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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Reaganas ir Gorbačiovas verčiami nauja gyvenimo lapa
Ko jie gali ir ko negali D^eg^SUŽMgėprOfesin^

Vytautas Meškauskas

Informacijos tarnybos (pri
vatinės ir valdiškos) taip nu
teikė žmoniją, kad jai atro
do, jog pasaulio likimas yra 
dviejų žmonių rankose: Rea
gano ir Gorbačiovo. Per vie
ną apklausinėjimą Europoje, 
pavyzdžiui, nustatyta, jog 
ten daugiau žmonių kreditą 
už taikos išlaikymą skiria 
Gorbačiovui negu Reaganui. 
Reaganas vaizduojamas kaip 
ištroškęs kraujo, tuo tarpu 
Gorbačiovas mosikuoja su 
alyvos šakele. Ne visi nori 
atsiminti, kad jei ne Reaga
no tikras ar tariamas karin
gumas, sovietai - gąsdinda
mi savo kariniu pranašumu -

Ir Lietuvoje reikalauja reformų
Maskvai ištikimi Lietu

vos komunistų prievaizdai 
stengiasi nepasivėlinti. Kai 
tik Gorbačiovas prašneko, 
kad reikia mažiau gerti, 
o daugiau ir sąžiningiau 
dirbti, tai tuoj panašiai 
pradėjo skambinti ir Vii-, 
niaus laikraščiai.

Ypač smarkiai su šūkiu 
"visų šalių proletarus vie
nyti” ėmė stengtis kompar
tijos ir valdžio oficiozas. 
"Tiesa”. Dar praėjusiais 
metais laikraštis ėmė svar
styti klausimą: "Kaip pa
kelti inžinieriaus prestižą?” 
Tam buvo pakviestas nau
jas, anksčiau dar nematy
tas veidas sovietiniuose lai
kraščiuose.

1986 m. lapkričio 15 d. 
numeryje ilgą straipsnį pa
rašė Vilniaus "Elfos" ga
myklos vyr. technologo biu
ro viršininkas Romualdas 
Šakenis. Griežtu tonu pa
teikdamas eilę faktų, inži
nierius atidengia, kad "El
fos" fabrike, kur gamina
mi milijonai elektros varik
lių, dėl nenuoseklaus stan
dartizavimo "stabdoma kū
rybinė veikla”. Geriausi su
manymai skandinami biuro
kratijos "nereikšmingų po
pierių sraute”. Pridaroma 
"beprasmių n u o s t olių", 
"brokas užslepiamas", o ki
tur produkcija "nusikalsta
mai padidinama". R. Šake- 
nio išvada, kad tokios pa
dėties akivaizdoj — .. ."ne
begalima taikstytis su to
kia padėtimi, kokia buvo 
iki šiol".

Tokie atidengimai ir rei
kalavimai dabar dažnėja, 

būtų paėmę dar porą kraštų 
savo orbiton. Reagano už
sispyrimas ieškoti išeities iš 
tos padėties, kurioje tik atsi
keršijimo baimė sulaiko nuo 
karo, privertė sovietus grįž
ti prie derybų stalo, nes 
aukštesnis amerikiečių tech
nologinis stovis žada pergalę 
bet kokiose varžybose JAV 
naudai. Tokioje situacijoje 
sovietai yra užinteresuoti iš
laikyti ‘status quo’, nes per
spektyva, kad abu kraštai 
gali vienas kitą sunaikinti, 
sovietams suteikė lygiatei
siškumo statusą, nors iš 
tikro sovietinės sistemos 
dėka jie yra visose srityse 

bet šiuo atveju įdomus ir 
pats naujų veidų rodyma
sis tarybinėje spaudoje. Ai> 
torius neabejotinai yra Ne
priklausomybės laikais buv. 
švietimo ministro, vėliau 
Seimo pirmininko taip pat 
i n ž i nieriaus Konstantino 
Šakenio sūnus, per pirmąjį 
bolševikmetį su tėvais nu
tremtas į Sibirą. Jo tėvas 
buvo žymus veikėjas, peda
gogas, fizikos vadovėlių au
torius, A. Mickevičiaus "Po
no Tado” poemos vertėjas, 
taigi vis daugiau domėjęsis 
kultūros ir tautos reikalais, 
negu inžinieriaus prestižu.

Tuo prestižu dabar sielo- 
damasis sūnus savo ilgame 
kone 409 eilučių straipsny
je kažkaip sugeba nė karto 
nepaminėti Lietuvos ar lie
tuvių verdo. fab)

Politbiuro nariai: — Kaip ilgai dar tęsis tas "glastnost”?

atsilikę.
Tai suprasdamas Gorba

čiovas nori tą sistemą ne pa
keisti, bet pagerinti, duoda
mas daugiau teisės paskirų 
žmonių iniciatyvai (kol kas 
tai matome tik spaudoje). Jo 
tragedija slypi tame, kad - 
norėdamas didesnių refor
mų - jis visų pirma turi gauti 
sau absoliučią galią. Taip 
dabar jis stengiasi pertvar
kyti Ukrainos komunistų 
partiją, pašalindamas savo 
visasąjunginio politbiuro na
rį ir Ukrainos partijos gen. 
sekretorių Vladimirą Sčer- 
binskį. Gorbačiovui jau pa
sisekė pašalinti iš aukštes
nių postų kai kuriuos Sčer- 
binskio sėbrus.

Nesigilinant šiuo tarpu į 
Kremliaus tarpusavio intri
gas, turime tačiau pastebėti 
prieštaravimą: Gorbačiovas 
nori sau valdžios versdamas 
jam paklusti savo ‘kolegas’, 
bet kaip tik valdžios sukau
pimas vienose rankose ir pri
vedė prie ligšiolinio rėžimo 
stagnacijos, iš kurios Gorba
čiovas nori sovietus pažadin
ti.

Kaip atrodo Reaganas aki
vaizdoje Gorbačiovo bėdų? 
Jam valdyti liko tik du me
tai. Iranūi ginklų skandalas 
smarkiai pakirto jo populia
rumą. Jis atsidūrė tokioje 
situacijoje, kurioje turi tei
sintis savo nežinojimu, kas, 
aišku, nėra būtinai reikalin
ga prezidentui kvalifikacija.

Dar prieš jam ateinant į 
valdžią, JAV santvarkoje 
prasidėjo procesas, duodąs

(Nukelta į 3 psl.)

Dr. Danielius Degėsys, nuo 1979 m. iki 1985 m. Vilties 
draugijos pirmininkas, kalba Dirvos 65 metų sukaktuvių ren
ginyje. Clevelande. J. Garlos nuotr.

Dr. Danielius Degėsys ba
landžio 1 d. išėjo į pensiją 
po virš 40 metų aktyvios 
medicinos praktikos ir gra
žaus visuomeninio darbo.

Baigęs Nepriklausomoje 
Lietuvoje karo mokyklą, 
Vytauto D. Universitetą 
medicinos fakultetą, bolše
vikų kalintas Kauno sunkių
jų darbų kalėjime, antrajai 
sovietinei okupacijai artė
jant, pasitraukė į Vieną, 
kur gilinosi chirurgijoje ir 

1949 m. imigravo į JAV.
1950 m. apsigyveno Cle

velande. Vertėsi privačia 
medicinos praktika, o nuo 
1956 metų chirurgine prak
tika.

Drauge su gydytojais 
Balčiūnu ir Stankaičiu įstei
gė Ohio Lietuvių Gydytojų 
draugiją. Vėliau dr. D. De
gėsio siūlymu buvo įsteigta 
ir Ohio Lietuvių Gydytojų 
draugijos kultūrine premi
ja, pirmoji ir vienintelė to
kia premija lietuvių medi
cinos darbuotojų tarpe.

Ištisą dešimtmetį dr. D. 
Degėsys buvo Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje vyr. 
daktaras kvotėjas, trejus 
metus redagavo Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų S-gos 
leidžiamą žurnalą "Mediči* 
na", nuo 1979 m. iki 1985 
m. buvo Vilties draugijos 
pirmininku, Dirvoje daug 
rašęs medicinos klausimais, 
taip pat per Tėvynės Garsi] 
radiją Clevelande bei kitų 
kolonijų radijo laidose kal
bąs aktualiomis ligų ir svei
katos temomis.

Dr. D. Degėsys vadovavo 
Clevelando naujųjų lietuvių 
namų atidarymo komitetui, 
yra Čiurlionio ansamblio 
monograijos komisijos na- 

(Nukelta į 15 psl.)
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sovaiTinĖ POLiTiugį^

Kaip ilgai dar išsilaikys Irakas ir perspektyvos jam kritus. 
Costa Ricos planas taikai Nikaragvoje. - Demjaanuko byla.

Kovo 21 dieną vėl suėjo 
terminas, kurį sau buvo pa
sistatęs Iranas nugalėti Ira
ką. Kaip ir ankstyvesnės 
datos, ir ši praėjo nepakei- 
tusi padėties. Vietoje per
galės Irako fronte, šiokį tokį 
triukšmą Iranas sukėlė išri
kiuodamas savo - sovietų 
konstrukcijos, bet kiniečių 
gamybos - raketų batarėjas 
Hormuzo sąsiaurio savo pu
sėje. Per tą sąsiaurį eina vi
sas Persijos įlankos laivų tra- 
fikas. Ir nors išrikiuotos ra
ketos yra gana primityvios, 
tačiau jos vistiek gali suža
loti, ir net paskandinti, pro 
šalį plaukiančius tanklaivius. 
Tai didelė grėsmė mažytės, 
bet nafta labai turtingos Ku- 
waičio valstybės laivininkys
tei, kuri pasiprašė JAV ap
saugos. Iki šiol ji tos apsau
gos kratėsi, nors JAV vy
riausybė ją pasiūlė jau 1980 
metais, kada į Saudi Arabiją 
pasiuntė savo tolimos žval
gybos lėktuvus - Awacs. Ir 
dabar Kuwaitas prašė ne tik 
JAV, bet ir sovietų globos 
savo laivininkystei.

Amerikiečiai tačiau norė
tų būti tik VIENI globėjai. 
Šiuo metu JAV Persijos įlan 
kos rajone turi pakankamai 
karo laivų (18), kurie galėtų 
savo raketomis ir artilerija 
sunaikinti Irano raketas. 
Tuo reikalu Kuwaite lankėsi 
JAV štabų viršininkų vadas 
adm. W.J. Crowe. Washing- 
tonas kartu įspėjo Iraną ir 
nebandyti trukdyti laivinin
kystę Persijos įlankoje. JAV 
įsipareigojimas buvo pa
skelbtas neatsiklausus Kong 
reso, kuris norėtų būti tuo 
reikalu atsiklaustas. Admi
nistracija tačiau aiškina, kad 
tokia politika jau anksčiau 
buvo aptarta ir nereikalauja 
naujo leidimo.

Paskutiniai įvykiai suak
tualino spekuliacijas, kas bū
tų, jei Iranas visdėlto laimė-

ŽALGIRIS 
LAIMĖJO!
Trečią kartą iš eilės ‘Žal

giris’ išėjo Sovietų Sąjungos 
krepšinio nugalėtoju, baig
minėse rungtynėse Maskvo
je užsitikrinus 10 taškų per
svarą. Komandoje žaidė ir 
A. Sabonis, nežiūrint gydy
tojų priešingos rekomenda
cijos.

Žalgirio komandos laimė
jimu džiaugėsi, ir ten pat at
šventė,virš 8000 stebėtojų iš 
Lietuvos, atlydėjusių juos į 
Maskvą. Nesunku įsivaiz
duoti laimėjimo iššauktas 
nuotaikas ok. Lietuvoje, ku
rios nostalgiškai lyginamos 
su Dariaus-Girėno žygio iš
šauktu pakilimu. 

tų karą su Iraku. Tuo atveju 
arabų smulkios Persijos įlan 
kos valstybės, sū Saudi Ara
bija priešakyje, sudarytų 
antrą gynimosi liniją. Nors 
jos turtingos, jų kariuomenė 
- kad ir gerai ginkluota - nė
ra tikro karo išbandytos. 
Joms reikėtų pagalbos iš 
kitur. Padėti galėtų Egiptas 
bet jis turi daug savo rūpes
čių. Pakistanas turi dvi di
vizijas Saudi Arabijoje, bet 
jų gali neužtekti. Kitos Pa
kistano pajėgos reikalingos 
sienų su Afganistanu ir pa
čiu Iranu apsaugai. Kalba
ma, kad britu premjerė Tha- 
cher, būdama šį savaitgalį 
Maskvoje, norės patirti Gor
bačiovo pažiūras. Atrodo, 
kad sovietai turi pakanka
mai mahometonų savo tarpe 
ir nenorėtų mahometonų fun 
damentalizmo triumfo Per
sijos įlankoje.

Tos įlankos valstybėms 
gręsia pavojus ne tik iš išo
rės, bet ir vidaus. Vienoje iš 
jų - Bahraine - beveik 70°/o 
visų gyventojų priklauso ma
hometonų Sija sektai, kuri, 
kaip žinia, valdo Iraną. Iš ki
tos pusės šijai, kurių yra 
daug Irake, liko savo val
džiai lojalūs. Daug kam Per
sijos įlankoje karas taip nu
sibodo - ir trukdo jos ūki
niam klestėjimui - kad jie 
dabar pradeda galvoti, kad 
Irano laimėjimas būtų ne 
taip jau bloga išeitis, kiek
vienu atveju geriau už besi
tęsiantį karą.

•••
Priešingai pereitame Nr. 

pareikštai prielaidai, kad se
natas paseks Atstovų Rū
mais ir pasisakys už pagal
bos Nikaragvos sukilėliams 
sulaikymą, Senatas tą pasiū
lymą, nepaisant demokratų 
daugumos, atmetė 52 prieš 
48 balsais. Aišku, kad nu
traukti pagalbą dabar būtų 
tiesiog nepadoru.

