
rengėjų komitetas: pirm, 
dr. Vaidotas Kvederas, 
pirm, pavaduotoja Genovai
tė Breichmanienė, JAV LB 
krašto valdybos atstovė In
grida Bublienė, Lietuvių 
tautinių šokių instituto at
stovė Galina Gobienė, Ka
nados LB krašto valdyboj 
atstovė Rasa Kurienė, KLB 
Hamiltono apyl. valdybos 
pirm. Bernardas Mačys, fi
nansų komisijos pirm. Juo
zas Krištolaitis, protokolų 
sekretorius ir svečių pri
ėmimo komisijos pirm. Je
ronimas Pleinys, tautodai
lės parodos komisijos pirm. 
Elvyra Bajoraitienė, nak
vynių ir informacijos komi
sijos pirm. Vida Verbickie- 
nė su Elena Konteniene, 

šventės pokylio komisijos 
pirm. Juozas Bajoraitis, 
koncerto technikinės dalies 
komisijos pirm. Kazys 
Deksnys ir spaudos infor
macijos komisijos pirm. Ka
zys Mileris.

Šventės šokių programą 
paruoš Lietuvių tautinių 
šokių institutas, šokių me
ninei programai vadovauti 
pakviesti Toronto „Ginta
ro” ansamblio vadovai Ri
ta ir Juozas Karasiejai. Jie 
pravedė norinčių šventėje 
dalyvauti tautinių grupių 
registraciją. Jau užsiregis
travo Brazilijos, Argenti
nos, V- Europos, Amerikos 
ir Kanados per 30 tautinių 
šokių grupių su apie 1000 
šokėjų h* registracija dar 
neužbaigta, šokių muzikai 
tvarkyti, diriguoti pakvies
tas muz. J. Govėdas.

Pirmosios septynios tau
tinių šokių šventės Įvyko 
JAV. Tik aštuntosios tauti
nių šventės rengimo garbė 
teko Hamiltono lietuvių 
bendruomenei Kanadoj. Tai 
bus didžiausia Kanados 
lietuvių šventė, kurią suda
rys keletas renginių: meno 
parodos, pramoginiai vaka
rai jaunimui ir senimui, 
Įspūdingas banketas. Pa
grindinis renginys — tauti
nių šokių programa, kuri 
bus atlikta nesenai pasta
tytame Hamiltono miesto 
„Copps” koliziejuje.

PLB KULTŪROS 
KONGRESAS IR SEIMAS

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba, turbūt, 
įvertindama VHI-sios lais
vojo pasaulio lietuvių tauti
nių šokių šventės reikšmin
gumą Kanadoje, nutarė 
ruošti Toronte kultūros 
kongresą 1988 m. birželio 
25-27 d. d. ir PLB seimo su-, 
važiavimą 1988 m. birželio 
28-30 d. d.

Kultūros kongreso ruo
šos darbais rūpinasi PLB 
kultūros komisija, vadovau
jama pirm. M. Lenkauskie
nės. Šiuos reikalus apsvars-t. 
tvti 1987 m. sausio 24-25 
d. d. Toronte įvyko posėdis, 
kuriame dalyvavo PLB 
pirm. V. Kamantas, kultū
ros komisijos pirm. M. Len
kauskienė, KLB krašto val
dybos pirm. A. Pacevičius, 
KLB vicepirm. V. Bireta ir 
J. Kuraitė-Lasienė, KLB 
kultūros komisijos pirm. R. 
Kurienė, JAV krašto val
dybos pirm. A. Gečys, JAV 
LB kultūros tarybos pirm. 
I. Bublienė ir kultūros kon
greso finansinės talkos va
dovas A. Razma.

Kultūros kongreso turinį 
sudarys dvi dalys. Pirmoji 
— teoretinė dalis, kur bus 
nagrinėjama keturių de
šimtmečių kultūrinė veikla 
išeivijoje, svarstomi kultū
rinių ryšių galimybės su 
okupuota Lietuva, aiškina
ma išeivijos kultūrinių ver
tybių integracija į bendrą 
lobyną ir pan. šias temas 
analizuos atitinkamų sričių 
specialistai, paskaitininkai 
ir grupinių seminarų vado-

Vasario 16 gimnazijos mokiniai deklamuoja Kalėdų eglu
tėje. Iš kairės: Asita Tijūnėlytė (visai kairėj), Jūratė Toraitė, 
Gabina Diavaraitė, Jonas Venckus ir Iveta Tesnau.

M. Šmitienės nuotr.

Ir pagaliau namolei
Antaną Maceiną palydint

V. Kavaliūnas

Kai krenta rudenio lapas 
ir juodas jo šešėlis prabėga 
saulėtu mūsų žemės gyve
nimo taku, sustojame ir su
simąstome.

Daug giliau susimąstome, 
kai išgirstame drėgno smė
lio dūžius, krentančius ant 
pažįstamo ar mūsų artimo 
žmogaus karsto.

Tie gūdūs krentančio 
smėlio garsai, atrodo, pa
liečia ir mus. Paliečia tie
siogiai ir likimine prasme. 
Ir savo žemės kelio pabai
goje išgirstame tų pačių 
garsų aidus-.

Ir tada savo mintimis ir 
siela paskęstame egzisten
ciniuose savo gyvenimo ke
lio ir amžino likimo mąsty
muose. Ir visi — tikintieji 
ir netikintieji atsistojame 
priešais amžinuosius klau
simus. Tikintieji priešais 
begalinius amžinybės plo
tus, netikintieji, baigdami 
savo metafizinės vienatvės 
kelionę, — priešais juodą 
amžinos nebūties angą.

Giliai susimąstome ir 
šiandien, palydėdami An
taną Maceiną, jo paties po
ezijos žodžiais, namolei — 
į amžinybės namus. O jis 
buvo su mumis. Jis su dau
geliu mūsų drauge užaugo 
ir gyveno.

Sustojame ir atsigrįžta
me į jo nueitą gyvenimo 
kelią. Jame — gilūs jo že
mės kelio žingsnių pėdsa- 

vai. Antroji dalis — kūry
binė. Bus surengta paroda, 
literatūros vakaras ir kon
certas.

Taigi, 1988 metais Kana
doje vyks didžiausia ir 
reikšmingiausia lietuvybės 
išlaikymo demonstracija iš
eivijoje. šie visi didieji ren
giniai, kurie užtruks savai
tę laiko, sukvies visą lietu
višką jaunimą, jų tėvelius 
ir senelius ne tik iš Kana
dos, bet ir JAV lietuvių 
kaimyninių ir tolimesnių 
kolonijų. 

kai — jo darbai. O juose — 
žmogus, žmogus ir drama
tiškas jo kelias, svarstomas 
krik ščioniškos doktrinos 
plotmėje. Biblinis Jobas — 
yra jis ir Korane — ir jo 
drama. Didysis Inkvizito
rius, Niekšybės paslaptis, 
atskleidžianti daugiau negu 
dramatišką ir tarsi mūsų 
dienų gyvenimą ... Ir dau
gelis kitų jo filosofinės ir 
teologinės minties veikalų.

Nesvetima Maceinai ir 
grožinės kūrybos sritis — 
poezija: Gruodas ir Ir nie
kad ne namolei. Ir jo poezi
ja savo mintimi artima jo 
filosofijai. Ir jos centre 
žmogus, žmogus ir jo ke
lias. Kelias — kaip ir ap
lamai krikščioniškai su
prantamo žmogaus — dra
matiškas.

Bene pagrindinis jo žmo
gaus dvasios bruožas — ele
giškas susimąstymas. Jo 
veide sukauptas gilus ilge
sys ir išėjimo skausmas:

Visi keliai pabiuro,
Išskristi paukščiai pasikėlė, 
Menkutė saulės valandėlė
Su vėju lekiančiais debesais 
Praeis,
Kaip daugelis jau mūs praėjo 
Su tuo pačiu benamiu vėju, 
Nors niekas neskubėjo.

Išorinis A. Maceinos po
ezijos pasaulis intymiai su
silieja su žmogaus būties 
gelmėmis ir pereina už žmo
gaus žemės kelio ribų. O ir 
pati poezija savo prigimties 
esme artima mistinio pa
saulio dvasiai. Jos žodis, 
Maritain’o Situation de la 
poesie teigimu, turi ontolo
ginės prasmės ir pereina į 
transcendentinio grožio plo
tus; a la beautė transcen- 
dentale.

O Maceina subtiliai juto 
žodžio grožį ir juo nuošir
džiai rūpinosi visur — ir 
poezijoje, ir savo filosofi
niuose veikaluose.