Ta pati institucija anks
čiau tačiau 98 balsais prieš 
vieną pasisakė už Costa Ri
cos prezidento Oscar Arias 
taikos planą, kuriam pritaria 
Nikaragvos kaimynai: Hon
dūras, Salvadoras ir Guate- 
mala. Planas numato paliau
bų paskelbimą, kurias per 60 
dienų turėtų pasekti dery
bos tarp vyriausybės ir suki
lėlių - ne tik Nikaragvoje, 
bet ir Salvadore. Kartu su 
paliaubom sustotų pagalbos 
iš užsienių siuntimas bet ku
riai kovojančiai šaliai, tarp 
kurių turėtų prasidėti dery
bos ginkluotų pajėgų suma
žinimui. Planas taip pat nu
mato, kad per tą 60 dienų lai 
kotarpį būtų duota laisvė te
levizijai, radijui, spaudai ir 
politinių partijų veiklai. Po 
to turėtų būti išrinktas bend 
ras Centro Amerikos parla
mentas, kuris prižiūrėtų nau 

jus prezidentų ir seimų rin
kimus kiekvienoje plane da
lyvaujančių valstybių.

Yra optimistų, kad dau
giau sukalbami žmonės Ni
karagvos sandanistų rėžime 
gali pritarti planui, tuo tar
pu jo atmetimas tikrai pra
tęstų pagalbą contrams iš 
JAV pusės.

•••
Demjanuko byla Jeruzalė

je vedama tokioje šališkoje 
dvasioje, kad jo gynėjas žy
das Yoram Sheftel pareika
lavo, kad teismas diskvalifi
kuotų pats save dėl savo ša
liškumo. Mat, 3 profesiona
lų teisininkų teismas bylos 
proga leido pakartoti visas 
žydams padarytas skriau
das, nesikoncentruojant prie 
paties Demjanuko kaltės ar 
ne kaltės. Kaip žinia, jis tei
gia, kad Treblinkos lagery
je visai nebuvęs. Sheftel to 
pareikalavo, kai teismas ne
leido amerikiečių advokatui 
Mark O’Conor apklausinėti 
liudininkų taip, kaip jis no
rėtų. Po poros valandų per
traukos, teismas atmetė 
advokato Sheftel prašymą.

Teismo pirmininkas Levin 
susilaukė kritikos ir iš kai 
kurių žydų laikraščių už tai, 
kad leido O’Connnor paklaus
ti liudininkų ar patys žydai 
nekoloboravo su administra
cija Treblinkos stovykloje, 
kurioje žuvo 870,000 žydų.

Demjanjuko byla galės 
pakeisti savo pobūdį - ypač 
po to, kai lenkų ir vokiečių 
archyvuose rasti įrodymai, 
kad Treblinkoj buvęs vokie
tis žandaras (ne ukrainietis), 
pravardžiuojamas Ivanu, 
pasižymėjo stovykloje žudy
mais ir kitais nusikaltimais.

PIRMĄ SYK| 
SOVIETIJOJE...
Sovietų gyvenimo stebė

tojus ištiko staigmena. Sep
tynių disidentų - Aksionovo, 
Bukovskio, Kuznecovo, Liu- 
bimovo, Maximovo ir Zino- 
jevo, visų gyvenančių Vaka
ruose - kolektyvinis straips
nis ‘Ar G lasnost tėra tik žai
dimas su veidrodžiais’, tilpęs 
sekmadienio, kovo 22 d. N.Y 
Times, už kelių dienų pasi
rodė keliom kalbom Mask
voje leidžiamame savaitraš
tyje Novoje Vremia. Jo ru
siška laida turinti apie 
200,000 skaitytojų.

Straipsnio autoriai svars
to, ar Gorbačiovo nauja po
litika yra istorinis posūkis, 
ar tik taktinis pasitraukimas 
prieš naują ofenzyvą, kaip 
kad mokė Leninas^ Jei So- 
vietija tikrai pasikeitusi, ko
dėl iš karto nepaleisti visų 
politinių kalinių, o ne svars
tyti iš naujo tik kai kurių jų 
bylos? Kodėl nepasitraukti

■ Iš kitos pusės
Sovietinėje spaudoje girdisi 91 i e s o s * ilgėsys, bet 

kol kas tiesą galima rašyti apie atskirus žmones, bet ne 
apie sistemą, kuri sukurstė žmones nedorai elgtis. Taip 
pat dar negalima rašyti tiesos apie užsienius, ypač JAV. 
Pavyzdžiui KOMJAUNIMO TIESA vasario 14 d. paskelbė 
savo komentarą apie TV seriją Amerika su ’k’, jai dar 
nepasirodžius. Girdi:

"Septynius vakarus amerikiečiams bus bru
kamas politinės fantastikos kliedesys, kuri Ei Bi 
Si kainavo 44 milijonus ... Filmo scenarijaus au
torius ir režisierius — apsukrus perėjūnas.”

Kaip matome, to komentaro autorius bus blogos nuo
monės apie nematytą filmą, nors logiškai galvojant idėja 
turėtų jį sužavėti. Ar bolševikai neskelbia, kad jų "socia
lizmas’ yra mokslinė sistema, kurios negalės išvengti vi
sas pasaulis. Už tat scenarijaus autorių, kuris norėjo pa
rodyti, kas bus po 10 metų šią sistemą įvedus Amerikon, 
reikėtų iš anksto pagirti, žinoma, atvaizduota padėtis 
nebuvo labai pavydėtina, bet kurioje sovietinėje respub
likoje ji buvo geresnė po 10 metų? Ar ne taip kaip tik
rame gyvenime, sovietų aukštieji pareigūnai ir jų ’klap- 
čiukai’ filme gyvena prabangiai. Vienas KGB generolas 
net carienės apykaklę atgabeno savo meilužei! Juk tai 
tikrasis sistemos pagrindas ir ramstis.

Už bandymą atvaizduoti sovietinį gyvenimą komen
tatorius Vidas Rachlevičius kaltina ne ką kitą, bet — 
JAV valdžią:

”1983 m. Ei Bi Si perėjo į kitų šeimininkų 
rankas. Kompaniją nupirko koncernas ’Kepitl sitis 
komjunikeišins”. Tereikia pasakyti, kad ’Kepitl 
sitis’ įkūrėjas ir vienas jo akcininkų yra praėjusią 
savaitę atsistatydinęs Centrinės žvalgybos valdy
bos šefas Viljamas Keisis. Tad aišku, kad antita
rybinių kino klastočių ištakų reikia ieškoti ne kom
panijai tarnautojų kabinetuose, o Vašingtono val
džios aparato aukštikalnėse.”

Kiek aukščiau Rachlevičius tačiau rašė, kad jis kal
bėjęs su į Vilnių atvykusia JAV konsulato Leningrade 
darbuotoja, kuri jam tvirtai pareiškiusi, kad JAV admi
nistracija negali kontroliuoti filmų kūrėjų. Bet Kom
jaunimo Tiesos komentatorius pasirodė ne pėsčias. Jis 
tai pareigūnai parodė Prancūzijos komunistų laikraščio 
’Jumanite’ nuotrauką, vaizduojančią Reaganą su akto
rium Stalone, filmų, ’Rambo’ ir ’Rokis’ didvyriu. Pašne
kovė, girdi, nieko neatsakiusi. . .

Jei nuotraukom gali ką nors įrodyti — siūlyčiau ko
munistiniam, bet tariamai lietuviškam laikraščiui geriau 
įsidėti Reagano ir kitų buvusių JAV prezidentų nuotrau
kas, skelbiant su vietos lietuvių veikėjais deklaracijas 
Vasario 16 d. proga! Tai būtų geresnis Reagano prieš- 
komunistiškumo įrodymas negu nuotrauka su kokiu nors 
aktorium. Skaitytojams Lietuvoje tikrai būtų įdomiau.

(vm)

iš Afganistano, kodėl nepra- 
vesti iš tikro reikalingas re
formas ūkyje?

Ko vakariečiai nenori su
prasti - aiškina autoriai - yra 
tai, kad - jei sovietai nori ra
dikalių permainų - jie 
pasmerktų viešpataujančią 
ideologiją. Netgi paskutinis 
kvailys galėtų suvokti, kad - 
jei 70 metų viešpatavusi dok 
trina privedė vieną turtin
giausių pasaulio kraštų prie 
suirutės - ji negali būti gera 
ir t.t., ir t.t.

Pereitą trečiadienį Prav- 
da, kuri turi milijoninį tira
žą, paskelbė atkirtį kaltin
dama, kad tas straipsnis 
buvo įkvėptas Vakarų žval
gybos tarnybų.

‘Kokią moralinę teisę turi 
tie dezertyrai kelti klausimą 
apie reformas mūsų krašte, 
jei jie patys iš jo pabėgo?’ - 
klausė Pravda ir atsakė: ‘Tie 
kurie pasirašė tą manifestą 
nesupranta, kaip žemai krito 
ir su kiokia panieka į juos žiū 
ri sovietiniai žmonės’.

žodžiu, šiandien dar kaip 
... vakar.
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minating & construction. Associated 
Store Fixtures, 3150 Bordentovvn Av., 

Old Bridge, N. J. 0885 7 
201-727-3200

(12 1!•

SHIPPER RECEIVER 
INVENTORY CONTROL

Fast grovving textile co. needs helpl 
Many benefits, good work. cond. (.all
Mr. JAY 617-337-8970. < 12-14)

SEWING MACHINE 
OPERATORS 
Double Needie 

Merrow Single Needie 
Button Hole & Bar Tack 

Experienced, to work on jackets. 
Steady work. Time work & piece 
cal benefits, holidays, vacation, 
caal benefits, holidays, vacation, 
pension. Apply in person at:

NIEMOR CONTRACTORS
720 FREL1NGHUYSEN AVĖ. 

NF.WARK, N. J. 07114 
(12-14)

MACHINIST N/C 
INSPECTOR

First class with job shop exp. Per- 
inanent position gd. working condi- 
tions. English req. Apply in person.

ALL TOOL CO.
899 RAHWAY AVĖ. 
UNION, N. J. 07083 

__________________________ (12-»n

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

(6-13)
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Gorbačiovas: — Ir jei mes panaikintume raketas Europoje? 
Reaganas: — Gera idėja!! Hm ... Bet kur ta Europa?LKB Kronikos sukaktis

šimtas su viršum žmonių 
kovo 19 dieną susirinko ka
piteliu j e Washingtone pa
minėti LKB Kronikos pen
kiolikos metų sukaktį.

Priėmimą bendrai suren
gė kongresmenas John Mil- 
ler. Lietuvių Katalikų Reli
ginė Šalpa ir Washingtone 
veikiąs tyrimo Institutas 
Religijos ir Demokratijos 
reikalams. Į jį atsilankė 
kongresmenai ir jų štabo 
nariai, Valstybės departa
mento pareigūnai, atstovai 
iš įvairių religinių ir žmo
gaus teisių organizacijų ir 
Washingtono bei jo apylin
kių lietuviai, šalia Millerio, 
priėmime dalyvavo kon- 
gresmnai Dornan, Levine ir 
Feighan bei kongresmenų 
Kennedy, Ritter, Yatron ir 
Barton ir senatorių Metzen- 
baum ir Lautenberg pasiųs
ti atstovai. Daugiau negu 
pusė svečių atstovavo kita
taučių institucijas, besido
minčias Lietuva ar tiesio
giai dirbančias persekioji
mų lietuvių naudai, kaip 
pvz. JAV kongreso Helsin
kio komisija, National Cen- 
ter for Public Policy Re- 
search, Christian Response 
International, ir visa eilė 
kitų.

Prieš priėmimą vysk. 
Thomas Lyons, Washingto- 
no arkivyskupijos augzilia
ras vyskupas, aukojo LKB 
Kronikos intencijai mišias, 
k o n c elebruojant Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos 
pirmininkui J. E. vysk. Pau
liui Baltakiui ir Lietuvių 
Katalikų Religinės šalpos 
reikalų vedėjui kun. Kazi
mierui Pugevičiui, kuris šia 
proga pasakė specialiai pri
taikytą pamokslą.

Po mišių svečius Rayburn 
House Office Building prie 
priėmimo durų sutiko Re
liginės šalpos štabas. Kiek
vienas kitatautis svečias 
gavo po informacijos pake
tą apie LKB Kronikos vaid
menį okupuotos Lietuvos 
r e z i stencijoje. Priėmimo 
kambary buvo išstatyta 
i m p onuojanti persekioja- 
Lietuvos Bažnyčios paroda 
ir literatūros stalas. Be su
stojimo priėmimo metu bu
vo rodomos vaizdajuostės 
apie Lietuvą.

Knygų ir daugelių straip
snių autorius George Wei- 
gel, James Madison funda
cijos pirmininkas, pravedė 
programą, kurios metu kal
bėjo Kent Hill, Institute on 
Religion and Democracy 
pirmininkas, kongresmenas 
John Miller, kun. Kazimie
ras Pugevičius ir vysk. 
Paulius Baltakis. Baltųjų 
rūmų atstovas Linas Koje
lis perskaitė prezidento 
Reagano sveikinimą.

Vysk. Baltakis trumpai 
pasveikino LKB Kronikos 
redaktorius ir Lietuvos ka
talikus lietuviu kalba

Šia proga kongresmenas 
Milleris, respublikonas iš 
Washingtono valstijos, pra
nešė, kad JAV Kongrese 
y Va. steigiamas religinės 
laisvės pakomisė Lietuvos 
katalikams. ” Neturi u daug 
lietuvių savo distrikte ir ne-e 
su lietuvis, nei katalikas .., 
bet esu įsitikinęs, kad ši 
pakomisė yra nepaprastai 
svarbi, nes ji gina pagrin
dinę žmogaus teisę, būtent 
religinę laisvę”, aiškino 
kongresmenas Milleris.

PREZIDENTO REAGANO 
SVEIKINIMAS 

LKB KRONIKAI

1987 kovo 19 prezidento 
Reagano sveikinimas LKB 
Kronikos redakcijai buvo 
perskaitytas tą dieną įvyku
siame JAV kapitoliuje pri
ėmime, kuriuo buvo pami
nėta LKB Kronikos penkio
likos metų sukaktis.

”Kovo 19-toji yra ypatin
ga diena viso pasaulio lietu
viams, ir visiems, kurie 
brangina žmogaus teisių 
apsaugojimą, ypač religinę 
laisvę”, pareiškė preziden
tas. ”Tą dieną 1972-siais 
metais, paskelbta pirmoji 

Kronika. Nuo tada, Vaka
rus pasiekė 72 šio nuosta
baus pogrindžio leidinio nu
meriai. Tai seniausias, pa
stoviai leidžiamas pogrin
džio leidinys sovietų impe
rijoje.