Ir šiandien, kai jis išėjo 
namolei, stovime susimąs
tę. Horizontas aptemęs. Ir 
jame juoduoja nejauki tuš
tuma, aidinti egzistencine 
išėjimo melodija.
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Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė New Yorke
Emilija Cekiene

Dr. Antanas Butkus Lietuvos Nepriklausomybės minėjime 
New Yorke pagrindinis kalbėtojas. L. Tamošaičio nuotr.

Minėjimo programos atlikėjai ir svečiai. Iš kairės: Tėv. Pranciškus Giedgaudas, O.F.M., 
dr. Antanas Butkus, Eglė Žilionytė-Dudėnienė, Martin J. Knorr, R. Naronytė, dr. Kęstutis Va
liūnas, R. Duggan — W. Ward New Yorko miesto tarybos atstovė, D. Penikaitė, Frederick 
Schmidt ir Aleksandras Vakselis. L. Tamošaičio nuotr.

Lietuvos nepriklausomy
bės šventę New Yorko lie
tuviai paminėjo vasario 15 
dieną, sekmadienį iškilmin
gomis pamaldomis Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje, 
Brooklyne, N. Y. šventas 
mišias koncelebravo klebo
nas Jonas Pakalniškis, Tėv. 
Leonardas Andriekus, O.F. 
M. ir kun. Danielius Staniš- 
kis. Apreiškimo parapijos 
chorui vadovavo Viktoras 
Ralys.

Akademinė dalis prasidė
jo 3 vai. p. p. Kultūros židi
nyje, Brooklyne, Minėjimą 
atidarė Aleksandras Vakse
lis ir programai vadovauti 
pakvietė Eglė žilionytę-Du- 
dėnienę. Invokaciją sukalbė
jo Tėv. Pranciškus Gied
gaudas, O.F.M. Eglė Žilio
nytė-Dudėnienė perskaitė 
Lietuvos generalinio konsu
lo Aniceto Simučio sveiki
nimą, nes jis pats buvo iš
vykęs į Baltimore, Md. pa
grindiniu kalbėtoju Vasa
rio 16 dienos minėjime. Bu
vo perskaitytos Valstijos 
gubernatoriaus M. Cuomo 
ir New Yorko miesto mero 
Ed Koch proklamacijos. 
Valstijos senatorius Martin 
J. Knorr pristatė rezoliu
cijas, kurios buvo labai ge-

Solistė Aldona Stempužienė ir muz. Dalia Sakaitė atliko 
meninę programą. L. Tamošaičio nuotr.

ros visom trim Pabaltijo 
valstybėm. Tai buvo N. Y. 
valstijos atstovo Frederick 
Schmidt ir N. Y. miesto Ta
rybos nario Walter Ward. ■ 

Po to buvo garbingų sve
čių pristatymas ir pagrin
dinis kalbėtojas dr. Anta
nas Butkus iš Clevelando. 
Jis kalbėjo ilgai ir istoriniai 
išliekančiu turinių. (At
spausdinta praeitame nr.).

Lietuvių Fondas atžymė
damas lietuvišką spaudą — 
Darbininką, redaktoriui Tė
vui dr. Kornelijui Bučmiui 
paskyrė 1000 dol. auką, ku
rią įteikė Lietuvių Fondo 
atstovė New Yorke Lilė Mi- 
lukienė.

Maironio lituanistinei mo
kyklai Lietuvių Fondas pa
skyrė 1000 dol. ir švieti
mo Tarybai paskyrė 500 
dol. Aukas priėmė mokyklos 
vedėja Vida Penikienė.

Po trumpos pertraukos 
scenoje pasirodė sol. Aldo
na Stempužienė iš Cleve
lando, mezzosoprano ir bu

vo malonu išgirsti visą eilę 
lietuviškų kūrinių, jautrių 
dainų akompanuojant muz. 
Daliai Sakaitei. Lietuviškos 
dainos visiems klausyto

jams sujaudino širdis. To
limesnę programą atliko 
tautiniais drabužiais pasi
puošę jauni lietuviukai. 
Tai Jadvygos Matulaitienės 
daug metų vadovaujamas 
tautinių šokių ansamblis 
Tryptinis. Daug metų šis 
ansamblis šoka, bet vis kei
čiasi jaunuoliai.

šį Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą rengė New 
Yorko Lietuvių Taryba. De
koracijos buvo Paulius Jur
kus.

Sekančią dieną, vasario 
16-tą, pirmadienį ši Lietu
vos nepriklausomybės šven
tė pusę valandos buvo mi
nima per New York Times 
radiją Bob Sherman pro
gramoje. Tai jau ne pirmą 
kartą tuo pasirūpina dr. Jo
nas Lenktaitis.

• Privati pensininkų ke
lionė į Lietuvą: Varšuvoje 
2 — Vilniuje 5 — Liubline 
1 — Krokuvoje 2 — Varšu
voje 1. Išskrendame gegu
žės 23 d. Skambinti Romui 
tel. (312) 778-2023 arba 
Hub Travel, 8304 So. Ke- 
dzie Avė., Chicago, Illinois 
60652, tel. (312) 471-5140.

(7-10)

New Yorko Tautinių Šokių Ansamblis Tryptinis, vadovaujamas 
su 18 jaunuolių atlikęs Vasario 16 šventėje meninę programą.

Jadvygos Matulaitienės, 
L. Tamošaičio nuotr.

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ................ $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas........  $ 35.00
__  Anksčiau užsisakiusiems-$33.50
LJ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai ................ $150.00
cJ VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai........................  $ 35.00
Ų] Signataro PETRO KLIMO ”Iš mano atsiminimų”.....$ 13.00
[J Prez. A. SMETONOS raštai "Pasakyta parašyta”.... $ 11.00

Žemiau išvardintiems leidiniams duodama nuolaida 50%
Amerikos lietuvių istorija — A. Kučas $10.00, Rubajatai — E. 
SaSntvaras $7.50, Atspindžiai ūkanose — V. Alantas — $6.00, 
Dialogas su lietuviais — B. Raila $6.00, Palikimas — F. Kirša 
$4.00, Gluosnių daina — A. Vaičiulaitis $3.00, Lietuvių kalbos 
veiksmažodžių aspektai — L. Dambriūnas $4.00, Pulgio Andriušio 

raštai, 1 tomas $5.00.
ši skelbimų iškirpti ir pageidaujamas knygas pažymėti. 

Kaina U S dol.

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

TELEF. (617) 282-2759

Vardas, Pavardė

Adresas
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DETROITO LIETUVIAI

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Vasario 15 d. šv. Mišios 
už žuvusius, mirusius ir gy
vus Lietuvos laisvės gynė
jus buvo aukojamos visose 
trijose lietuvių parapijų 
bažnyčiose.

Pagrindinis minėjimas 
|vvko Dievo Apvaizdos pa
rapijos Kultūros centro sa
lėje. Atidarė 12:30 vai. De
troito Lietuvių Organizaci
jų Centro valdybos pirmi
ninkas dr. Algis Barauskas. 
Po pasveikinimo ir įžengi
mo žodžio tolimesnei pro
gramai vesti pakvietė Liną 
Orentą.

Broniui Valiukėnui va
dovaujant į salę įnešta 10 
organizacijų vėliavų. Mote
rų vokalinis kvartetas, va
dovaujamas Stasio Sližio 
sugiedojo Amerikos himną 
ir kun. Alfonsas Babonas 
sukalbėjo invokaciją.

Pristatyti Detroite gyve
nantieji kūrėjai-savanoriai: 
Petras Koncė, Kostas My
kolaitis, Stasys šimoliūnas 
ir Vincas Tamošiūnas. Pa- 
skutiniem dviem prisegta 
po gėlę, pirmieji sirgo ir 
minėjime nedalyvavo.

Michigano valstijos gu
bernatoriaus proklamaciją 
perskaitė Alma Lėlytė, 
Southfieldo ir Detroito 
miestų burmistrų prokla
macijos nebuvo skaitytos,

Antanas Grinius

jos buvo iškabintos lentoje. 
Atsistojimu ir tylos minute 
pagerbti žuvę dėl Lietuvos 
laisvės. Pristatyti dalyvau
jantieji kitų tautų atstovai.

VLIKo vicepirmininkas 
Liūtas Grinius buvo šven
tės pagrindinis kalbėtojas. 
Jo kalba nebuvo ilga, bet 
gerai paruošta. Išvardino 
paskutinius svarbesniuosius 
VLIKo atliktus darbus kaip 
organizuojant Kapenhagos 
Tribunolą, kelionę laivu Bal
tijos jūrą, Vienoj suruoštas 
demonstracijas ir VLIKo 
seimą Anglijoje.