”Kronika yra švyturys 
religinės priespaudos tam
soje, kuris dokumentuoja 
sovietų valdžios sistematiš- 
ką Lietuvos katalikų engi
mą, įskaitant persekiojimą 
ir netgi įkalinimą tų dva
sininkų, kurie moko vaikus 
tikėjimo tiesų, tikinčiųjų 
diskriminaciją mokyklose ir 
darbovietėse; ligoninių per
sonalo atsisakymą leisti su
teikti paskutinį patepimą; 
bažnyčių išniekinimą.

”Kronikos leidėjai ištver
mingai darbuojasi, nepai
sant dažnų KGB bandymų 
susekti ir sustabdyti Kro
nikos leidimą. Tai, kad so
vietų pareigūnams nepa
vyksta, paliudija Kronikos 
autorių drąsa. Tai, kad nau
ji autoriai pakeičia tuos, 
kurie pakliūna į KGB spąs
tus ir yra išsiunčiami į dar
bo lagerius, parodo kaip 
plačiai Lietuvos žmonės re
mia Kroniką.

”Yra tikrai džiugu, kad 
Amerikos liaudis prisideda 
prie religinės laisvės gyni
mo Lietuvoj. Amerikos Bal
sas ir Laisvosios Europos 
radijas atlieka svarbią rolę 
perduodami Kronikos infor
maciją Lietuvos katali
kams, kurie šiaip sau netu
rėti! progos reguliariai sek
ti Kronikos žinias sovietų 
priespaudos sąlygose. Aš 
pažadu ir toliau remti lie
tuvių tarnybas Amerikos 
Balse ir Laisvosios Europos 
radijuje, taipgi užtikrinant 
necenzūruotos informacijos 
tėkmę Lietuvos žmonėm”.

Savo laiško pabaigoje, 
prezidentas Reaganas pa
reiškia, kad jis ir jo žmona 
Nancy meldžiasi už visus 
Kronikos leidėjus, ”nes jie 
yra didvyriai, stovintys 
priešakinėse kovos už reli
ginę laisvę linijose.” Prezi
dentas savo laišką baigia 
trim žodžiais lietuvių kal
ba : ”Telaimina Jus Dievas.”

(LIC)

Reaganas ir Gorbačiovas
(Atkelta iš 1 psl.) 

persvarą Kongresui, nors 
konstitucijos autoriai norėjo 
balanso tarp tų institucijų. 
Tokios operacijos, kaip gink
lų Iranui tiekimas, norma
liai turėtų būti pavestos ČIA 
kuri savo prigimtimi turi bū
ti slapta organizacija. Kong
resas tačiau taip patvarkė, 
kad jos visos slaptos opera
cijos turi būti jam praneštos. 
Kad to išvengti, toji opera
cija buvo pavesta tvarkyti 
paties Prezidento Saugumo 
Tarybai, kuri faktinai nėra 
tam skirta. Kongresas taip 
pat buvo nutraukęs kuriam 
laikui pašalpą Nikaragvos 
‘contrams’. Faktas, kad jis 
ją vėliau atnaujino, kalba už 
tai, kad administracija pada
rė girtiną darbą ieškodama 
pašalpos pratęsimo privati
nėm priemonėm, bet Kong
reso dabartinės daugumos 
akyse tai jau nusikaltimas. 
Nuo formalaus kaltinimo pre
zidentas turėjo gintis aiškin
damas, kad jis ne viską žino
jęs, kas reiškia jam ištikimų 
pareigūnų, kurie tikėjosi pil
dą jo pageidavimus, išdavi
mą - o tai, aišku, negali būti 
laikoma bet kurio charakte
rio gera puse.

Aplamai, visi kritikuoja 
JAV užsienio politiką, ar jos 
nebuvimą, tačiau bet kokiem 
drąsesniems žingsniams ke
lias yra uždarytas. Jei jie 
pasiseka, kaip pvz. Grenado
je, su ja tyliai sutinkama. 
Jei ne - prasideda nusikals
tamo darbo sąstato ieškoji
mas. Nesunku įsivaizduoti, 
kad JAV pralaimėjus n-jį 
pasaulinį karą, prezidentas 
Rooseveltas būtų patrauk
tas atsakomybėn už išpro- 
vokavimą Japonijos ir Ber- 
lyno-Romos ašies karo JAV 
paskelbimo.

žodžiu, JAV prezidentas 
turi mažesnę laisvę iniciaty
vai negu jo varžovas Krem
liuje, kuriam nereikia skai
tytis su klausimu sekančioje 
spaudos konferencijoje: o ką 
tu padarei su Ščerbinskiu ar 
kuo nors kitu, kodėl tu me
luoji?! Netikėtiems klausi
mams Sovietijoje iki šiol ne
buvo vietos. Už tat labai įdo 

mu sekti kaip toli eis ta kryp 
timi Gorbačiovo ‘glosnost’. 
Šiandien sovietų spaudoje 
užtinki aiškinimų, kad nega
li būti neteisingų klausimų - 
gali būti tik neteisingi atsa
kymai. Drąsesnių klausimų 
tačiau negalima tikėtis, kol 
paklausėjai dirba tam pa
čiam ponui - valstybei, kurią 
tvarko Gorbačiovas. Palygi
nimui turime atsiminti, kad - 
pavyzdžiui - per prezidenti
nes spaudos konferencijas 
už savo provokatyvinius 
klausimus pagarsėjęs ABC 
korespondentas Sam Donald- 
son gauna 3-5 kartus dau
giau metinės algos negu 
pats ... JAV prezidentas.

Kaip nežiūrėsi, abu reži
mai savo vadus veda į stag
naciją. Išsisaugojimo instink
tas verčia juos laikytis labai 
santūriai. Tik kartais neti
kėti pareiškimai - kaip Rea
gano apie ‘žvaigždžių karą’ 
ir Gorbačiovo apie ‘glosnost’ 
- kurie, nepaisant tų žodžių 
plataus linksniavimo vis dar 
palieka neaiškūs, staiga at
neša permainą.

• Lietuvių Rašytojų 
Draugijos grožinės literatū
ros 1985 m. premija paskir
ta dviem rašytojam: Pau
liui Jurkui už ”Kai Vilniaus 
liepos žydi” ir Česlovui 
Grincevičiui už ”Vidudienio 
vargai”.

Premija 2000 dol. Mece
natas Lietuvių Fondas.

• Jadvyga Mulokienė, 
Santa Monica, Cal., užsipre
numeravo Dirvą ir pridėjo 
auką. Ačiū.

• Birutė žiogienė, Ore- 
field, Pa., atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 33 dol. Ačiū.

• Feliksas ir Stasė Va
liai. White Rock, B. C., Ka
nadoje, gavę susipažinimui 
Dirvą iš savo kaimyno kor- 
poranto Adomo Kantauto, 
pamėgo ir užsiprenumera
vo, pridėdami dar auką. Dir
va jiems primena studenta
vimo laikus ir paliktą gim
tąjį kraštą. Sveikiname 
naujus skaitytojus.
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■ laiškai Dirvai
ANONIMAI, DRAUSMĖ 

IR PRESTIŽAS...

Taip graudena ponas J. 
V. Sūduvas savo straipsny
je (Dirva 1987. II. 26) ra
šydamas apie buvusį ALT 
S-gos Bostono (10) sky
riaus narių susirinkimą, 
Įvykusį 1987 m. vasario 1 d.

"Klausimuose ir sumany
muose” tarp kitko taip ra
šoma : ”... Keli kalbėtojai, 
ypač senosios revizijos ko
misijos nariai (Al. Griauz
dė, G. Ambraziejus) savo 
raporto rekomendacijoj pa
sisakė prieš anonimais pa
sirašytus straipsnius, iš
spausdintus "Dirvoje” iš
kreipiančius faktus ir tuo 
D R U M STANČIUS SKY
RIAUS DRAUSMĘ IR 
PRESTIŽĄ (pabrauktą — 
A. G.). Anonimais pasira
šytų korespondencijų susi
rinkimas prašo "Dirvoje” 
nespausdinti...”

Tai tik to straipsnio au
toriaus prasimanymas ir 
negražus tikrovės iškraipy
mas. Atrodo, kad tuo sąmo
ningai siekiama kažkieno 
blogas intencijas priskirti 
kitiems.

1. Kontrolės komi sija 
pasisakė tik apie 
negeroves, dėl kurių 
iškyla skyriaus veik
loje nesklandumų ir 
kurios iššaukė net pa
šaipos.

2. Kontrolės k o m isija 
n e p a s i s a k ė 
"prieš anonimais pa
sirašytus straipnius”.

3. Ir susirinkimas ne
prašė, kaip straips
nio autorius rašo — 
"Anonimais pasirašy
tų korespondencijų su

Liepos 7 — $1956.00

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

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

Telefonas: (617) 268-8764

PRJCES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO C.HANGES.

Gegužės 4 — $1429.00 
Gegužės 12 — $1915.00 
Birželio 3 —$1558.00

‘Atober Holidays”

1987 M. EKSKURSIJOS
Į LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 Wcst Broadwav 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

sirinkimas prašo "Dir
voje" nespausdinti”.

O Kontrolės komisijos pa
sisakymuose (tarkim — ra
porte) taip parašyta: ”... 
Dabar, kada prie namo pa
laikymo dirbti nebereikia, 
kasoje yra didelė kupeta pi
nigų — ūpas pakilo ir ener
gija net per kraštus lieja
si . . .” ”. . . Tačiau labai ne
smagu ir nemalonu, kad 
anksčiau buvusi darna ima 
irti. Staiga išaugo keistas 
didžiavimasis ir bereikalin
gas plačiai garsinamas (jau 
net ir vykdomas dosnumas 
(Dirva Nr. 48, 1986. XII. 
18). Susilaukėme iš aplin
kos net ir pašaipos (Dirva 
Nr. 2, 1987. I. 15). Straips
nio autorius nežinomas, bet
— tik gerai įsiskaitykime 
ir pagalvokime — turinys 
atspindi aplinkos nuotaikas. 
Tai jau labai negerai. Todėl 
reikėtų veiklos planus ge
rai persvarstyti, kad pana
šūs reiškiniai ateityje ne
besikartotų . . .”

Tame pačiame (J. V. Sū
duvoj straipsnyje yra ir 
daugiau netikslumų, pra
leidimų. Bet tą patikslinti 
privalu pačiai valdybai, nes 
straipsnio autorius žinių 
bus gavęs ne iš kokio "pa
tikimo šaltinio”, o iš paties 
šaltinio — iš paties savęs
— iš vaidybinio posto.

Aleksandras P. Griauzdė

Bu v. Kontrolės komisijos 
pirmininkas

GERB. REDAKTORIAU,

Londonietis S. Kasparas 
per palyginti trumpą laiką 
du kartu "Dirvoje" paskel
bė pilnus melo ir šmeižto 

"laiškus”, nukreiptus prieš 
D. Britanijos Lietuvių Są
jungos (DBLS) vadovybę 
ir kai kuriuos šiame krašte 
gyvenančius lietuvius.

DBL S-ga yra nesrovinė 
ir nepartinė lietuvių orga
nizacija, sėkmingai veikian
ti jau 40 metų ir apjungian
ti visus Britanijos lietu
vius, kurie siekia Lietuvių 
Chartoje numatytų tikslų: 
savo darbu, mokslu, turtu 
ir pasiaukojimu kovoti už 
n e p riklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymą.

DBL S-gos Centro valdy
bos būstinė ir Sąjungos pa
stangomis įsteigti Lietuvių 
Namai Londone yra svarbus 
lietuviškas centras. Lietu
vių politinė veikla šiame 
centre yra būtina. Nuo pat 
DBL S-gos įsteigimo, jos 
valdybai teko dalyvauti ir 
veikti daugelyje tarptauti
nių organizacijų.

Britanijos lietuviai per 
savo atstovus, daugiausia 
centro valdybos narius, da
lyvauja įvairiuose tarptau
tiniuose sambūriuose ir iš 
vien su kitomis tautybėmis 
veikia nuo pat 1947 m. Nuo 
1952 m. Vidurio ir Rytų 
Europos Socialistų unijos 
konferencijose ir Socialistų 
Internacionalo kongresuose 
dalyvauja londoniečiai so
cialdemokratai. Kiti žmonės 
dalyvauja tarptautiniuose 
liberalų kongresuose. DBL 
S-gos Centro valdybos na
riai nuo 1955 m. dalyvavo 
Vidurio ir Rytų Europos 
kraštų laisvųjų atstovų ko
mitete, kurio tikslas — ro
dyti laisvajam pasauliui 
pavergtųjų tautų siekimus 
atgauti laisvę ir atstatyti 
nepriklausomybę bei demo
kratinę santvarką. Lietu
vių atstovai visada dalyva
vo Pavergtųjų Europos 
Tautų (ACEN) Londono 
delegacijoje. Nuo 1970 m. 
Londone įsteigta nauja po
litinė organizacija — Euro- 
pean Liaison Group (ELG), 
kurion pradžioje įėjo 14 
tautybių, a t s t ovaujančių 
Europos pavergtiems kraš
tams. Tą organizaciją rėmė 
Britanijos parlamentaras 
lordas St. Oswaldas. Ji te
beveikia ir dabar. Lietuvės 
moterys dalyvavo East Eu- 
ropean Federation (įst. 
1952), o vyrai daugelyje ki
tų organizacijų. Londone 
kurį laiką taip pat veikė lie
tuvių-latvių ir lietuvių-Įen 
kų draugijos. Per eilę me
tų, išeivijos gretoms retė- 
jant, daug minėtų organiza
cijų (kaip ir federalistai) 
nustojo veikusios.

S. Kasparas turbūt yrą 
vienintelis, kuris "žino", 
kad Vidurio Europos Fede
ralistai tebeveikia ir leidžia 
sąvo žurnalą. Mums tai ne
žinoma.

DBL S-gos Centro valdy
bos nariai praeityje daly
vavo daugelyje tarptauti
nių egzilų organizacijų, kur 
atrodė, kad reikalinga ir 
naudinga. DBL S-gos metu 
niuose suvažiavimuose ta 
veikla buvo narių aprobuo

ta ir nusipelnę nariai pa
gerbti. šiuo metu DBL 
S-gai vadovauja jaunesnės 
kartos žmonės, kuri lietu
viškame darbe vadovaujasi 
patriotiniais jausmais ir to
lerancija kitų tautų atžvil
giu. Todėl jie yra giliai pa
sipiktinę S. Kasparo sklei
džiamais šmeižtais Ameri
kos lietuvių spaudoje.

"Dirva” spausdindama S. 
Kasparo paskvilius turėtų 
suprasti, kad panašūs 
šmeižtai ardo išeivijos vie
nybę ir gali nustumti gerus 
norus turinčius tautiečius 
nuo visuomeninės veiklos.

Mūsų santykius su kito
mis tautomis nusako Lie
tuvių Chartos 13-tas straip
snis: "Lietuvio santykius 
su nelietuviu nustato arti
mo meilė ir pagarba kiek
vieno žmogaus laisvei, gar
bei, gyvybei, sveikatai ir 
turtui". Tas dėsnis turėtų 
būti pirmoje eilėje taiko
mas mūsų kaimyninėms 
tautoms, kurios, kaip ir 
mes, siekia savo tautoms 
laisvės ir valstybinės ne
priklausomybės. To princi
po mes ir laikomės.

Jaras Alkis,
DBL S-gos pirmininkas

PLB PAREIŠKIMAS 
VISUOMENEI

Kadangi lietuvybės išlai
kymas išeivijoje yra pirma
eilis PLB rūpestis, PLB 
valdyba dėmesį kreipia į 
padėti visuose išeivijos gy
venamuose kraštuose. To 
požiūrio ir ilgalaikio plana
vimo pasėkoje PLB valdy
ba buvo pakartotinai nuta
rusi išsiaiškinti galimybes 
įkurti Pasaulio lietuvių 
centrą Lemonte, įsigijant 
St. Andreas seminarijos pa
statą, kurį nupirko Lito in
vestavimo bendrovė. Pirmi
ninko pavaduotojas dr. To
mas Remeikis buvo įgalio
tas reikalą išstudijuoti ir 
vesti derybas. To pasėkoje 
buvo keletas formalių ir ne
formalių pasitarimų tai-p 
PLB ir Lito atstovų, buvo 
plačiai paskleista anketa 
atsiklausti lietuvių visuo
menės ar tokį projektą rem
tų (žiūr. dr. T. Remeikio 
kreipimąsi PLB valdybos 
vardu į Chicagos apylin
kių lietuvius išspausdintą 
"Drauge” š. m. vasario 25 
d.).

Dr. Tomas Remeikis, pa
dedamas specialistų, išty
ręs ekonominius centro as
pektus, teisines sąlygas, bei 
atsižvelgdamas į stiprų vi
suomenės pritarimą, reko
mendavo PLB valdybai pa
daryti Lito bendrovei pasiū
lymą dėl centro įsigijimo. 
Ši rekomendacija buvo pa
teikta PLB valdybos posė
džiui, kuris įvyko 1987 m. 
kovo mėn. 7 d. Tarpe kitų 
nutarimų, PLB valdyba pa
darė nutarimą ir šiuo klau
simu.

PLB valdybos posėdyje, 
sprendžiant klausimą ar pa
daryti ar nepadaryti pasiū
lymą Lito bendrovei dėl

centro įsigijimo, balsai pa
sidalino lygiomis: prieš 
PLB pastangas centrą įsi
gyti balsavo pirmininkas 
Vytautas Kamantas, PLJS 
pirmininkas Gintaras Gru
šas ir vicepirmininkė Biru
tė Jasaitienė; už balsavo 
p i r mininko pavaduotojas 
dr. Tomas Remeikis, vice- 
pirninkai Rimantas Dirvo
ms ir Raimundas Kudukis 
(posėdyje nedalyvavo vice
pirmininkai S. Jokubauskas 
ir M. Lenkauskienė). Tokiu 
būdu rekomendacija nega
vo reikiamos daugumos bal
sų ir tolimesnis PLB vaid
muo Šiame reikale yra su
stabdomas. PLB Inf.

BROLIAI IR SESĖS 
VYČIAI!

Lietuvių spaudoje pilna 
skelbimų apie keliones į Ro
mą, į didįjį LIETUVOS 
KRIKŠTO 600 METŲ SU
KAKTIES MINĖJIMĄ. Vi
si rengėjai, įskaitant ir Lie
tuvos Vyčių organizaciją, 
stengiasi, kad keli tūkstan
čiai lietuvių iš laisvojo pa
saulio dalyvautų iškilmėse 
šv. Petro Bazilikoje.

Lietuvos Vyčių Centro 
valdyba laiko prasminga ir 
gera, kad tą pačią dieną, 
sekmadienį, 1987 m. birže
lio 28 d., Lietuvos Vyčiu 
skyriai visose lietuvių pa
rapijose imtųsi iniciatyvos, 
kad būtų iškilmingos pa
maldos, kad šalia išsirikia
vusių vyčių būtų sukviesti 
visi parapijiečiai prisidėti 
prie tų jubiliejinių pamal
dų savo kolonijoje.

Jeigu visi susieitume ir 
visi drauge melstumės, tai 
būtų besimeldžianti lietu
vių tauta, dėkojanti už 
krikštą, prašanti naujų 
malonių sunkiuose varguo
se. Ir koks būtų įspūdis vi
siems, kitų tautybių žmo
nėms. Visi matytų, kaip lie
tuviai organizuoti, kaip 
brangina savo tradicijas, 
kaip brangina savo tikėji
mą !

Lietuvos Vyčių Centro 
Valdyba

I.AUNDRY 
SUPERVISOR

North Jersev commrrdol laundry 
operotlon netdi exp»nenc»d luundrv 
jupervleor. Mutt have 3 v»arj exper- 
lence, preferablv in a commtrciai loun- 
dry ęperatlon Supervltory cxperiencc 
in o laundry operafion also reauired. 6 
dav work week. Good »aia»v and bene- 
liti. Coll.201-6W-8700.ext. 18. E.OE

(12-14)

GAL/GUY FRIDAY
Full time receptionist, typing, general 
office work. Will train on computer. 
Fairfield area.
Call 201-227-3740.

(12-14*

L AB TECHNICIANS (2)
International mfg co. located in South 
Bergen area has immediate openings 
for 2 lab technicians. Qualified cafidi- 
dates will possess AA or min. 2 yrs. 
toward BS degree plūs 2 yrs. exp. in 
either sealants or adhesives labora- 
tory or 5 yrs. exp. in either. Send re- 
sume w ,'salary requirements in con- 
fidence to: R. F., c ,'o of S1K.A CORP.. 
Box 297, Lyndhurst, N. J. 07071, or 
call 201-933-8800 ext. 289.

Equal Opportunity Emplover
(I 1-13 i

AUTO BODY REPAIR
Are you ready to be a team leader? 
Growing shop seeks exper technician 
w /tools & background in unibod’y 
bench repair. lf you are currejjtly 
working below your potential & vvoufd 
likę to lead a team, we want to hear 
from you. 3-Gs Auto Body, 84 Main 
St., Bloomingdale, N. J. 07 403. 20 1- 
838-5469. II a. m.-2 p. m. only

(11-14)
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AIDS liga plečiasi nepaprastai
greitai Dr. Danielius Degesys

Paskutiniuoju metu apie 
AIDS yra daug kalbama ir 
rašoma. Prieš šešis metus 
šios ligos niekas nežinojo. 
Pirmas AIDS ligonis Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
buvo užregistruotas 1981 
metais. Nuo to laiko iki da
bar, nuo AIDS ligos jau mirė 
virš 17 tūkstančiu žmonių. 
Ši liga plečiasi nepaprastai 
greitai. Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse šiuo metu 
apie IV2 milijono žmonių jau 
yra užsikrėtę AIDS virusu. 
Už keturių metų, tai yra 
19.91 metais, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse AIDS 
virusu užkrėstų žmonių bus 
dešimts kartų daugiau. Yra 
apskaičiuota, kad per tuos 
keturius metus nuo AIDS 
bus mirę 179,000 žmonių. 
Tai yra daugiau negu Viet-

NEW YORK
DARBININKO 
KONCERTAS

Š. m. kovo 21 dieną Kul
tūros židinyje, Brooklyne, 
N. Y. Įvyko Darbininko kon
certas, kurio programą at
liko pirmą kartą New Yor- 
ko lietuvius žavėjęs Los An
geles vyrų oktetas akompa
nuojant muz. Raimondai 
Apeikytei. Oktetą sudarė R. 
Dabšys, A. Polikaitis, B. 
Seliukas ir E. Jarašūnas.

šio okteto programa buvo 
skirtinga nuo kitų koncertų 
tuo, kad jie scenoje ne vien 
dainavo, bet kartu deklama
vo, vaidino, šoko ir įdomias 
kalbas pasakė apie to kon
certo jau per 20 metų nuei
tą kelią.

Nors lietus lijo, bet pub
likos atsilankė apie 300 ir 
net iš tolimu vietų.

Los Angeles vyrų kvartetas dainavęs Darbininko koncerte Brooklyne. Iš kairės: Rimtau
tas Dabšys, Antanas Polikaitis, pianistė Raimonda Apeikytė, Bronius Seliukas ir dr. Emanuelis 
Jarašūnas. L. Tamošaičio nuotr.

namo ir Korėjos karuose žu
vusių karių.

AIDS sukėlėjas yra viru
sas, kuris patekęs į žmogaus 
kraują sunaikina T-4 limfoci- 
tus. T-4 limfocitai išlaiko or
ganizmo atsparumą infecki- 
jom. Sunaikinus T-4 limfo- 
citus, organizmas nustoja 
atsparumo ligoms ir jomis 
susirgęs žmogus miršta. 
Plaučių uždegimas (Pneu- 
mocystis carinii) yra dažna 
tokių susirgusių individų 
mirties priežastimi.

Ne pas visus AIDS užsi
krėtusius žmones išsivysto 
klinikinė AIDS liga. Ja su
serga tik 30% užsikrėtusių. 
Kiti 70% serga lengva for
ma, nusiskųsdami neryš
kiais simptomais kaip apeti
to stoka, svorio kritimu, pa
kilusia temperatūra, odos 
išbėrimu, liaukų patinimu, 
viduriavimu bei nuovargiu. 
Dar kiti neturi jokių nusi
skundimų. Jie gali net neži
noti, kad yra užsikrėtę, bet 
jie gali užkrėsti kitus. Apie 
ketvirtadalis tokių užsikrė
tusių žmonių vis dėlto su
sirgs klinikine AIDS liga ke
turių arba ir dešimties metų 
laikotarpyje. AIDS inkuba
cinis liakotarpis (laiko tar
pas nuo užsikrėtimo ir ligos 
pasireiškimo) yra tarp 2-3 
metų, arba net iki 10 metų.

AIDS virusu užsikrečia
ma arba lytinių santykių me
tu, arba naudojant virusu 
užkrėstas adatas, kurias var
toja narkomanai. AIDS dau
gumoje atvejų yra homosek
sualų liga. San Francisco 
80% homoseksualų, tikri
nant kraują, buvo rasti užsi
krėtę AIDS virusu. Moterų 
sergančių AIDS yra kur kas 
mažiau, būtent, tik 7%. Iš 4 
naujai užkrėstų moterų, 3 

užsikrečia vartodamos nar
kotikams leisti virusu už
krėstus švirkštus bei adatas, 
Tik ketvirtadalis moterų yra 
užsikrėtusios lytinių santy
kių metus. AIDS virusas 
yra randamas vyro sėkloje, 
todėl vyrai ir užkrečia mo
teris dažniau, negu moterys 
vyrus. Jungtinėse Ameri
kos Valstybės yra žinoma 
tik nedaug atsitikimų, kur 
moterys yra užkrėtusios vy
rus. AIDS virusas taip pat 
randamas ir ašarose bei sei
lėse, tačiau per ašaras ar 
seiles neužsikrečiama. Kol 
kas dar nėra užregistruota 
užsikrėtusių ašarom ar bur
nos kontakto būdu. Burnos 
gleivinė, jeigu nėra sužeista 
ir neturi žaizdų, yra atspari 
virusui. Per sužeistą gleivi
nę arba odą virusas lengvai 
patenka į kraują. Virusas 
taip pat lengvai patenka iš 
AIDS liga sergančios nėš
čios moters į dar negimusį 
vaiką ir apie trečdalis vaikų, 
gimusių iš tokių moterų, su
serga AIDS ir miršta.

Kyla klausimas ar AIDS 
ligonis yra pavojingas jo ap
linkoje esantiems žmonėms? 
AIDS iga nėra užkrečiama - 
taip, kaip payvzdžiui, gripas 
- todėl AIDS ligonio aplinko
je būti nėra pavojinga. Žmo
nės, kurie slaugo AIDS 
ligonius arba kartu su jais 
gyvena bei dirba, neužsikre- 
čia AIDS. Užsikrečia tik tie, 
kurie susižeidžia virusu už
krėstais instrumentais arba 
adatomis. Kasdieninis ben
dravimas su AIDS ligoniais 
manoma, kad nėra pavojin
gas.

Apie 2% sergančių buvo 
užkrėsti kraujo transfūzijų 
metu. Dabartiniai kraujo 
tyrimų metodai, nustatyti

VĖLYVAS SNIEGAS
VYTAUTAS MATULIONIS

Mįslėmis prašneko dangus...
Įsisupus į baltą drobulę
Saulė užmerkė akis ...

Ant gruodu sukrešėjusios žemės, 
Lyg sutraukyti karoliai,
Byra skambančio ledo krislai —

Liūdnais šypsniais prisidengę.
Rausvalūpiai žiedlapiai
Gedi anksti prarastos nekaltybės ..,

Žingeidūs želmenys.
Įklimpę iki kelių, 
Neišbrenda iš puraus patalo ...

Baltakepuriai pumpurai,
Nuo šalčio pamėlusiom lūpom.
Meldžia gaivinančios šilumos ... 

žaliose tulplapių taurėse.
Apsukrios katės vikrumu
Įsitaisė guolius šiaurės pusnys...

Nenusimink! Neviskas žuvo.
Gyvos dar gėlėmis kvepiančios viltys 
Vaisingoj požemio drėgmėj ...

Tiesa, pavasaris vėluos ... Tai kas?
Lukterk, palauk, nors akimirką!
Išsipildys juk vasaros pažadai ,.,

ar kraujas yra užkrėstas 
AIDS virusu, yra gana tiks
lūs ir kraujo transfūzijos tu
rėtų būti saugios. Deja, ga
rantuoti 100%, kad žmogus 
kraujo transfūzijos metu ne
bus užkrėstas, negalima. To
kia garantija galima tik 
tuo atveju, kai operacijos 
metu pacientas gauna savo 
kraują, t.y. auto-transfūziją. 
Kelių savaičių laikotarpyje 
prieš operaciją yra surenka
mas paties paciento kraujas 
ir vėliau, operacijos metu, 
reikalui esant jis vartojamas 
jo paties transfūzijai. Šito
kia auto-transfūzija darosi 
vis daugiau ir daugiau popu
liari.