Linas Orentas perskaitė 
paruoštą rezoliuciją, kuri 
vienbalsiai buvo priimta. 
Rezoliucija bus pasiųsta Mi
chigano gubernatoriui ir 
25 kongresmanams.

Meninėje dalyje pasirodė 
Detroito moterų vokalinis 
k v a rtetas, vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio, padaina
vęs 4 dainas. Kvartetą su
daro: B. Januškienė, č. 
Pliūrienė, N. Sližienė ir A. 
Tamulionienė. Tautinius šo
kius šoko "Audinys”, vado
vaujamas Rusnės Kasputie- 
nės.

Po programos kvartetas 
ir visi dalyviai sugiedojo 
Lietuvos himną ir Algis Ba
rauskas padėkojo visiems 
prie šios šventės pravedimo 
prisidėjusiems.

Algis Vaitiekaitis salės 
gale turėjo įrengęs parodą, 

kurioje buvo pavaizduota a. 
a. Jurgio Juodžio kūryboje 
Lietuvos praeitis ir paverg
toji Lietuva.

šiais metais minėjimui 
paruošta programa susidėjo 
net iš 4 lapų. Ją paruošė 
Antanas Norus, o išlaidas 
apmokėjo KASA.

į minėjimą atsilankė apy
pilnė salė. Minėjimo prave- 
dimas ir atlikta programa 
visiems patiko. Parapijose 
ir prieš minėjimą buvo ren
kamos Lietuvos laisvinimo 
reikalams aukos.

BRAZILIJOJE MIRĖ 
ŽURNALISTAS 
LAUPINAITIS

Tik dabar gautas prane
šimas, kad Brazilijoje, Sao 
Paulo mieste gyvenęs lietu
vis žurnalistas Meldutis 
Laupinaitis po ilgos ir sun
kios ligos pasimirė praeitų 
metų spalio 30 d. Meldutis, 
atvykęs į Braziliją po II 
Pas. karo iš Vokietijos DP 
stovyklų, įsikūrė Sao Paulo 
mieste. Gerai išmokęs por
tugalų kalbą (tai valstybi
nė Brazilijos kalba), greit 
įsijungė į vietos lietuvių ir 
brazilų spaudą. Būdamas 
griežtas a n t i komunistas, 
prieš keletą metų parašė 
knygelę lietuviškai ”Aš kal
tinu”, kurioje pavaizdavo, 
kokių žiaurumų pridarė so
vietai, okupavę Lietuvą (ir 
kitas Pabaltijo valstybės) 
1940 m. birželio 15 d. ta 
knygutė, praplėsta ir padi
dinta, 1981 m. buvo išleis-

Dalis Lietuvių Bendruomenės Lansingo apylinkės narių vie
name pobūvyje pas Liną ir Saulių Anužius, kuriame net tris 
kartas atstovavo Jaksonų šeima. G. Kriaučiūnienės nuotr.

ta portugalų kalba, pava
dinta ”Eu acuso, genocido 
sovietico” (112 psl.). Po po
ros metų buvo išleista tos 
knygos antra laida. Brazilų 
spauda su dideliu dėmesiu 
sutiko šią knygą ir labai 
palankiai ją komentavo.

Be to, Meldutis rašė į bra
zilų spaudą, kalbėjo per ra
diją ir kitomis progomis 
garsino okupuotos Lietuvos 
vardą. Jau buvo paruošęs ir 
antrąją knygos dalį, kurio

je turėjo būti pavaizduoti 
ir antrojo Lietuvos okupan
to — nacių padarytos 
skriaudos, bet susilpnėjusi 
sveikata ir kitos nelaimės 
nebeleido šio tikslo pasiek
ti. Be to, Laupinaitsi rašė 
poeziją ir kitokius straips
nius lietuvių ir brazilų spau
doje. Už savo visuomeninę, 
kultūrinę ir politinę veiklą 
buvo apdovanotas visa ei
le pažymėjimų ir medalių.

(ab)

13-20 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

13 dienų — Lietuva
Kelionė 527 — gegužės 27 - birželio 9 — $1,549

Vilniuje 10 dienų

14 dienų — Lietuva Ir Rusija
Kelionė 722 — liepos 22 - rugpj. 4 — $1,699

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas
Kelionė 303 — Kaziuko mugė

kovo 3 - 17 — $1,229
Kelionė 1103 — lapkričio 3-17 — $1,129

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

15 dienų — Lietuva Ir Suomija
Kelionė 101 — spalio 1-15 — $1,679
Kelionė 128 — Naujų Metų sutikimas

Gruodžio 28 - sausio 10 — $1,499
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

16 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 505 — gegužės 5-20 — $1,699
Kelionė 805 — rugpjūčio 5-20 — $1,799
Kelionė 915'— rugsėjo 15-30 — $1,699

Vilniuje 10 dienų, Varšuvoje 3

18 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija, Švedija
Kelionė 805S — rugpjūčio 5-23 — $2,179

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Leningrade 2,
Helsinky 1, laive Baltijos jūroje 1, Stockholme 1

20 dienų — Pabaltijo kraštai, Suomija, Rusija Ir “ Bal
tikė” festivalis

Kelionė 706 — liepos 6-25 — jaunimo grupė — $2,049
Vilniuje 10 dienų, Rygoje 2, Taline 2, Helsinky

1, Leningrade 2, Baltijos jūroj laivu nuo Helsinkio 
iki Talino

10-16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

10 dienų — Lietuva ir Suomija
Kelionė 921H — rugsėjo 21-30 — $1,549

Vilniuje 7 dienos, Helsinky 1

11 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas
Kelionė 421 — balandžio 21 — gegužės 1 — $1,449

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 1, Liuksemburge 1

13 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 513A — gegužės 12-25 — $1,559

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3

13 dienų — Lietuva Ir Rusija
Kelionė 818 — rugpjūčio 18-30 — $1,559

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2

13 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija
Kelionė 720 — liepos 20 — rugpj. 1 — $1,749
Kelionė 810 — rugpjūčio 10-21 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija, Čekoslovakija
Kelionė 511 — gegužės 11 - 25 — $1,879
Kelionė 921 — rugsėjo 21 - spalio 5 — $1,879

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2, 
Prahoje 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 514 — gegužės 14-28 — $1,699
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $1,779

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2, 
Helsinkyje 2

16 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 513 — gegužės 13-28 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3, Krokuvoje 2, 
Cestochovoje 1

10-13 DIENŲ KELIONĖS SU 5 DIENOM LIETUVOJE
10 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 510 — gegužės 10 - 19 — $1,549

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Milane 1

11 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 707 — liepos 7-17 — $1,579
Kelionė 915W — rugsėjo 15-25 — $1,479

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

13 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 426 — balandžio 26 - gegužės 8 — $1,829 
Kelionė 920 — rugsėjo 20 — spalio 2 — $1,829

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Romoje 4 su 
dienos išvyka j Florenciją

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis: 

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

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

Brangiai motinai

ADELEI BRAZAITIENEI 
mirus, mūsų mieliems DANUTEI DUNDU- 

RIENEI, GRAŽINAI PLEČKAITIENEI, 

KOSTUI BRAZAIČIUI ir jų šeimoms, gimi

nėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 

užuojautą ir kartu giliai liūdime.

Danutė, Rapolas ir Tomas
V a 1 o d k a i

-A. «A»

ADELEI BRAZAITIENEI
mirus, jos dukroms čiurlionietėms GRAŽI

NAI PLEČKAITIENEI, DANAI DUNDU- 

RIENEI, sūnui KOSTUI BRAZAIČIUI, jų 

šeimoms, giminėms ir artimiesiems gilią 

užuojautą reiškia ir kartu liūdi.

L. T. M. Čiurlionio Ansamblis
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SUSITIKIMAS SU 
LIETUVOS GARBĖS 

KONSULU V. KLEIZA

Chicagoje, perėmęs tas pa
reigas iš p. J. Daužvardie- 
nės 1985 m. gruodžio 3 d. 
Abu jo sūnūs yra baigę Kr.

Sausio 31 d. į Kr. Done
laičio aukštesniąją lit. mo
kyklą Chicagoje atvyko 
brangus svečias — Vaclo
vas Kleiza. Jis yra Lietu-

Donelaičio aukšt. mokyklą, 
o jisai pats buvęs Tėvų ko
mitete net ketverius me
tus. Jis Loyolos universite
te yra baigęs socialinius

vos gen. garbės konsulas mokslus, o psichologiją stu-r

Malonlal kviečiame Jus dalyvauti 
Lietuvos 600 m. Krikščionybės Jubilie
juje Romoje 1987 m. birželio 24 d. Iki 
liepos 2 d.

dijavęs Loyolos universite-

PROGRAMA:
Popiežiaus Jono Paulio II audiencija su lietuviais. • šv. Tėvo 
sekmadieninės mišios ir arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacija. 
• Mišios Šv. Jono Laterno bazilikoje. • Mišios 12 apaštalų 
bazilikoje. • Lietuvių chorų pasirodymas. • Lietuvių akademi
ja. • Bufetas Sant’Angelo pilyje.

KAINA: (iš Čikagos 1 asmeniui)

Kr. Donelaičio aukšt. lit. mokyklos mokytojai su svečiu, Lietuvos gen. garbės konsulu 
sausio 31 d. Iš kairės: J. Polikaitis, D. Bindokienė, G. Sturonienė, konsulas V. Kleiza, R. Ku
čienė, dir. J. Sirka ir A. Brazaitienė. J. Tamulaičio nuotr.

Hilton ....................................................$1530.00
Sheraton/Boston...................  $1375.00
Polo........................... $1310.00
Michelangelo/Grand ............................$1255.00
Nordland ...............................................$1090.00

Skrendant iš Los Angeles — pridėti $150.00 prie kainos.
Skrendant iš Bostono, New Yorko ir Toronto — nuimti $50.00 

nuo kainos.
šios kainos neįskaito $13.00 aerouosto mokestį. Kainos gali 

keistis pagal dolerio vertę.

Į šią kainą Įeina;
Lėktuvo bilietas • 7 naktys viešbutyje (nakvojant dviese kam
baryje) • (Continental) pusryčiai kasdieną • „Hospitality 
Desk” • Lagaminų nešiojimas • Visas susisiekimo išlaidas 
pagal planą • Bilietas dėl bufeto Sant’angelo pilyje.

Dėl informacijos skambinkite Reginai Krutulytei (312) 
436-5566 arba „toll-free” 1-800-331-3903, arba tiesiai 
agentui, kuris yra Jums arčiausias:

Romas Kazys
c/o Vytis International 
2129 Knapp St.
Brooklyn, N Y 11229 
(718) 769-3300

Alex Lauraitis
c/o American Travel Service 
9727 S. Western Avė. 
Chicago, IL 60643
(312) 238-9787

Danguole Majauskas 
c/o Comtraage, Ine. 
9265 Overdale Lane 
Brighton, MI 48116
(313) 229-6024

Audrone — Jūrate 
c/o Audra Travel Corp. 
1573 Bloor St. West 
Toronto, Ont. M6P 1A4 
CANADA
(416) 532-8772

Mrs. Zalatoris 
c/o Travel Advlsors, Ine. 
1515 N. Harlem Avė. 
Sulte 110
Oak Park, IL 60302 
(312) 524-2244

Romas Kezys siūlo vienos savaitės ekskursiją per Vokietiją ir 
Šveicariją.

Alex Lauraitis siūlo dviejų savaičių ekskursijas į Vokietiją ir 
Šveicariją, į Austriją, Budapeštą ir Yugoslaviją, ir vienos savaitės 
ekskursiją Italijoje.

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE
n

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

Tel. krautuvės (312) 263*5826; namu (312) 677-8489.

te. šiuo metu dirba Chica
goje, Depąrtment of Humąn 
Services. Su svečiu mus su
pažindino b e n druomenės 
mokslo mokytojas J. Poli
kaitis.

V. Kleiza pradėjo pasikal
bėjimą paaiškindamas skir
tumą tarp konsulo ir diplo
mato, sakydamas, kad žmo
nės kreipiasi į konsulą įvai
riais reikalais. Savo parei
gas jis suskirstė į tris da
lis. Pirmoji ir antroji yra 
praktiški patarnavimai Lie
tuvos piliečiams (kurių nė
ra labai daug) ir kitatau
čiams. Konsulas teikia in
formacijų apie Lietuvą, 
apie lietuvius, padeda iš
spręsti testamentų proble
mas, gimimo metrikų trū
kumus ir pan. Jis reprezen
tuoja Lietuvą ir lietuvius 
įvairiuose minėjimuose, su
sitikimuose su Amerikos 
v y r iausybės pareigūnais, 
skaito paskaitas universi
tetuose, organizacijose. Chi
cagoje yra ne't 64 įvairių 
valstybių konsulatai, nes 
miestas svarbus pramonės 
ir prekybos centras. Jis yra 
kviečiamas visur, kur kvie
čiami ir kitų valstybių kon
sulai, nes JAV valdžia ne
pripažįsta Lietuvos okupa
cijos.

Mokiniai labai domėjosi 
V. Kleizos kalba ir klausė 

* daug klausimų, į kuriuos jis 
maloniai atsakinėjo. Buvo
me dėkingi mokyt. J. Poli- 
kaičiui, kad pakvietė mums 
tokį įdomų svečią, o Lietu
vos gen. konsului V. Klei
zai dėkojome už atvykimą 
į mūsų mokyklą ir paįvairi
nimą šnekamosios lietuvių 
kalbos pamokos.

Dainius Brazaitis, 
VII kl.

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

1987 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

NR.8701

NR. 8702

NR. 8705

NR. 8706

NR. 8703

Gegužės 8 - gegužės 23 d.
Iš New York’o
Iš Chicago’s
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholm’e.

$1,895.00 
$1,995.00

$1,965.00 
$2,065.00

Liepos 3 - liepos 18 d.
Iš New York'o
Iš Chicago’s
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje.

Rugpjūčio 14 - rugpjūčio 30 d.
Iš New York’o
Iš Chicago’s
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 4 naktys Stockholm’e.

$1.995.00
$2,095.00

Rugsėjo 18 - spalio 3 d.
Iš New York’o
Iš Chicago’s
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų. LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje.

$1,795.00
$1,895.00

KITOS KELIONĖS

Liepos 11 - 24 d. — LATVIJA
Iš New York’o $1,695.00
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga.

Rugpjūčio 1 - 16 d. MENO IŠVYKA
Iš New York’o $2,165.00
Maršrutas: 5 naktys Maskva, 4 naktys Leningradas, 
1 naktis Stockholm’as, 2 naktys Helsinki’s, 2 naktys 
Silja Line laive.

Lapkričio 6 • lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA
Iš New York'o $1,950.00
Maršrutas: Stockholm’as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapest'as 3 naktys, 
Copenhaga 3 naktys. Viso 10 operos Ir baleto 
spektaklių.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas susisiekimo išlaidas, 
viešbučius, maistą Lietuvoje, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų.

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime 
brošiūras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. Kainos: 
VOLGA GAZ 24-10 — 5,600 rb.
VAZ 2108 
VAZ 2107 
VAZ 2106 
VĄZ 21003 
VAZ 21013

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

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

NR. 8704

NR. 8707

5,365 rb.
4,470 rb.
4,130 rb.
3,900 rb.
3,360 rb.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VLAliTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

.ė
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Saviaiakas J. Mažeika
čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 

ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebins savo įvairumu.
Kainos temos — Pasirinldmas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
MINĖJIMAS CLEVELANDE

Vasario 16-tosios minėji
mas Clevelande įvyko va
sario 15 dieną Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje.

Trumpu dalyvių pasvei
kinimu, šįmet minėjimą ati
darė LB Clevelando apylin
kės pirmininkas Vladas čy- 
vas.

Įnešus vėliavas, solistė 
Irena Grigaliūnaitė sugie
dojo Lietuvos ir Amerikos 
himnus, akom panuojant 
muzikei Ritai Kliorienei. 
Invokaciją paskaitė kun.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas kalba. J. Velykio nuotr.

kleb. Gediminas Kijauskas, 
S. J.

Toliau ėjo sveikinimai. 
Ohio valstybės gubenato- 
riaus Richard Celeste pro
klamaciją perskaitė Linas 
Jokūbaitis. Clev e 1 a n d o 
miesto savivaldybės Etninių 
reikalų koordinatorius Au- 
gust Pust, slovėnas, asme
niškai publiką pasveikino ir 
perskaitė mero George Voi- 
novich proklamaciją.

Algis Rukšėnas pristatė 
savo viršininką, Cuyahoga 
Apskrities Komisionie r i ų 
Virgil Brown, kuris susi
rinkusius pasveikino ir per

Organizacijų vėliavos prie laisvės paminklo. J. Velykio nuotr.

skaitė komisionierių prokla
maciją.