AIDS liga yra sunki ir kol 
kas dar nepagydoma. Pati
kimų vaistų šios ligos kontro 
lei dar neturime. Reikia ti
kėtis, kad netolimoje ateity
je gal pavyks surasti skie
pus apsigynimui nuo AIDS. 
Deja, tokių skiepų gamybą 
kol kas nėra sėkminga, nors 
iš Prancūzijos ateina žinios, 
kad jie jau daro eksperimen
tus su skiepais. Nesenai bu
vo rašyta, kad vienas moks
lininkas, dirbantis toje sri
tyje kartu su keliais savano
riais, norėdami įrodyti jog 
tokie skiepai yra saugūs, jau 
įsiskiepijo ir laukia rezulta
tų. Vaistai Azidothymidine 
(AZT) palengvina ligos eigą 
ir prailgina ligonio amžių, 
bet nepagydo ligos. Todėl ir 
atrodo, kad apsisaugoti nuo 
AIDS šiuo metu geriausi bū
dai yra profilaktika ir sek
sualinė savitvarda.

OFFSET WORK1NG 
FOREMAN F 

4-coIor Heidelburg. Top notch in 
color.

Lower Manhattan (212) 3541177 
(13-15)

BAKER-KENTUCKY 
Expd. pastry & bagels. Re- 

loc to Ky. Immed. Good 
oppty. Cal for details: 

516-294-6442
(13-15)

CARPENTER, MECHANICS
Mature minded, responsible individual 
with good niechanical skills. Mušt 
own vehicle, salary plūs incentive 
bonus & truck allowance. Opportunity 
to earn in excess of $3 5,000 per yr. 
Call 201-388-8900 for interview ask 
for Mr. Martin or Mr. Micbael.

(11-13)

TOOL & DYE 
JOURNEY PERSON

We have an immediate opening 
on our 2nd or 3rd shift for a 
qualified tool and dye maker.
The right individual mušt have 
completed a formai apprentice- 
ship program in the toli and dye 
field.

M1LFORD PRODUCTS 
CORPORATION

30 THOMPSON ROAD
(OFF RTE 139) 

BRANFOR, CT. 06405
. F.gual Opportunity Employer 

(13-19)

INSPECTORS
Internationol Inspection Company 
seeks, Fuel Supply Specialist. 
Ideal for ExNavy, Coast Guard 
& Maritime related personnel. 
These persons mušt be interssted 
in being trained for field posi- 
tions include: monitoring of load- 
ding discharges, quality testing 
and inspection work, namely for 
marine custody bulk oil, chemical 
and gases. Some college back 
ground required in the areas oi 
chemestry or Geology.
We offer exce)lent benefits in- 
cluding comprehensive medical. 
dental, 401 —- & pension plans. 
Qualified applicants may send 
resume & salary history to:

ATT: DAN CORRIS
SGS CONTROL SERVICES. INC. 

20 Lafayette St.
Cartert, N. J. 07008 

an equal oppty employer (M /F) 
(12-15)
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KAIP PAVADINTI TOKIA RECENZIJĄ ?
Vytautas Abraitis

Varpininkų Filisterių 
Draugijos leidžiamame žur
nale "Varpas”, 21-jame nu
meryje, Jonas Daugėla 
straipsnyje "Kreivas nepri
klausomos Lietuvos veidas” 
rašo apie J. Švobos knygą 
"Šeiminė ir Prezidentinė 
Lietuva”, šiame straipsny
je J. Daugėla skaitytojams 
pristato, tiksliau ir teisin
giau išsireiškus, niekina 
"sulipdytą” ne tik pačią 
knygą ir jos autorių, bet ir 
jos leidėjus bei ankstyves
nius knygos vertintojus. 
Kitaip tariant, vienu šūviu 
nušaunami ne trys balan
džiai kaip patarlė sako, bet 
net keturi.

Kokiu būdu atsiekiami 
tokie fantastiški rezultatai?

Pirmiausia dėl knygos

J. Daugėlai užkliūva net 
ir knygos pavadinimas, ku
ris jam "skamba ne tik 
prastai, bet ir labai nesko
ningai". Dėl skonio sunku 
ginčytis, bet esu tikras, kad 
daug daugiau visiems ne
skoninga, kai J. Daugėla są
moningai pakeičia auto
riaus knygos pavadinimą iš 
"Šeiminė ir Prezidentinė 
Lietuva" į "Šeiminė ar Pre
zidentinė Lietuva" tam, kad 
tyčiodamasis galėtų pasiū
lyti pakeisti knygos pava
dinimą "Demokratinė ar 
Tautos vado Lietuva". Net 
ir tik truputį mažiau šališ
kas skaitytojas turi pripa
žinti, kad knygos autoriaus 
vedamoji mintis yra chro
nologiškai parašyti istoriją 
apie Lietuvoje buvusius sei- 
mokratijos režimą ir vėliau 
prezidentinį režimą.

Pagal J. Daugėlos nieku 
neparemtą tvirtinimą po 
1926 m. gruodžio mėn. 17 
d. perversmo "visas valsty
binis gyvenimas buvo tvar
komas tautos vado vardu” 
(psl. 95). Bet, gi, faktas 
lieka faktu, kad valstybinis 
gyvenimas net ir diktatū
rose ir autoritetiniuose re
žimuose yra tvarkomas 
įstatymais ir jiems vykdy
ti taisyklėmis išleistais jų 
oficialiais titulais; pavyz
džiui, Vokietijoje įstatymai 
buvo pasirašomi Adolf Hit
ler, Reichsfuerer ir kontra- 
signuoti ministerio kurio 
kompetenciją tai lietė pav. 
J. Goebells, Reichsminister 
fuer Propaganda. Lietuvo
je visi įstatymai ir jiems 
vykdyti taisyklės buvo skel
biamos "Vyriausybės Ži
niose”. Būtų tikslu ir įdo
mu, kad J. Daugėla nuro
dytų, kada ir kur A. Sme
tona pasirašė kokį nors 
valstybinio gyvenimo aktą 
Tautos Vado vardu, o ne 
Respublikos Prezidento, lai
kotarpyje tarp perversmo 
iki "vieningo darbo vyriau 
sybės” sudarymo. Tiesa, A. 
Smetona buvo dvi dienas po 
1926 metų gruodžio 17 d. 
perversmo Valstybės Vadu 

iki 19 dienos, kada seimo- 
kratiško režimo seimas jį 
išrinko Respublikos Prezi
dentu. Bet, gi, Valstybės 
Vado ir Tautos Vado sąvo
kos yra visiškai skirtingos. 
Nepąslaptis, kad kai kurie 
vienminčiai A. Smetoną va
dino tautos vadu, bet taip 
pat nepaslaptis, kad opozi
cinės grupės jį vadino krau
geriu, despotu ii- Choda- 
kauskų šeimos tarnu. Gir
dėjau ir bažnyčioje jam pri
skiriant tik vienintelį nuo-, 
pelną Lietuvai, kad jis ne
buvo vagis.

Dėl autoriaus

Tame pačiame Varpo nu
meryje telpa straipsnis 
"Nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo istorija" antrojo 
tomo pasirodymo proga. Ja
me rašoma: "kiekvienos 
tautos gyvenime yra reikš
mingų ir mažiau reikšmine 
gų įvykių. Istorikas, žino
ma, yra laisvas atkreipti dė
mesį i vieną ar kitą reiški
nį didesnį ar mažesnį dėme
sį" (psl. 104). Toliau rašo
ma: "Apžvelgiant bet kurį 
istorijos veikalą, negalima 
iš akių išleisti ir pačio auto
riaus: jo ideologinių pažiū
rų, jo erudicijos, istorinės 
medžiagos traktavimo sti
liaus.. Taip, pavyzdžiui, vie
ni istorikai daugiau dėme
sio kreipia į faktų prista>- 
tvmą, kiti gi parodo dides
nį individualumą daugiau 
vietos skirdami savo ko
mentarams, negu patiems 
faktams. Pirmoji istorinių 
veikalų kategorija priski
riama mokslo vadovėliams, 
kur objektyvumas turi bū
ti stropiau atsijuojamas. 
šiaip iš istorijos veikalo ne
galima norėti autoriaus sub- 
jektyvinių minčių anulia
vimo" (psl. 106). Pagal tik 
cituotas kvalifikacijas J. 
Švobos knyga yra daugiau 
vadovėlinio pobūdžio, nors 
autorius ir nesibijo kai ku
riais atvejais parodyti fak
tų aiškinime savo indivi
dualumą. Tose vietose auto
rius tikrai atsargus kaip ir 
priklauso istorikui. Jis tų 
faktų analizę daugumoje 
remia citatomis priešingų, 
ar kitų pažiūrų, nuomonė
mis.

Dėl savaime aiškių mo
tyvų J. Daugėla tvirtina, 
kad "veik pusė šios naujos 
knygos dalis yra užpildyta 
citatomis”. Citatomis, ku
rios būk yra palankios au
toriaus išvadoms pateisinti, 
bet trūksta citatų, kurios 
joms prieštarautų. Todėl 
pagal jį tokį: "sulipdytą 
veikalą sunku pavadinti is
toriniu". Bet gi tokiam 
tvirtinimui įrodyti jis ne
pateikia nė vienos citatos 
autoriaus nepateisinamam 
šališkumui pavaizduoti. Ne
pateikia taip pat nė vienos 
citatos, kur autorius prasi
lenktų su citatų tikslumu, 

ar jų išėmimu iš bendro 
teksto, ko pilna J. Daugėlos 
komentaruose.

Jau nurodžiau sąmoninga 
knygos pavadinimo iškrai
pymą. Norėdamas sumen
kinti pasitikėjimą autoriu
mi jis lygina autoriaus kny
gą su žinomų tituluotų as
menų monografijomis ir at
siminimais, kaip M. Krupa
vičiaus, M. Sleževičiaus ir 
eilės išvardintų karininkų, 
kurių visi buvo ir yra su
interesuoti, kad jų dalyva
vimas tuose įvykiuose pa
siliktų kuo šviesesniu istori
joje. Už tai jie ir yra va
dinami tik prisiminimais, o 
ne istorija.

Ir dar dėl tų citatų. Apie 
J. Švobą komentuotojas J. 
Daugėla douda sekančią ci- 
tatė iš "Dirva" Nr. 5: "bu
vo tik ilgametis vidurinių
jų mokyklų mokytojas”.. 
Faktiškas Dirvoje Nr. 45 
sakinys: "Autorius Jonas 
Švoba, ilgametis vidurinių 
mokyklų istorijos mokyto
jas ir direktorius Lietuvo
je". Tokių iškraipymų yra 
ir daugiau. J. Daugėla ra
šo: "kad (autoriui) reikia 
turėti daug drąsos tvirti
nant, kad "St. Seimo narių 
savo išsilavinimu ir patirti
mi sudėtis buvo silpna” (p. 
97). Citata nutraukiama 
viduryje sakinio, kurio ant
ra dalis taip skamba: "bet 
kiekviena partija turėjo 
pravedusi į seimą ir savo, 
vadovaujančių asmenų, ku
rie turėjo daugiau pasiruo
šimo ir patyrimo. Jie ir sa
vo partijos atstovams va
dovavo ir dirigavo seime." 

Knygos komentatorius 
patogiai užmiršta, kad ten 
toje pačioje knygoje yra pa
cituota ir Dr. J. Purickio 
nuomonė apie to seimo at
stovus, kuri atitinka ir J. 
Švobos nuomonei: "St. Sei
mo nariais buvo daugiausia 
jauni žmonės; 29 atstovai 
net neturėjo 30 metų, 8 tu
rėjo daugiau kaip 50 me
tų. Bet kokio valstybinio 
patyrimo niekas neturėjo”.

Dėl knygos leidėjų

Tiesiog nuostabus yra J. 
Daugėlos žinių bagažas apie 
J. Švobos bendraminčius — 
tautininkus — Amerikos 
Lietuvių Tautinę Sąjungą. 
Anot jo: "J. Švoba parašė, 
o bendraminčiai išleido šį 
veikalą siekdami: 1) sunie
kinti demokratiško valdy
mo laikotarp, 2) išaukštin
ti autoritetinį (prezidenti
nį) valdymo laikotarpį ir 
3) pateisinti 1926 metų 
gruodžio mėn. 17 d. per
versmą ir jo reikalingumą”. 
Komentatorius "nustatęs”, 
ko siekdami bendraminčiai 
tą knygą išleido, jis toliau 
liudija, kad, matomai, ”dar 
vis kažkam sąžinę graužia” 
ir kad "autorius ir jo kny
gos leidėjai net po tiek de
šimtmečių nuo šio įvykio 

dar nėra tikrai įsitikinę jo 
reikalingumu ir anot neoli
tuanų dainos: "Jei slegia 
krūtinę kažkas kaip ak
muo / vadinas keliauji ke
leliu ne tuo”.

Esu neolituanas nuo 1934 
metų, Kaune gyvenau 3 me
tus neolituanų rūmuose, 
buvau Korp! Neo-Lithuanią 
valdybos sekretoriumi ir 
pirmininku, būdamas stų? 
dentu dalyvavau visose jun-, 
jorų ir senjorų sueigose, 
korporacijos šventėse ir da
lyvavau daug kartų korpo
racijos rūmuose "ant laiptų 
aukštosios politikos svars
tymuose”, bet niekad ne
girdėjau, svarstant 1926 
metų perversmo reikalingu
mą arba sąžinei nuraminti, 
dainuojant tokią neolituanų 
dainą, kurią cituoja J. Dau
gėla. Tai tik jo lakios vaiz
duotės padaras.

Tas pats pasakytina apie 
knygos leidėja AL Tautinės 
S-gos Detroito skyrių. Esu 
vienas iš ALT S-gos steigė
jų, esu skaitęs visus S-gos 
valdybų aplinkraščius, bu
vau 4 metus S-gos pirmi
ninku, esu jos Tarybos na
riu nuo jos įsteigimo, daly
vavau visuose S-gos sei
muose ir daugelyje iš jų 
jiems pirmininkavau, įskai
tant tą, kuris buvo Detroi
te, Mich. ir niekur nebuvo 
iškeltas klausimas ir pada
rytas nutarimas apie reika
lą išleisti knygą tikslais, 
kuriuos nurodo, matomai, 
daugiau žinantis J. Daugė
la. Kodėl nepriimti auto
riaus knygos pratermėje 
padarytą pareiškimą: "ALT 
S-gos Detroito skyrius, ga
vęs a. a. Juozo Tamošiūno 
testamentu palikimo dalį, iš 
jo sutiko išleisti šį mano 
darbą”.

Dėl knygos ankstyvesnių 
recenzentų

Jais, kurių entuziazmas 
išsiveržė "iš saikingo svars
tymo ribų" yra S. šimoliū- 
nas, B. Gražulis ir V. Ab
raitis. Visi šie "Nesaikingi” 
recenzentai iškėlė knygos 
teigiamas puses, bet rado ir 
knygos trukumų ir kad 
knyga negalima laikyti iš
samia nepriklausomos Lie
tuvos istorija ir kad jos au
torius ir pats jos tokia ne
laiko. Siūlau pabandyti 
"saikingo” recenzento J. 
Daugėlos recenzijoje suras
ti bent vieną teigiamą kny
gos krislelį. Knygai sunie
kinti’ einama taip toli, kad 
kai Dirvos Nr. 45 pasisa
kiau, kad su ja vertėtų su
sipažinti visai lietuvijai, 
įskaitant jau okupuotoje 
Lietuvoje užaugusią kartą 
ir kad vertėtų su pataisomis 
ją išleisti anglų kalboje, tai 
J. Daugėla į tai atsilie
pia sekančiai: "Teapsaugo 
Aukščiausias ir autorių ir 
leidėjus nuo tokios pagun
dos". šaukimasis Aukščiau
siojo pagalbos labai prime
na inkvizicijos laikų auto
rių ir jų knygų naikinimą, 
o vėliau ir Hitlerio laiku 

Vokietijoje jam nepalan
kių .knygų deginimą. Taigi, 
degintinų knygų skaičiun J. 
Daugėla, skiria ir J. Švobos 
knygą "Šeiminė ir Prezi
dentinė Lietuva”. J. Daugė
los nuomone, ją motyvuo
jant tuo, kad tokia knyga 
liktų Amerikos biblioteko
se kaip dokumentas apie 
"tūkstančio metų valstybi
nio gyvenimo patyrimo tu
rinčiai tautai apie nepriau
gi mą demokratinei santvar
kai”. Man nežinoma iš kur 
komentatorius priskaičiuo
ja lietuvių tautai tūkstan
čio metų valstybinio paty
rimo, bet žinau, kad seimo- 
kratiškas režimas nepri
klausomoje Lietuvoje tęsė
si tik truputį daugiau nei 
6 metus. Ne be to, kad ne 
vien seimokratiškas reži
mas yra demokratiškas. 
Amerikos režimas nėra sei
mokratiškas, o vistiek de
mokratiškas.

Galų gale, ko turi bai
mintis seimokratijos gynė
jai, jei prezidentinio reži
mo šalininkai nesibaimina 
parodyti savo "nusikalti
mus tautai" saviesiems da
bartinėje okupuotoje Lietu
voje ir svetimiesiems užsie
niuose prezidentinio režimo 
metu? O gal todėl, kad sei- 
mokratojos šalininkų "nusi
kaltimai tautai" yra dides
ni už pirmųjų? Tą tezę lyg 
ir patvirtina 1926 metų 
perversmo dalyviai: krikš
čionys demokratai, tauti
ninkai, ateitininkai, neoli
tuanai ir kariai (iš jų dide
lis skaičius savanorių-kūrė- 
jų, apgynusių Lietuvos ne
priklausomybės pas kelbi- 
mą), kurie esmėje ir nuša
lino tą seimokratinį režimą. 
Noroms-nenoroms ta pačia 
linkme kalba ir faktas, kad 
tas režimas, kuris pakeitė 
seimokratinį, išsilaikė net 
13 su viršum metų, nežiū
rint to, kad pagal J. Dau
gėlą buvo net 10 mėginimų 
jį pakeisti. Ir kas žino, kiek 
jis dar būtų išsilaikęs, jei 
ne Lietuvos 1940 metų oku
pacija ?

PARTS DR1VER
SHOP PORTER

N’eed someone freshly out of school 
we offer 5 day work week and full 
benefits for more info. call .20 I-746- 
1010, ask for Ken or Stan, FOREIGN 
AID, 207 Bellevue Avė.. Upper Mont- 
clair, N. J. 07043. (I I -1 5 •

MACHINIST/GRIND®
Experlence preferred būt wlll tralo 
if mechanlcal as centerless orlnder 
operator. Opportunlty to learn a 
skili, mušt be reliable. Llberal em- 
ployee benefits. AppIv: AMA Cen
teriess Grindine, Bfl C Cannonball 
Rd, Pompton Lakęs, N J
or call 201-835-2919. ( 13-15)

LAB TECH COMPOUNDER
To work in flavor produetion. Know- 
ledge of liquid niixing required. Com- 
pany paid benefits. Apply in person 
10 ani-4 pm, Ungerer & Co.. 4 Bridge- 
water Lane, Lincoln Park, N. J. 07035.

(11-131

MAINTENANCE 
MECHANIC

BLACK/BIUESEAL
SINGLE SHIFT DAY OPERATION

Requires hands-on experience in 
all phases of produetion equipment 
& plant maintenance, including 
boiler room responsiblities.

RIVERSIDE LINEN SUPPLY 
179LAFAYETTE ST.

PATERSON, N. J. 201-279-3700 
(13-14)
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Didysis AŠ musu kalboje 
ir veikloje

Gal ir pagrįstai kartais, 
esame pakaltinami, kad 
prieš šimtus metų mus slė- 
gusios baudžiavos poveiky
je dar ir šiandien jaučia
mės prieš kitataučius men
kaverčiai, kad prieš didesnį 
nedrįstame išsitiesti visu 
savo ūgiu ir garsiai pareikš
ti savo atskirą nuomonę. 
Bet savųjų rikiuotėje vis 
dėlto beveik kiekvienas mū
sų yra pakankamai didelis, 
o kartais net ir per didelis. 
Tai liudija ne tik mūsų vi
suomeninė ir kultūrinė vei
kla, bet ir mūsų kasdieninė 
kalba, tos veiklos pagrin
das, kurioje mūsų asmeny
bės lemiamą svorį ir vaid
menį ypač išryškina įvardis 
Aš. Pavyzdžiui, štai jums, 
keletas iš spaudos atrinktų 
būdingesnių sakinių:

”Aš manau, kad Vlika^ 
jau yra atgyvenęs savo am
žių.”

”Aš jau seniai buvau ra
šęs, kad LB stengiasi už
grobti ir praryti visus mū
sų vadovaujančius veiks
nius.”

”Aš negaliu sutikti net ir 
su daugumos kvaila nuo
mone.”

”Aš neleisiu kiekvienam

KAS JUMS TEIKIA ĮKVĖPIMĄ?

Pagrindiniai anketų klausimai jubiliejiniams metams:
• Ar jums būtinai reikalingas prieš akis gražios moters 

paveikslėlis, kai kuriate erotinį eilėraštį?
• Ar produktingiau kuriate dieną ar naktį?
• Kokio poveikio turėjo jūsų kūrybai pirmoji meilė, pir

mosios vedybos ir pirmosios skyrybos ?
• Kodėl jūsų kūryboje pastebimas vis didėjantis atstu

mas tarp realybės ir fantazijos?
• Ar nepakenkia jums jaunystės atsiminimai, skelbiant 

eilėraštyje moralines idėjas?
• Poetas J. Aistis, kurdamas eilėraštį, dėl vienos nepa

vykusios eilutės išmesdavo visą prirašytą lapą. O ar 
daug jūsų sąšlavų dėžėje suglamžytų popierių?

• Kiek padidina jūsų talentą piniginė premija?

REDAGUOJA OKULISTŲ KOLEGUA

suskiui mane mokyti.”
”Aš protestuoju prieš to

kį mūsų kultūrą žeminantį 
sprendimą, kad šiemet nė
ra nė vieno premijos verto 
veikalo.”

”Aš atsisakau bendradar
biauti su tokiais, kurie į 
rimtą veiklą braunasi su 

n e s u b r endusio žmogaus 
nuomonėmis.”

”AŠ nesu iš tų, kuriuos 
galima vedžioti už nosies.”

”Aš būčiau nenusileidęs 
jokiems ultimatumams ir 
būčiau kariavęs nors ir 
prieš visą pasaulį.”

”Aš spjaunu į visus jūsų 
priekaištus.”

”Kai Aš redagavau laik
raštį, tokių išsišokimų prieš 
mūsų dvasios vadus nebu
vo.”

”Aš negaliu ant ožkos jo
ti į kryžiaus karą, nes vis 
dėlto Aš esu Aš.”

Deja, nepavyko rasti nė 
vieno sakinio, kuriuo būtų 
pasakyta :”Aš esu garbė
troška, intrigantas, fanati
kas, hipokritas, nepakenčiu 
skirtingos nuomonės ir au
toritetingai kalbu apie tai, 
ko neišmanau.”

"PYSNYKAI” IR 
”REFIUZNYKAI”

Tai angliškos kilmės so
vietiniai naujadarai, skirti 
paženklinti žydams, kurių 
vieni kovoja už tarybinę 
taiką, o kiti — šiaušiasi 
prieš valdžią ir veržiasi iš 
Sovietų Sąjungos per Izra
elį į Ameriką. Bet matome, 
kad šitos ”pravardės” pla
tesne prasme tinka ir mūsų 
išeivijai, kurioje vieni sie
kia visų veiksnių vienybės 
ir taikaus sugyvenimo, o 
kiti galanda ragus kovai už 
savo atskirus interesus.

Dėl to į pysnykus ir re- 
jjuznykus ‘“suskilo ne td< 
<aetuVių Bendruomenė, bet 
dar atsirado jų ir tarp LB, 
Alto ir Aft'ik<x

Kiek garsiau jie pasi
skardeno, kuriant Lituanis
tikos katedrą, o pastaruo
ju laiku pysnykų ir refiuz- 
nykų erzelis jau girdimas 
ir šiaip taikingame Lietu
vių fonde ir jo santykiuose 
šu Tautos fondu.

MUMS RAŠO

ATSARGIAI PRIIMKITE 
SVEIKINIMUS

šiuo laiku vis daugiau 
tautiečių susilaukia vadina
mojo garbingo amžiaus su
kakties ir tokia proga pa
prastai gauna įvirių sveiki
nimų. Bet tarp šių sveiki
nimų kartais būna ir tokių 
nesitikėtų, kurie gali vyres
nio amžiaus jubiliatą net 
per stipriai sukrėsti ir pa
kenkti sveikatai.

Pavyzdžiui, jau buvo at
sitikimas, kad niekuo nepa
sižymėjęs žmogelis staiga 
gavo net paties JAV prezi- 
dento“~sveikinima. dėl ku
rio jis taip nepaprastai nu
džiugo, jog čia pat pradėjo 
nesulaikomai virpėti ran
kos, tą pat dieną išsiliejo 
smegenyse kraujas, buvo 
suparalyžuotas ir nutrukus 
mirė.

Kitas, netikėtai sulaukęs 
tik jam vienam žinomo as
mens sveikinimo iš Lietu
vos, sukakties dieną išėjo iš 
namų ir dingo be žinios, pa-

A. G.

STOVINT 
ANT 
SLENKSČIO

Regis, mirtum. Seniai jau rengiuosi, 
Tik dar vis nebaigti reikalai.
Juk numiręs vien priešus paguosi, 
O dar daug ką nuveikt privalai.

Dar ne viską mylėjai, prakeikei. 
Nepasiekei šventųjų doros.
Dar pažvelgti į ateitį reikia 
Už melsvų horizontų tvoros.

Nors krypuoji, kai vėjas iš šono. 
Girgžda sielos vežimo ašis, 
O dar trūksta delne milijono — 
Ką garbės lentoje įrašys?

Laukia vynas, už laisvę negertas. 
Laukia draugo našlė dar graži, 
Ir net nuosavos nuomonės kertas: 
Ar pateksi į dangų? Kaži?

O jei amžinus amžius ten būsi 
Po lemtingojo žodžio: m i r i au, 
(vai tos laimės tik trečdalio pusė, 
Kai pasauly trumpiau, o geriau? ..

likęs net už save jaunesnę 
žmoną.

Buvusių nuskriaustų my
limųjų sveikinimai kartais 
suardo dorovingą šeimą, 
primenantieji mirtį įvaro 
nemigą, o pilni pagyrų ir

GĄSDINANTIS PATARNAVIMAS

PLB sveikinimo laiškas VLIKui, kuris vadinamas 
"mirties pabučiavimu”.

padidinantieji nuopelus silp
nesnės galvos žmogų gali 
iškraustyti iš proto. Dėl to 
patariame .. vyresnio am
žiaus jubiliatams visus

(Nukelta į 8 psl.)
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(Atkelta iš 7 psl.) 
sveikinimus priimti atsar
giai, kiek galima šalčiau ir 
su nepasitikėjimu, atsime
nant, kad didesnę dalį šito
kių garbės laiškų sudaro tik 
mandagus melas.

KALBOS KERTELĖ
Nusidaiktinimas. Tai da

bar ok. Lietuvoje vartoja
mas naujas lietuvių kalbos 
žodis, kuriuo vadinamas 
stiklų, lėkščių, baldų ir net 
langų daužymas bei apikak- 
lių ardymas, šeimos na
riams stipriai pasigėrus ar 
vyrui susipykus su žmona.

Apsidaiktinimas — tai 
p r i ešingybė nusidaiktini- 
mui. kai visi tie dabar nai
kinami daiktai perkami ar
ba rankiojami už kyšius.

Išeivijoje yra teiktini 
panašios darybos žodžiai 
apsipiniginimas — miego
jimas, užsiklojus doleriais, 
ir tautiečių nupiniginimas, 
kurį vykdo operų rengėjai, 
įvairūs fondai ir kelionių j 
stebuklingas vietas organi
zatoriai. Bet šiuo metu čia 
dažniausiai vartojamas žo
dis būtų nusiknvginimas. 
Tai čionykštės inteligenti
jos pagrindinis rūpestis, 
kaip nusikratyti gausybe 
sukauptų knygų, kurių, iš
keliaujant Amžinybėn, nėra 
prasmės palikti lietuviškai 
nekalbantiems vaikams, o 
išmesti į šiukšlyną gaila.