Clevelando miesto Tary
bos proklamaciją paskaitė 
Michael Polensek. Taipogi 
sveikino Cuyahoga apskri
ties kontrolierius Tim Mc 
Cormack.

Taipogi sveikino Maris 
Mantenieks, Clevelando Bal- 
tiečių Komiteto pirminin
kas ir Clevelando Latvių 
Sąjungos vicepirmininkas.

Sveikinimo žodį taipogi 
tarė Toomas Tubalkain, Cle-

J. Velykio nuotr. į sa}ę įnešamos vėliavos.

cas Bartuška. VI. Bacevičiaus nuotr.

Vėliavos prie scenos J- Velykio nuotr.

velando Pabaltiečių Komi
teto vicepirmininkas, Esti
jos Išlaisvinimo Legiono at
stovas, ir Pasaulinės Pabal
tiečių Jaunimo Sąjungos 
pirmininkas.

Sveikino taipogi David 
Domzalski, Solidary Remti 
Komiteto Clevelande pirmi
ninkas.

Minėjimo dalyviams buvo 
pristatytas ir gėlelės prise- 
gimu pagerbtas Klaipėdos 
krašto vaduotojas Vincas 
Bartuška.

Pirmasis minėjimo kal
bėtojas buvo ukrainietis Dr. 
Michael Papp, Clevelando 
John Carroll Universiteto 
Rytų Europos ir Sovietų 
Studijų direktorius. Dr. 

Papp pabrėžė, jog pabaltie- 
čiai yra Stalino ir Hitlerio 
1939 metų sąmokslo aukos, 
žinodami, kad pabaltiečiai 
ir ukrainiečiai atkakliausiai 
kovoja prieš sovietus, pa
sauliui atskleidžiant sovie
tams nenaudingus faktus, 
jie bandomi diskredituoti 
„nacių” titulu. Dabartiniu 
metu, sovietai yra plačiau
siai pasklidusi kolonijalinė 
imperija visame pasauly
je Svieskite amerikiečius! 
Laisvės netekimas bet ku
riame pasaulio kampelyje 
gręsią mūsų pačių laisvei, 
tad nepabokite pasiaukoji
mo ir darbo.

Padėkai, prelegentui įteik
ta dr. A. Geručio knygą

Dr. M. Papp priima dovaną Lithuania 700 Years iš Algio 
Rukšėno. VL Bacevičiaus nuotr.
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Lithuania 700 Years ir 
advokato žumbakio knyga 
apie sovietų dokumentaciją 
Amerikos teismuose.

Sekantis kalbėtojas buvo 
dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
lietuvių išeivijoje plačiai 
pasižymėjęs kultūrinėje ir 
politinėje veikloje. Jis ne 
kartą buvo didžiulių Chica
gos šokių švenčių rengėjas, 
o dabartiniu metu dr. L. 
Kriaučeliūnas yra Ameri
kos Lietuvių Tarybos Cent
ro valdybos vicepirminin
kas ir Lietuvių Tautinės 
Sąjungos pirmininkas.

Savo kalboje prelegentas 
pareiškė, kad vasario 16-ji 
yra tautinės sąžinės atas
kaitos simbolis.

Dalis vėliavų su palyda. VI. Bacevičiaus nuotr.

. J.TIMOTHY McCORMACK
CUYAHOGA COUNTY AUDITOR

Mr. K.A. Pautienis, President
Lithuanian American Council, Ine.
Cleveland Chapter
439 Dumbarton Boulevard
Cleveland, Ohio 44143

Dear Mr. Pautienis:

I thank you very much for your invitation to the 
Commemoration Program of the Lithuanian Independence Day, 
which will be held on February 15th.

You have arranged a splendid program with the 
distinguished authority on foreign affairs, Dr. Michael Pap 
of John Carroll L'niversity and the world renowned 
folkdancers of Grandinėlė.

I would likę to express my best wishes to all the 
Lithuanians who vili be gathered together for the 
Commemoration Day of Independence of Lithuania.

The Amber Gem on the shores of the Baltic Sea, once 
free and independent, has survived Soviet oppression for 
over forty years. The spirit of freeddm among the 
Lithuanians in the occupied country is strong and vibrant 
and permeates the very air they breathe.

With the seeming change of wind direction coming out of 
the Soviet Union, let us resolve that we here under the 
proteetion, liberty and freedom of the Stars and Stripes, 
will make as our first objective true independence and 
freedom from oppression not only for Lithuania, būt for all 
other countries dominated by Soviet Russia.

May God send us strength to finally see vietory in this
battle.

Cuyahoga County Auditor

J. Timothy MvCormack, Cuyahoga County Auditor, svei
kinimas Vasario 16 proga. Grandinėlė šoka ... VI. Bacevičiaus nuotr.

Dr. Kriaučeliūno kalba 
buvo sutikta šiltai. Atmi* 
nimui ir padėkai, jam įteik
ta knyga apie Mikalojų 
Čiurlionį Tai menkutis mū- 
sų atsilyginimo žestas už 
jo vargą ir laiką, nes be to, 
atsisakydamas imti lėktuvo 
kelionės išlaidas, jis tą su
mą mums paaukojo. Ren
gėjai reiškia širdingiausią 
padėką.

Po trumpos pertraukos, 
Liudo Sagio vadovaujamą 
Grandinėlės šokėjų grupė 
patiekė tautinių šokių pynę, 
Ritai Kliorienei ir jos or
kestrui palydint muzika. 
Grakštūs šokiai, spalvingi 
rūbai, ir linksma muzika 
praskaidrino dalyvių rimtą

February 12, 1987

Grandinėlė šoka. VI. Bacevičiaus nuotr.

Giedant Lietuvos himną... Iš kairės: A. B. Pust — mero 
atstovas, kun. J. Bacevičius, J. T. McCormack, I. Bublienė ir 
dr. L. Kriaučeliūnas. VI. Bacevičiaus nuotr.

nuotaiką.
Minėjimo programos va

dovai buvo Linas Jokūbai
tis ir Algis Rukšėnas, kelių 
knygų autorius ir buvęs 
Clevelando ALT skyriaus 
pirmininkas.

Nepriklausomybės šven
tės intencija pamaldos buvo 
atlaikytos abejose lietuvių 
bažnyčiose.

Vėliavų pristatymui prie 
paminklo Dievo Motinos pa
rapijos kieme, bažnyčioje ir 
minėjimo salėje, vadovavo 
Ramovės centro valdybos 
pirmininkas Antanas Jonai
tis.

Pijus Vencius, Kar. Juo
zapavičiaus šaulių kuopos 
pirmininkas, vadovavo vė
liavų pristatymui ir įneši
mui Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje.

Pamaldas Šv. Jurgio baž
nyčioje filmavo 5-to ir 8-to 
kanalo televizijos stotys ir 
vėliau parodė televizijoje.

Minėjimas trumpai apra
šytas Sun Scoop ir Euclid 
News Journal laikraščiuose.

Minėjime ir paštu iki šiol 
gauta netoli $6,000 aukų. 
Aukos renkamos ir toliau. 
Rengėjai prašo nesuspėju
sius įteikti aukas, atsiųsti 
paštu. Aukotojų sąrašai bus 
paskelbti vėliau.

Anastazija Mackų vienė

ĮSTEIGTA AMERIKOS 
LIETUVIŲ SĄJUNGA 

CONNĖCTICUT
LB Connecticut apygar

dos pirmininko I. Budrio ir 
Šv. Andriejaus lietuvių pa

rapijos New Britain klebo
no kun. J. Rikteraičio ini-. 
ciatyva pernai gruodžio 16 
d. buvo sušaukta keliolika 
lietuviškoms o r g ą nizaci- 
joms ir LB apylinkėms va
dovaujančių asmenų pasita
rimui. Iniciatoriams pasiū
lius ir susirinkusiems pri
tariant, įsteigta Amerikos 
Lietuvių sąjunga Connec- 
tieute.