DIDŽIAUSIAS PAVOJUS 
LIETUVIŲ TAUTAI

Mes esame gavę ir tokią 
anoniminio aiškiaregio juo
dą pranašystę:

‘‘Nemanykite, kad Lietu
vai labiausiai pakenktų Tre
čias pasaulinis karas ar il
giau užsitęsusi dabartinės 
k o m unistinės santvarkos 
okupacija. Remiantis lietu
vių išeivijos pavyzdžiu, ga
lima pranašauti, kad di
džiausias pavojus mūsų tau
tai kiltų tada, jeigu Sovie
tų Sąjunga pasiektu tokios 
pat ar net didesnės ekono
minės -gerovės yf*pnlitipA« 
bei kultūrines Jaisvės, kaip 
Amerika. Tokioje valstybė
je lietuviai išsisklaidytų po

Apie šiukšles Vladas Vijeikis

Vienas didžiausių Ameri
kos rūpesčių: šiukšlės. Kur 
jas dėti, kurių prisirenka ga
lybės. Eilinis pilietis, sumes
damas šiukšles i ‘drum’ savo 
jeloje nei nepagalvoja, kokį 
galvosūkį jie užduoda mūsų 
vadams. Ką su jomis dary
ti? Girdėjau, kad japonai iš 
rado būdą taip jas supresuo
ti, kad kelius iš jo tiesia. Jei
gu mūsiškiai tokio išradimo 
imtųsi, tai šiukšlėmis galėtų 
užpildyti visas skyles gatvė
se. Bet jiems toli iki japonų. 
Kai kurie mūsų politikieriai 
šiukšlių bačkas išnaudoja 
savo reklamai. Teko matyti 
šiukšlių bačkas šu politikie
rių vardais. Aš tikrai prita
riu, nes didelė dauguma tik 
tenai ir tinka.

Daug piliečių šiukšlių bač
kas pažymi, kur ji priklauso. 
Mat, pavogti šiukšlių bačką 
Amerikoje nėra jokia nuodė
mė, o be to - nėra nei įstaty
mo, kuris įsakmiai pasakytų, 
kad pakeisti savo prakiuru
sią bačką į kaimyno sveiką 
yra nusikaltimas, baudžia
mas mažom ar didelėm baus
mėm. Advokatai labai norė
tų tokio įstatymo. Kiek čia 
būtų progų gerai jiems pasi
pelnyti!

Atvažiavę iš Sovietijos la
bai stebisi mūsų šiukšlių 
bačkomis. Kam jų reikia? 
Sovietijoje turi pats prista
tyti įpakavimus savo perka
miems produktams. Perki 
silkę - atneši laikraštį jai įvy
nioti. Tik jau saugokis, kad 
laikraštyje nebūtų Lenino 
portreto. Ne tik silkės ne
gausi, bet pasiųs į Sibirą sil
kių žvejoti. O jei gauna ką 
su įpakavimu, tai atidžiai

visą plačiąją Sovietiją, pra
turtėję tautos veiksniai pri
sistatytų puošnių reziden
cijų prie šiltųjų Juodosios 
jūros vandenų, Lietuvos 
jaunoji karta, kaip ir ang- 
lėjanti išeivijos, laisvu no
ru surusėtų, išnyktų lietu
viški laikraščiai ir knygos, 
katalikų bažnyčiose pamal
dos vyktų rusų kalba, baž
nyčiai paremti moterėlės 
loštų ”očko” ir ilgiausiai iš
liktų tiktai tautiniai šokiai 
su Mikita priešakyje.” 

saugo, kad ateinančiom kar
tom galėtų paliudyti, kad 
tais ir anais metais buvo gau 
ta prekė. Kai kurie ištikimi 
piliečiai pasižymi metus. 
Tuo būdu susidaro beveik 
muziejus.

Amerikos gyventojai lai
ko šiukšles pagarboje. Su
krauna jas į specialius plas
tikinius maišus. Tą atlieka 
mūsų moterys. Vyrui grįžus 
namo, šūkteli: ‘Išnešk garbi- 
čių! Vyras tuo tarpu prisėda 
valandėlei poilsio Dirvą pa
skaityti, bet šukšlinę parei
gą reikia atlikti. Tad pusbal
siai burnodamas ir tempia 
plastikinį maišą.

Ne kuriam skaitytojui kils 
mintis: Na ir parašė. Apie 
šiukšles! Nei šis nei tas. Tu
riu prisipažinti, kad man įta
kos bus padarę Lietuvos rau 
donieji rašytojai, sakydami, 
kad mes dypukai esame iš
mesti į istorinį šiukšlyną. 
Tad ir žvilgterėjau į šiukš
les. Amerikoje jos kelia di

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos lemos—*Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ISrnKIN8ITE.

1987 M KELIONĖS J LIETUVĄ
13 • 20 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

J Palangą Ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
|lmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos J Panevėžį ir j Druskininkus.

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 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

19 djenų — 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-
tlka” 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

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 -r 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 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 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

džiules problemas. Man at
rodo, kad ir Sovietijoje yra 
nemažai rūpesčio apie tas is
torines šiukšles. Kam gi jie 
taip daug kalbėtų apie jas? 
Net specialų laikraštį leidžia, 

Vienas mūsų tautietis 
Marąuette Parke, didžiai lie
tuviškai nusiteikęs, lietuviš
kom spalvoms savo šiukšlių 
bačką nudažė. Geltona, žalia 
ir raudona. Neapsiriksi, kad 
čia tikras lietuvininkas gy
vena. Turite suprasti, kiek 
pastangų reikėjo šiam žygiui 
įvykdyti. Reikėjo nupirkti 
trijų spalvų dažus. Nuda
žius vieną spalvą reikėjo 
plauti teptuką, o po to dar 
kartą, ir dar kartą. Neabe
joju, kad jo prabočiai Žalgi
rio mūšyje dalyvavo.

Ne visi paniekinamai pro 
šiukšlių bačkas praeina. Vie 
nas mano pažįstamas, sako, 
sidabrinių šaukštų tuziną ra
do. O kitą kartą, senų pini
gų rinkinį. Jis, sako, niekad 
nepraeina nežvilgerėjęs. O 

kilmingo metalo rinkėjai čia 
tiesiog aukso kasyklas ran
da. Kiek čia turto!

Tad norėčiau baigti sušuk
damas: ‘Nepraeikime pro 
šiukšlynus be dėmesio! Ir 
dar pridėsiu: ‘Auksas ir pe
lenuose žiba’ - čia sena lietu
viška patarlė.

MOTORCYCLE MECHANIC
Southern Maine motorcycie dealcrship 
needs Harley Davidson mechanic and 
Suzuki mechanic. Mušt be a leam 
player. Salary commensurate with ex- 
perience. Send resume or call 207- 
781-4763, ask for CHARLIE, DUANE 
or TIM.

STREET CYCLES. INC.
405 U.R. Routhe 1 
Falmouth, ME 04105

( 1 2-14 »

MACHINE SHOP GRINDĖS - Imme- 
diate opening w esfablished tooling 
manufacturer, m Piscatavvay, exo. w/ 
cyiindricai .grinder. Able to work with 
olose tolerance, we offer exd. benef, 
cad AAr. Michtendahl, betvveen 8 a.m. & 
5 p m at 205-572-6700

(12-14)

MARINE
We are looking for 
a few good people:
• Assistant Parts Manager
• Marine mechanic
Equipment InstaHer

Year round employment. Experi- 
ence preferred būt will train abi- 
tious mtfviduals with a desire to 
«row with a leading marine dealer. 
Good benefits. Call now 718-984- 
7702 8am-2pm. , ((4 j

I BE MORE THAN A DRIVER
Control your own future. Own your own 
business. We want 1000 new owner-op- 
erators in 1987. Purchase a new diesel 
tractor and 48'-53' dry van or flatbed 
meeting our specifications and we'll give 
you a tūli time lease contract running 
throughout the 48 United Statės. We 
offer 1) trip by trip settlements, 2) new 
air ride equipment at fleet pricing, 3) no 
dead head mileage, 4) business, safety 
ahd driver training, 5) monthly income 
statements, 6) truclc and health insurance 
7) safety, production and sales bonuses, 
and 8) nationwide centrai dispatch. Seri- 
ous husband-wife teams and individuals 
that want to earn $50,000-$100,000 
(plūs/minus) NET annually please con- 
tact Jack or Don at:

1-800-843-5524 
In Okla. call 1-405-762-6842

(12-13)
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SHOULD KARL LINNAS 
BE EXECUTED ?

Augusi, 19.r>1 
February, 1960 
May, 1961

January, 1962
Novenibcr, 1979 
|uly, 1981 
April, 1985 
January, 1987

I innasatiivcsin theU.S. fiom vvai-lorn I uropc.
I innasbecomesa U.S. (itizen. . .... n
Ollicials in Soviet occupied 1 stoniaac c ūse Linnas oi havingcomniilted war ertmes durtng World War II. 
Linnas denies (harges as a Cornnninist fabric ation.
LinnasissentencedtodeallnnabscnfMby thvSoviets. . . , . . , , , .
II. S. federal government files i ivil lavvsuil to revoke Linnas' < ilizenship, saying he lied on hts visa appltcalion toenter the U.S. 
I innas' < itizenship is revoked, whi< h opelis way lot < ivil deportation proceedings.
Basei! on (be reijuest oi Ihe Juslii e Department's ()tfii e oi Spėt ial Invesligations, Linnas isordered deported to the U.S.S.R. 
SupremeCourt rejectsLinnas' finai petition forą hearingof hiscase. Linnascurrentlyavvaitsdeportalion 
to the outstanding seniem eof dealh in Ihe U.S.S.R.

Seems simple enough, right? An alleged Nazi 
war criminal gets his deserved pumshment. 

But is it really so simple?
1. The foundation for the U.S. civil prosecution of Linnas was

the Soviet Union's 1%2 political show trial against him. A 
report of the entire show trial, including the testimony of 
vvitnesses and the verdiet of death, was madverlently pub- 
lished in a Soviet legal journal lwo vveeks before the trial 
had even commenced.

2. The šame vvitnesses vvho accused Linnas of war crirnes in the
Soviet sham trial again testified by videotape for the civil
U.S. proceedings. Soviet vvitnesses are nol allovved to conie 
to the U.S. to tęsti fy. There was no cross-examination.

3. Soviet archives, vvhich may have contained exonerating docu-
ments concerning Linnas' actual role during the German

occupation of Estonia, are elosed to foreigners.
4. Linnas never had a criminal trial in the U.S, A jury never heard

his case. Ali the proceedings were civil, yet he is being 
deported to his execution.

5. Former Soviet dissidenls testified at Linnas' deportation hear-
ing that regardless of his actual guilt or innocence, neither 
he, nor anyone else should be deported to Ihe U.S.S.R. The 
deportation would recognize the Soviet systern's right and 
legilimacy to rule its occupied countries.

6. By deliberately encouraging Linnas' politicai trial in the
U.S.S.R., the U.S. loses Ine right to protest against any other 
political trials in the U.S.S.R.

I I
♦ »

111 * i
»

SHOULD KARL LINNAS BE DEPORTED TO THE USSR?
Amnesty International, VViIliam F. Buckley, Jr., Ramsey Clark and Patrick Buchanan ali say NO —
"F.ven if someone had stored films shovving Linnas as a fįuard at a concentration camp in the early '40's, what is the 
approptiate ponaity in 1986? One can be upėn to su^pestion on the subject, but not to a sugpestion that he be sent back 
to be shot in the country that signed a pac t with Adolf Hitler and, in its bloody history, has slaughtered some 50 tnillion 
people." VViIliam I . Buckley, Jr.— Syndicaled column December, 1986

"/ //nd it remarkable that the Oepartment oi Justice, \\ hi< h is part of an administration that consistently (rit'cizes Soviet 
iustice, viould accept evidence that it is unable to independently examine in a real

Ramsey Clark — Former U.S. Attorney General — New \ork Imies Marei. 3, I >o/

Rame Address City, Stale-

Americans for Due Procesą šitokios rūšies pilno puslapio skelbimą jdėjo j vieną 
iš įtakingiausių Amerikoje laikraščių kovo 27 d. — The Christian Science Monitor. 
Jį skaito valdininkai, svarbieji Kongreso nariai ir Aukščiausiojo Teismo teisėjai. Šis 
dienraštis, kuris pasirodo per visą Ameriką, turi ir tarptautinę laidą, kurioje skel
bimas taip pat pasirodė.

KIEKVIENAS BALSAS REIKALINGAS!
Mūsų kiekvieno pareiga yra protestuoti prieš asmenų deportacijas į Sovietų 

Sąjungą. Jei OSI atiduos estą Kari Linną sovietams, jie atiduos ir Kazimierą Pal- 
čiauską, Juozą Kungį, Antaną Virkutį, Motiejų Katinauską, Joną Klimavičių, Vy
tautą Gudauską ir kitus pabaltiečius. Plačioji Amerikos spauda, radijas ir televizija 
pradeda atkreipti teigiamą dėmesį į mūsų keliamus rūpesčius dėl OSI. Jūs galite 
savo balsu įsijungti iškirpdami aukščiau suredaguotą pranešimą ir jį pasirašę pa
siųsdami savo valstybės senatoriui arba kongresmenui. Ypač svarbūs yra Illinois 
valstijos Kongreso atstovai.

Siųsti: Senator (vardas, pavardė)
United Statės Senate
Washington, D. C. 20510

arba: Congressman (vardas, pavardė)
House of Repretentatives
VVasbington, D. C. 20515

KIEKVIENA AUKA SVARBI!
Jūsų aukos įgalina mus taip plačiai skelbti OSI daromas skriaudas, jų kola

boravimą su KGB, jų nepriimtinas procedūras. Jūsų aukos yra nepaprastai reikalin
gos šiom dienom, kai kova prieš deportaciją yra tokia įtempta ir reikalaujanti didelių 
pastangų, bei lėšų. Būkite dosnūs — kitų mūsų tautiečių likimas priklausys nuo 
Kari Linno likimo!