Sąjungos tikslas sujungti 
kaip galima didesnį skaičių 
asmenų valstijoje, nes tai 
skatins lietuvišką veiklą ir 
vers valdžios pareigūnus 
kreipti daugiau dėmesio į 
lietuvių reikalavimus. Są
jungos įeis bent vienas as- 
buo iš 'kiekvienos lietuviš
kos parapijos valstijoje ir 
bent vienas (ne daugiau 
dviejų) iš kiekvienos sąjun- 
gon įsijungusios organiza
cijos. Sąjungos uždaviniai: 
vieningai informuoti Con- 
neetieuto žmones ir valdžios 
pareigūnus apie Lietuvoje 
vykdomą žmogaus teisių 
nuneigimą, religinį perse
kiojimą ir Lietuvos okupa
ciją, organizuoti demons
tracijas, protestus prieš 
Lietuvoje vykdomus perse
kiojimus ir tais reikalais 
išleisti biuletenius ar kito
kius leidinius kelis kartus 
per metus ir kai reikalas 
yra. Sąjungos uždavinys su
ruošti valstijos mastu Vasa
rio 16-tosios minėjimą, pra
vedamą anglų kalba, reika
lui esant ir kitus minėji
mus. Minėjimų pelnas ga
lės būti naudojamas tik są
jungos tikslas ir reikalam^. 
Sąjungos vadovybė, susi
dedanti iš 9 asmenų, renka
ma organizacijų atstovų su
sirinkime dvejiems metams.

Susirinkusieji išrinko ko
mitetą, susidedantį iš Si
gito Liaukaus, Jaunučio 
Nasvyčio ir Viktorijos Sil- 
liman. Komitetas tarsis su 
visomis lietuviškomis ir 
Amerikos lietuvių organi
zacijomis sušaukti plataus 
masto, dalyvaujant galima 
daugiau organizacijų atsto
vų, susirinkimą, kuriame 
bus išrinkta nuolatinė są
jungos vadovybė ir aptarti 
veiklos planai. Visais infor
macijų reikalais kreiptis į 
komiteto narius. (k)
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FILATELIJA

JAV sausio 29 d. išleido 
22 centų pašto ženklą Pan- 
American Gamės žaidynėms 
paminėti. Piešinyje parody
tas stilizuotas bėgikas.

Šios žaidynės bus rugpiū
čio mėn. 7-25 dienomis In-. 
dianapolyje ir kitose India
nos valstijos vietose ir lau
kiama, kad jose dalyvaus 
virš 6000 žaidėjų iš įvairių 
vakarų pusrutulio valsty
bių. Pirmos tokio pobūdžio 
žaidynės buvo Argentinoje 
1951 m., ir po to kartoja
mos kas keturi metai vis 
kitur.

ČEKOSLOVAKIJA išlei
do penkių pašto ženklų se
riją su pelėdomis. Vieną čia 
dedame.

5

■

3

9QĮ /uperior/avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS
Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki

$ 100,000.00
PASKOLOS TEIKIAMOS:

■ namams pirkti,
■ rezidenciniams ir komerciniams

pastatams statyti,
■ namu remontams,

U r

■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior/tarinę/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, p^LIC
penktadieniais 9:00 iki 6:00; Į Savings 8i Loanlnsuranca Corp

šeštadieniais 9:00 iki 2:30. -■——

Antanas Bernotas

Kaip skaitome, pelėdų 
yra keletas rūšių — raibo
ji, ausėtoji, balinė, nami
nė, apuokas, apuokėlis, ir 
jos randamos visuose pa
saulio kraštuose. Kadangi 
jos skraido naktimis ir bau
giai ūbauja, Lietuvoje lai
komos nelaimės nešėjomis 
ir nemėgiamos, ši pelėdų 
serija bus labai patraukli 
filatelistams, kurie renka 
pašto ženklus su paukščiais,.

GUYANA (Pietų Ameri
kos valstybė) išleido pašto 
ženklus serijoje ”A11 Guya- 
na our Heritage” (Visa Gu- 
yana mūsų paveldėjimas). 
Čia dedame tos serijos 120 
centų pašto ženklą su lai
vais.

M m kvki.y

Pietų Amerikos žemyno 
šiaurės rytų kampe prie At- 
laneto jau nuo seno buvo 
trys Guianos: britų, olan
dų ir prancūzų. British Gu- 
iana užima 83 tūkst. kv. 
mylių plotą ir turi apie 770 

tūkst. mišrios kilmės gy
ventojų, kurie verčiasi tro- 
pikinių kraštų vaisių ir 
daržovių auginimu, žvejyba 
ir miško medžiagos gami
nimu. Guiana liečiasi su 
olandų Surinamu, Brazilija 
ir Venezuela. Iki 1966 m. 
šalis buvo britų kolonija, 
po to gavo nepriklausomy
bę, bet pasiliko Britų Com- 
monwealthe. Krašto sosti
nė yra Georgetown miestas.

VAK. VOKIETIJA išlei
do 60 pfenigių pašto ženklą 
karaliui Liudvikui Bavarie- 
čiui pagerbti.

Ludwig von Bayern 
(1845-1886) buvo karaliaus 
Wilhelmo I sūnus ir Bava
rijos sostą perėmė 1864 m. 
Prūsijai kariaujant su Aus
trija, palaikė Austrijos pu
sę. Prancūzų — prūsų kare 
(1870) palaikė Prūsiją. Dėl 
savo išlaidumo, politinės 
krypties bei nesveiko proto, 
Liudvikas 1886 m. buvo nuo 
sosto pašalintas, o jo vietą 
perėmė dėdė Luitpoldas. 
Liudvikas buvo didelis pilių 
mėgėjas ir pastatė Herren- 
hiemsee ir kitas pilis. Po 
atstatymo nugabentas Į 
Starnberger pilį ten prigėrė 
ežere.

S

S
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DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis
Dirvai aukojo:
O. Ivaškienė, Boston .... 83.00
J. Žebrauskas,

Miami Beach.................13.00
V. Barauskienė, Glendale 10.00 
J. Cinkus,

Downers Grove ......... 8.00
D. Gaurilius, Chicago .. 8.00 
O. Indrelė, Toronto .... 3.00 
Dalia Gordon, Australija 10.00 
J. Gaudušas, Chicago .... 3.00 
VI. Šniolis ,St. Petersburg 31.00 
Iz. Jonaitienė, Euclid ... .25.00
E. Černius, Melrose Park 3.00
O. Dailidienė, Cleveland 8.00
P. Mitalas, Jocksonville .. 8.00 
Br. Abromienė, Chicago 3.00 
A. Daugirdas, Willowick 8.00 
J. Petrauskas, Oak Park 8.00
St Virpša, Chicago.........13.00
A. Klein, Rochester .... 3.00 
P. Mikšys, Juno Beach .. 5.00
B. Mikėnienė, Lemont .. 3.00
A. Stukas, Jackson.........33.00
A. Leikus, W. Haven .... 3.00
B. Simonaitis, Chicago .. 3.00
S. Dabkus, Toronto .... 8.00 
Dr. Š. Lazdinis, N. York 33.00 
V. Katinas,

Richmond Hill............. 3.00
J. Bežys, Winnipeg......... 5.00
H. Dūda, Oceanside .... 3.00
T. Janukėnas, Dorchester 3.00 
Br. Musteikienė, Chicago 13.00 
VI. Varneckas, Waterbury 10.00
V. Paulionis, Chicago . . 18.00
E. Likanderis, Chicago .. 8.00 
LB Bostono apyl. valdyba 25.00 
L. Puskepalaitienė,

Dearborn .................... 33.00
S. Raštikienė, L. Angeles 10.00 
S. Augaitis, Watertown 13.00 
B. Briedis, Chicago......... 8.00
Gr. Gražienė, Chicago .. 8.00
S. Pangonis, Omaha .... 10.00
K. Šidlauskas,

St. Petersburg ............. 13.00
P. Pečenkis, Elizabeth .. 13.00 
V. Šalčiūnas,

Port St. Lucie ............. 5.00
V. Sutkus, Vokietija .... 83.00 
K. Naudžius, L. Angeles 5.00 
V. Butkys, Great Neck .. 3.00 
Dr. Pr. Sutkus,

Homewood.................... 33.00
T. Sperauskas, Glen Cove 8.00 
Pr. Urbutis, Lighthouse 3.00 
D. Valentinas, Chicago .. 3.00
J. Vencius, Mentor......... 3.00
M. Jurkšaitis, Willoughby 3.00
R. Jurkūnienė, Lomita .. 5.00
J. Taoras, St. Petersburg 8.00
J. Malskis, Cleveland .... 8.00
A. Penkauskienė, Cleve. 3.00
J. Bardauskas,

New Buffalo................ 10.00
Z. Janušis, Livonia......... 3.00
K. Daugvydienė, Detroit 13.00 
St. Tallat-Kelpšienė,

Chicago  ................ 8.00
V. Požėla, Omaha ......... 3.00
M. Jason, Greenwich ... .33.00 
J. Ališauskas, Cicero .... 6.00
F. Navickas, Cleveland .. 8.00 
D. Sulmar, Springfield .. 3.00
V. Augustinas, St. Pete. .. 8.00 
Martyno Jankaus Šaulių 

kuopa, Brockton ..........25.00
L. Stasiūnienė, Chicago .. 15.00
Dr. K. Šimaitienė, Queens 18.00
Dr. A. Gleveckas, Chicago 23.00
D. Januta, Berkeley ....15.00
J. Saulėnas, Providence 10.00
J. Pečiūrienė, Ann Arbor 8.00
J. Jasinevičius, Euclid ..13.00
K. Mitinąs,

Fremont Center .........25.00
J. Pivoriūnas, Cleveland 13.00’
D. Ūsas, Maspeth ......... 8.00
H. Stepaitis, Toronto .... 8.00
E. Gedgaudienė,

Santa Monica ............. 8.00
D. Bulgaris, Brooklyn .. 3.00
B. Vembre, Rochester ..13.00 
Dr. A. Palaitis, Racine .. 3.00
D. Higgins, Columbus .. 3.00
A. Beresnevičius, Webster 3.00

J. Juodišius, Cleveland .. 8.00
K. Vaičeliūnienė,

Cleveland ................. ..10.00
P. Žolynas, Chicago .... 13.00
M. Noreika, Nesconset .. 3.00‘
V. Stasiūnas, St. Pete. .. 5.00
A. Bagdžiūnas, Hilcest .. 3.00 
V. Melinis, Matawan .... 3.00
S. Tumošienė, Toronto .. 13.00
M. Karečkienė,

Woodhaven ................ 3.00
X. Y., Evergreen Park .. 3.0(1
S. Ignatavičius, Cleveland 3.00
L. Pollock, Solon............ 2.00
A. Liutkus, Cleveland .. 5.00
Dr. V. Dargis, Westchester 8.00
R. Kubiliūnas, Willoughby 8.00
J. Česnaitis, Albuquerque 3.00
J. Dunčia, Newark......... 3.00
R. Guzulaitis,

Indianapolis ................  8.00
K. Gasparaitis, St. Pete. 3.00
G. Auštra, Baltimore .. 8.00
P. Butkus, St. Petersburg 3.00
P. Pagojus, Detroit .... 8.00 
V. Sakas, Lake Worth .. 3.00 
V. Šeštokas, L. Angeles 25.00
F. Tallat-Kelpša,

Evergreen Park .........10.00
E. Blinstrubas,

Oak Lawn ....................13.00
V. Mažeika, Park Ridge "20.00 
A. Garbaliauskas,

Melrose Park ............  3.00
A. Ridikas, Afton .........13.00
St. Radžiūnas, Omaha .. 8.00 
K. J. Žara, Yucaipa .... 8.00 
P. Mekas, Hyannis .... 3.00 
A. Sukauskas, Dearborn 25.00 
J. Budrys, Chicago .... 3.00
J. Jasiūnienė, Chicago .. 3.00 
A. Matuzas, La Grange . . 3.00 
Br. Sutkus,

Richmond Hill ............ 13.00
K. Sirgitas,

Richmond Hill............  8.00
V. Beraitis, Bricktown .. 3.00
G. Biskis,

Clarendon Hill............. 23.00
Dr. M. Miškinis,

Orchard Lake ............ 33.00
Dr, A. Koncė.

San Francisco ............ 25.00
J. Paškauskas, L. Angeles 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS
PRENUMERATĄ

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

Help Wanted — for Cook 
4 p. m. — 9 p. m. Wednes- 
day, Thursday, Friday. 
Call: 861-3896.

Lake Shore E. 185 area. 
Modern, large, one bedroom 
apt. Appliances, air condi- 
tion, quiet bldg. Parking. 
Garage available. No chil
dren or pets. Lease. $275.00 
telef.: 531-6787.

$60.00 PER HUNDRED 
.PAID for remailing letters 
from home! Send self-ad- 
dressed, stamped envelop 
for information/application. 
Associates, Box 95-B, Ro- 
selle, N. J. 07203. (1-10)
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• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus metinis susirinki
mas įvyko š. m. vasario 20 
d. Lietuvių namuose.

Pirm. A. Jonaitis, atida
ręs susirinkimą, pakvietė 
pirmininkauti J. Budrienę 
ir sekretoriauti A. Macku- 
vienę.

Išklausius ir priėmus 
valdybos pranešimus apie 
veiklą ir iždo stovį, susirin
kimas, užgirdamas veiklą, 
prašė valdybą ir revizijos 
komisiją pasilikti dar vie
nam terminui.

Tęsiant tradiciją, meti
niame susirinkime paminė

G. Bublytė, K. Kliorytė ir R. Vilimaitė deda gėles prie 
laisvės paminklo. VI. Bacevičiaus nuotr.

^aupa
— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas 

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE
767 East 185th St.
Cleveland, Ohio 44119
Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS Už: 

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKIU 

SĄSKAITĄ 
(DIRECT DEPOSIT)

ti Vasario 16-tąją, pirm. A. 
Jonaitis tarė ilgesnį žodį, 
apibūdindamas šios šventės 
svarbą.

Susirinkimas baigtas vi
siems sugiedojus Lietuvos 
himną.

Besivaišinant buvo pra
vestas Dirvos rėmėjams do
vanų paskirstymas — lote
rija. Laimėjimus traukė J. 
Budrienė, A. Kazėnienė ir 
VI. Blinstrubas. Stambiau
sią dovaną — Buršteino 
prekybos dovaną moteriš
kus kailinius, laimėjo Izabe
lė Jonaitienė, Euclid, Ohio.

Pilnas laimėjusių dova-

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIU PIRKIMUI. NAMU 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMU 
PIRKIMUI (MORGIČIAI). 

nas sąrašas bus paskelbtas 
Dirvos sekančiame nume
ryje.

• Kiekvieną antradienį 
nuo 5:30 iki 6:00 vai. vak. 
klausykite jaunimo radijo 
programą "Naujoji Viltis", 
redaguojamą Tauro Bublio 
iš radijo stoties WCSB 89.3 
FM banga.

JAUNIMAS ATLIEKA 
PROGRAMĄ 

BLYNIŲ BALIUJE

Šį šeštadienį, vasario 28 
d., Lietuvių Namuose įvyk- 
stančiame tradiciniame Bly
nų baliuje, kuris rengiamas 
Clevelando skautijai pa
remti, programą atliks dai
nos vienetas "Uždainuo
kim", talkininkaujant šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mergaičių chorui.

Pradžia 7 vai. vak.

• Izabelė Jonaitienė, Eu
clid, Ohio, Dirvai paremti 
atsiuntė auką 25 dol. Ačiū.

VINCO GELGOTO
PLAUKŲ KIRPYKLA
• Vaikams, dirbantiems 

ir pensininkams plaukų nu- 
kirpimas $4.00.

• Vyrams plaukų stiliza
vimas nuo $10.00-$15.00.

Kviečiami atsilankyti kai 
reikės kitą kartą plaukus 
nusikirpti. Darbo valandos 
kasdien nuo 8 v. r. iki 6 v. 
vakaro. 687 East 185 St., 
telef. 481-2433. (8-17)

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• VASARIO 28 D., šešta
dienį, Pilėnų tunto skautų tra
dicinis blynų balius.

• KOVO 1 D. Taupos kre
dito kooperatyvo narių metinis 
susirinkimas Dievo Motinos 
parapijos svetainėje.

• KOVO 8 D. Koncertas 
Dievo Motinos parapijos salė
je. Vilija Mozoraitytė, Ramin
ta Lampsatytė, Michel Collars. 
Rengia Vasario 16 gimnazijai 
remti komitetas.

• KOVO 8 D. 11:45 vai. Šv. 
Jurgio parapijos salėje Ameri
kos Lietuvių Tarybos metinis 
susirinkimas.

• KOVO 29 D. Skautų tra
dicinė Kaziuko mugė.

• BALANDŽIO 11-12 D. 
Korp’ Giedros meno paroda. 
M. Gaižutienės keramika.

• BALANDŽIO 25 D. Ren
ginys Dainavos Globos Komi
teto Clevelande.

• BALANDŽIO 26 D. Pir
moji komunija lietuviškai.

Čilės flamingai pozuoja fotografui Sea World parke Auro
roje, Ohio, kuriame jie su kitais gyviais būna ištisus metus. 
Parkas atidarytas publikai nuo gegužės 18 iki rugsėjo 27 d.

• GEGUŽĖS 2 D. Lituanis
tinės mokyklos vakaronė.

• GEGUŽĖS 9-10 D. Atei
tininkų šeimos šventė.

• GEGUŽĖS 9 D. Motinos 
dienos minėjimas. Rengia Šv. 
Kazimiero lituanistinė mokyk
la.

• GEGUŽĖS 17 D. Lietuvių 
namų salėje Bronio Railos 
knygos "Tave mylėti tegalima 
iš tolo" sutiktuvės. Apie kny
gą kalbės prof. Tomas Venc
lova.

• GEGUŽĖS 24 D. — At
naujintos Dievo Motinos Nuo
latinės . Pagalbos šventovės" 
šventinimas, dalyvaujant vysk. 
A. M. Pilla, vysk. P. Baltakiui, 
OFM ir vysk. V. Brizgiui.

• BIRŽELIO 7 D. Šv. Kazi
miero lit. mokyklos mokslo 
metų užbaigimas.

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga

Delta E., William J. Sr.,

William j. Jalmbs Jr. ir

Barbara Jakubs Sekini d t
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185tti Street, Cleveiaml, Olio 44119 
Tel. (216) 531 7770

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

liams pastatyti.

• BIRŽELIO 14 D. Birželio 
trėmimų minėjimas. Rengia 
ALT, Estų Taryba ir Latvių 
Sąjunga.

• RUGPIŪČIO 2 D. Ramovė- 
nų gegužinė prie ežero.

• RUGPIŪČIO 16 — Lietu
vių klubo metinė gegužinė.

• RUGSĖJO 20 D. BALFo 
gegužinė Beechwood Pa.rk prie 
ežero.

• RUGSĖJO 26 — Lietuvių 
namų metinis balius ir klubo 
premijos įteikimas.

• SPALIO 17 D. Pabaltiečių 
vakaras Lietuvių namuose. 
Ruošia Amerikos Lietuvių Ta
ryba, Latvių sąjunga ir Estų 
taryba.

• SPALIO 31 D. Neringos 
tunto tradicinis balius.

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
Parduodame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheąues, priimame telefono, elektros, šildymo ir vandens 

sąskaitas.

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 
VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.

DARBO VALANDOS: 
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:30 vai. p. p. 
Penktadieniais nuo 10:00 vai. r. — 6:00 vai. vak.

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

SEKMADIENIAIS 
11:00 vai. r. — 12:00 vai. dienos 

Dievo Motinos parapijos patalpose 
18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119

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

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



DIRVA
• Lituanistikos seminaro, 

kuris šiais metais bus Mt. 
Asisi mokykloje Lemonte,
III., liepos 18-31 d. ruošimo 
darbus atlieka seminaro 
valdyba. Jai pirmininkauja 
Mindaugas Pleškys, kiti 
valdybos nariai yra Rūta 
Sušinskienė, Emilija Saka- 
dolskienė ir Danutė Rukšy- 
tė. Kviečiame visus susirū
pinti jaunimo lietuvių kal
bos pagerinimu. Visiems 
lietuviams tėvams, moky
tojams, organizacijų vado
vams turėtų rūpėti užaugin

A. A.

ZENONUI GOBIUI 
mirus, seseriai APOLONIJAI PAŽĖRIENEI 

ir artimiesiems reiškiam nuoširdžią užuo

jautą.

Irena, Eugenijus Manomaičiai 
Kazimiera, Vladas žibai
Toni, Adolfas Deikiai 
Vladė, Antanas Butkai 
Monika, Vitas Ginčai
Paulina Banienė
Paulina Konstienė
Julija Šalkauskienė

A. A.

ZENONUI GOBIUI, 
mūsų mielam pasitraukimo iš tėvynės į ne

žinią liudininkui ir bendrakeleiviui, atradus 

tikruosius namus, skausme pasilikusią žmo

ną KAZYTĘ, sūnus VYTAUTĄ ir ALGĮ su 

šeimomis bei visus artimuosius nuoširdžiai 

ir giliai užjaučiame.

Ritonė Rudaitienė 
Izabelė Stonkienė 

Mykolas Tonkūnas 
Algis Tonkūnas

ti lietuviškai kalbančių ir 
susipratusių rašytojų, žur
nalistų, redaktorių, moky
tojų, radijo valandėlių ve
dėjų ir organizacijų vado
vų. Visais seminaro reika
lais prašome kreiptis: Li
tuanistinis. seminaras, 5620 
So. Claremont Avė., Chica
go, III. 60632.

• Pianistas prof. Andrius 
Kuprevičius š. m. gegužės 
3 d. koncertuos šv. Kazimie
ro parapijos salėje, Los An
geles, Calif.

I

Parodoje dalyvavę lietuviai dailininkai. Iš kairės sėdi: Nedda Nijolė Macelytė, Elena Ur- 
baitytė, Elena Kepalaitė, Gražina Dragunevičienė ir Vida Krištolaitytė. Antroje eilėje stovi: LB 
New Yorko Apygardos pirm. Aleksandras Vakselis, Juozas Bagdonas, Algis Salpukas, Jonas 
Rūtenis, Marija Žukauskienė, Zenonas Urbelis ir Paulius Jurkus. L. Tamošaičio nuotr.

DAILĖS PARODA

Š. m. vasario 7-8 d. Kul
tūros židinyje, Brooklyne,
N. Y. įvyko lietuvių 14-ji 
dailės paroda, kurioje savo 
kūrinius išstatė 21 daili
ninkas, o jų kūrinių buvo 
apie šimtą. Lietuvių dailės 
parodos New Yorke rengia
mos kasmet, o šiemet kar
tu paminėta ir 80 metų su
kaktis nuo pirmosios lietu
vių parodos.

Parodą rengė LB N. Y. 
apygarda. Atidarymo žodį 
tarė LB New Yorko apy
gardos pirm. Aleksandras 
Vakselis ir pakvietė Pau
lių Jurkų išsamiau apibu
dinti šios ir pirmosios pa
rodos reikšmę.

Mūsų kūrėjus įvertinant 
New Yorko organizacijos 
paskyrė keletą premijų 
šiems dailininkams: Juozui 
Bagdonui 200 dol., Giedrei 
Montvilienei 200 dol., skulp
toriui Petrui Vaškiui, Jonui 
Rūteniui ir Rimgailei Zoto- 
vienei po 100 dol., Vilijai 
Rastonytei garbės pažymė
jimą, Česlovui Janušui gar
bės pažymėjimą ir įteikė 
Lietuvos Krikščionybės me
dalį jo 80 metų amžiaus 
proga, č. Janušo ilgametę 
talką lietuvių organizaci
joms įvertinant, patys šios 
parodos lankytojai nubalsa
vo įteikti populiarumo pre
miją.

Premijų skirstymo komi
siją sudarė: Elena Kepalai
tė, Paulius Jurkus ir Zeno
nas ūselis.

Parodoje buvo malonu 
susipažinti su skulptoriaus 
V. Kašubos Lietuvos Krikš
to medalių kūrybos pradžia.

(eč)

• Marijos Tūbelytės- 
Kuhlmanienės knygos „Įsi
brovėlė” sutiktuvės bus St. 
Petersburge, Fla., balandžio 
4 d., šeštadienį. Ta proga 
bus taip pat jos piešinių pa
roda ir Kuprevičiūtės iš 
Clevelando koncertuos.

• Ona Ivaškienė, Boston, 
Mass. atnaujindama Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
83 dol. Ačiū.

• Vladas šniolis, St. Pe
tersburg, Fl., Dirvai parem
ti atsiuntė 31 dol. linkėda
mas sėkmės tolimesnėje 
veikloje. Ačiū.

• Kęstutis Mikėnas, Los 
Angeles, Ca., užprenumera
vo Dirvą savo motinai Beat
ričei Mikėnienei, gyv. Le- 
mont, III. Sveikiname.

JEI .11 MS KEIKIA UŽDENGTI S.TOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINU VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės dailus.

M ARTINS ir GUNARS KAULINS I.ake^ood, Ohio

Mielam draugui

A. A.

JONUI ŠILEIKIUI

mirus, jo žmoną VALĘ ir visą šeimą nuošir

džiausia užjaučiame.

K. Martuvienė 
ir Dalia M. Stein

A. A.

JONUI KELERTUI 
tauriam lietuviui ir dosniam lietuviškų orga
nizacijų rėmėjui amžinybėn iškeliavusiam, Jo 

žmoną BERTĄ, sūnus Dr. ALIŲ ir Dr. JU

LIŲ su šeimą atsiskyrimo skaume prislėgtus 

giliai užjaučiame.

Elena ir Antanas 
Rūkai

• Albinas Stukas, Jack- 
son, N. J., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 33 dol. Ačiū.

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