Rasa Razgaitienė 
ADP Koordinatorė

Noriu paremti American for Due Process informacinį darbą savo auka:

$-------------------------
Aukas siųsti:
American for Due Process
P. O. Box 85
Woodhaven, N. Y. 11421

$25 $50 $100

Pavardė, vardas .........................................................................

Adresas ....—•................................................................................
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. BOSTONO LIETUVIAI

POEZIJOS SPEKTAKLIS 
BOSTONE

Bostono ir pylinkės lietu
viai maloniai kviečiami at
silankyti i šį retą vakarą. 
Jūsų dalyvavimas atžymės 
ir pagerbs dviejų bostonie
čių poetų Antano Gustai
čio ir Stasio Santvaro ju
biliejų.

Programoje bus įsceni- 
zuota Gustaičio ir Santvaro 
kūryba, rodomos skaidrėse 
išryškinančios poetų asme» 
nybes, bei dainuojamos 
liaudies dainos, pritaikytos 
parinktų eilėraščių nuotai
kai.

Poeziją parinko, progra
ma sudarė ir atliks Mirga 
Girniuvienė, Zita Kruko- 
nienė, talkininkaujant Gitai 
ir Aidui Kupčinskams ir 
Aleksandrui Pakalniškiui 
J r.

Liaudies dainas atliks So- 
dauto etnografinis ansamb

EKSKURSIJA J LIETUVOS
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJŲ

ROMON
8 dienų kelionė birželio 24 - liepos 2 
tiktai 1,119 dol.

j ŠIĄ KELIONĘ ĮSKAITOMA:

— Skridimas ALITALIA oro linija ir visa transpor- 
tacija

— Apsistojimas Residence Palace viešbutyje 
(dviese kambaryje) ir kasdien pusryčiai (continental)

— Romos apžiūrėjimas
— Šv. Tėvo iškilmingos mišios ir arkiv. Jurgio

I Matulaičio beatifikacija
— Arkiv. J. Matulaičio garbei mišios 12 apaštalų

Į bazilikoje
Į — Lietuvių audiencija pas Šv. Tėvą

— Ekumeninės pamaldos katakombose
— Pokylis castei St. Angelo pilies rūmuose

| —- Galimos kelionės j Florenciją, Asyžių, Veneciją
Ir kitas jdomias vietas.

— Ekskursiją lydės Baltic Tours savininkai Birutė 
į Ir Algis Mitkai

Suinteresuotieji rezervacijas prašomi atlikti gali
mai anksčiau, nes vietų skaičius ribotas.

Kad užsitikrinus vietą, užpildžius žemiau prideda
mą atkarpą su 119 dol. užstatu, prašom siųsti:

| BALTIC TOURS
293 Auburn St.
Newton, MA 02166 Tel.: (617)-965-8080

Prašau rezervuoti vietą as.... Jubiliejinei kelionei
Romon.

PAVARDĖ ........................................................................

ADDRESAS .....................................................................

MIESTAS ..........................................................................

TELEFONAS: Namų.............Darbo...............

Vykstu Boston...............New York.............

Sekcija: Rūkantiems.........Nerūkantiems.........

lis, kuriam vadovauja Gitą 
Kupčinskienė. Solo dalį at
liks Gailė Rastenytė.

Skaidres paruošė Anta
nas Kulbis, Gražina ir Vy
tautas Sakalai.

Po programos seka vai
šės, kurias Bostono litua- 
nisnės mokyklos alumnai 
paįvairins prisiminimų py
ne.

Vakaras įvyks balandžio 
11. d. 7 vai. vak. Lietuvių 
Piliečių klubo trečio aukšte 
salėje, 368 West Broadway, 
South Bostone.

Vakarą ruošia JAV LB 
Bostono Apylinkės Valdy
ba.

PAMINĖTA KOMP.
STASIO ŠIMKAUS 

SUKAKTIS
Vasario 4 d. sukako 100 

metų nuo komp. Stasio Šim
kaus gimimo. Tą sukaktį 
plačiai paminėjo vasario 22 

d. laidoje Laisvės Varpas.
Plačiau apie komp. Stasį 

Šimkų, jo kūrybą ir reikš
mę mūsų tautinės kultūros 
raidoje kalbėjo rašytojas 
Stasys Santvaras. Jo kalba 
buvo padalinta į tris dalis, 
kurių kiekviena palydėta 
komp. Stasio Šimkaus kū
rybos pavyzdžiais.

Tai buvo pirmas komp. 
Stasio Šimkaus gimimo su
kakties minėjimas Bostoną 
ir jo apylinkėse.

AUKŠTAS SOL. 
MARYTĖS 

BIZINKAUSKAITĖS 
ĮVERTINIMAS

Sol. Marytę Bizinkauskai- 
tę aukštai įvertino Brock- 
tone leidžiamas dienraštis 
”Enterprise” po jos pasiro
dymo su Brocktono simfo
niniu orkestru kovo 22 d. 
koncerte Brocktone. Laik
raštis išgyrė solistės balsą, 
jo išlavinimą ir gerą pro
gramos atlikimą. Straips
nyje nurodytas solistėn iš
eitas mokslas, jos darbas 
įvairiose operose ir koncer
tuose. Dabar ji dirba su Ka
nados operomis.

LIETUVIŲ FONDO 
ATSTOVYBĖ

Kaip prieš 25-sius metus 
pradėtas organizuoti L ietu- 
vių Fondas, tuoj Bostone ir 
apylinkėse lietuviai įsijun
gė į jį savo įnašais. Bene 
didžiausio šios naujos idė
jos entuziastu pradžioje 
buvo Antanas škudzinskas, 
kuriam uoliai talkino Bro
nius Paliulis, Paulina Kal- 
vaitienė ir kiti. Mirus Anta
nui škudzinskui, Lietuvių 
Fondo atstovu Bostone eilę 
metų buvo Bronius Paliu
lis, o po jo Bronius Galinis. 
Šiam dėl sveikatos atsisa
kius, atstovu pakviestas 
Laisvės Varpo vedėjas Pet
ras Viščinis. Pagal jo siū
lymą paskutiniu metu į Lie
tuvių Fondo atstovybę Bos
tone įtrauktas Kazys Ba- 
čanskas, LB Bostono apy
linkės vicepirmininkas fi
nansų reikalams ir iždinin
kas. Tuo būdu dabar Bosto
ne ir jo apylinkėse yra trys 
Lietuvių Fondo atstovai: 
Dr. Eduardas Jansonas, 
Petras Viščinis ir Kazys 
BaČanskas. Jų darbo koor
dinatoriumi ar generaliniu 
atstovu yra Petras Viščinis.

SOLISTAI KOMP J. 
KAČINSKO KŪRINIŲ 

ATLIKIME
Komp. Jeronimo Kačins

ko kūrinių atlikime Berklee 
kolegijos balandžio 15 d. 
rengiamame koncerte daly
vaus ne tik tos kolegijos 
mišrus choras, bet taip pat 
solistai, kuriais pakviesti 
lietuviai: Marytė Bizin- 
kauskaitė (sopranas) ir Be
nediktas Povilavičius (bo
sas). Tuo būdu tame kon
certe skambės lietuvio kom
pozitoriaus kūriniai, kurių 
atlikime dalyvaus taip pat 
lietuviai solistai. Tai reikš
minga lietuvių reprezenta-

Lietuvių kilmės vaikų stovykloje Dainavoje bėgimo varžybos.

LIETUVIŲ KILMĖS VAIKU VASAROS 
STOVYKLA DAINAVOJE

Liet, kilmės vaikų sto
vykla šią vasarą bus dvi 
savaites, nuo birželio 21 d. iki 
liepos 5 d. Visiems vaikams, 
dalyvavusiems pereitų metų 
stovykloje, registracijos blan
kai ir visa stovyklą liečianti 
informacija bus išsiuntinėta 
greitu laiku. 1987 metų vasa
ros stovyklos „naujokams”

c. ija amerikiečių visuome
nėje.

MIRUSIO ANTANO 
MATIOšKOS 

ĮAMŽINIMAS
Siekiant galimai prasmin

giau įamžinti a. a. Antano 
Matioškos atminimą, nori
ma Lietuvių Fonde padidin
ti jo vardu įneštą 880 dole
rių sumą bent iki 1,500 do
lerių. Tuo tikslu kviečiamos 
lietuvių organizacijos, ku
riose Antanas Matioška 
taip uoliai dirbo, skirti pa
gal galimybę savo įnašus jo 
atminimui. Taip pat laukia
ma dar atskirų asmenų atsi
liepimo. Neturėtų jo už- 
miršti ypač vilniečiai, ku
riems jis taip gražiai atsto
vavo. Aukas galima siųsti 
Petrui Višciniui, 173 Ar- 
thur St., Brockton, Mich, 
02402 arba tiesiog j Lietu
vių Fondą šiuo antrašu: Li
thuanian Foundation, 3001
W. 59th St., Chicago, III. 
60629.

LAISVĖS VARPO 
KONCERTAI

Pavasarinis Laisvės Var
po koncertas įvyks balan
džio 26 d. 3 vai. po pietų So., 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos trečio aukšto sa
lėje. Kaip visuomet, taip ly
giai šiame koncerte pasiro
dys naujos mūsų meninės 
pėgos. Šį kartą programą 
atliks sol. Nelė ir muzikas 
Arvydas Paltinai iš Vakarų 
Vokietijos, kurie jau bene 
šeštą kartą atvyksta į šį 
kraštą koncertams, bet Bos
tono ir apylinkės lietuviams 
dar nėra girdėti. Todėl jau
čiamas pagrįstas susidomė
jimas tuo koncertu.

O rudens Laisvės Varpo 
koncertas įvyks rugsėjo 20
d. 3 vai. po pietų So. Bosto
no Lietuvių Piliečių draugi
jos trečio aukšto salėje. Ja
me programą atliks Los 
Angeles vyrų kvartetas. 

registracijos lapai bus išsiųsti 
pagal pareikalavimą. Tuo rei
kalu prašoma kreiptis šiuo 
adresu: Jadv. Damušienė, 
13255 Oak Ridge Ln., Lock- 
port, III. 60441, tel. 312-460- 
8001. ’

Informacija anglų kalba bus 
skelbiama anglų kalba lei
džiamuose leidiniuose 
„Bridges” ir „Observer”. 
Lietuvių kalba informacija 
apie šią stovyklą visada skel
biama lietuviškuose dienraš
čiuose, tėvukų labiausiai skai- 
tomuose, per kuriuos 
daugiausiai šis Dainavoje 
stovyklaujantis jaunimas 
pasiekiamas. Visi skaitantys 
spaudoje apie šią stovyklą, 
kaimynai ir draugai lietuviš
kų šeimų, turinčių jau lietu
viškai nekalbančius vaikus, 
praneškit apie šią stovyklą ir 
paraginkit tokias šeimas šią 
stovyklą panaudoti savo vai
kų labui. Vaikai bus gavę 
smagias, sveikatingas ir tu
riningas atostogas, gražioje 
Dainavos gamtoje, toli nuo 
visų miesto pavojų supančių 
dabarties vaiko pasaulį. 
Tėvams gi gražiai praleistos 
vaikų atostogos, nors ir kelių 
savaičių, sveikoje ir kūnui ir 
dvasiai aplinkoje turėtų būti 
vienu iš pagrindinių rūpesčių 
artėjant vasarai. Tokias tei
kiamas galimybes, kol jos yra, 
reikia panaudoti savo vaikų 
labui ir jų vasaros atostogų 
džiaugsmui.

Šios stovyklinės grupės 
oficialus vardas — Lithua
nian Heritage Camp. Ji 
vyksta ALRKF — jos jaunimo 
stovykloje Dainava, Man- 
chester, Michigan. Visa prog
rama perduodama anglų kal
ba (išskyrus lietuviškas 
dainas), bet lietuvių tautos 
kultūros pažinimo rėmuose.

• A. a. Dr. Kazio Mar- 

tinkaus prisiminimui 1987 

m. buvo įsteigtas tėvų, se
sers, ir jo artimųjų drau
gų stipendijos fondas, ku
riuo gali pasinaudoti visi 
laisvojo pasaulio lietuviai 
studentai, studijuoją moks
linio tyrinėjimo ir lituanis
tikos srityse.

Dėl daugiau informacijų 
ir norį gauti prašymų for
mų, rašyti šiuo adresu: 
Kristina Martinkus, Dr. Ka
zys Martinkus Memorial 
Scholarship Fund, 7120 So. 
Richmond, Chicago, Illinois 
60629. Prašymų formos tu
ri būti grąžintos iki gegu
žės 20, 1987,

MOLpMAKER experienced with 
EDM Machinery & repair of precision 
molds. Salary open. Benefits.
Contact: G. Murray, 201-241-1900
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CHICAGO

PASKIRTAS 
DAUŽVARDŽIO FONDO 

PREMIJOS

Prie Lietuvių žurnalistų 
s-gos centro valdybos vei- 
kia Daužvardžio. vardo fon
das jauniesiems lietuvių 
spaudos b e n d radarbiams 
remti, šio fondo valdyba, 
vadovaujama Broniaus Juo
delio, š. m. kovo 22 d. Jau
nimo centre, Chicagoje, per
žiūrėjo laikraščių bei žur
nalų redaktorių suteiktas 
rekomendacijas ir atrinko 
1986 m. laimėtojus. Pirmą
ją — 200 dol. premiją pa
skyrė Draugo bendradarbei 
Agnei Katiliškytei. Antroji 
— 150 dol. premija atiteko 
Draugo Akademinių pro
švaisčių redaktorei ir radi
jo darbuotojai Ritai Likan- 
derytei. Trečioji — 100 dol. 
premija paskirta Tėviškės 
žiburių bendradarbei Ma
rytei Balaišytei. Dvi ketvir
tąsias — po 75 dol. premi
jas gavo Danutė Račiūnai
tė, Pasaulio lietuvio nuola
tinė bendradarbė ir Jonas 
Algis Mašanauskas, Austra
lijoje leidžiamos Mūsų Pa
stogės bendradarbis, ”Jaun- 
žinių” redaktorius. Netu
rint pakankamai lėšų, kiti 
spaudos bendradarbiai, nors 
verti, nebuvo premijuoti, 
šių metų jauniesiems spau
dos bendradarbiams premi
juoti, Daužvardžio fondo 
vadovybė bando surasti 
daugiau lėšų, kad visi ra
šantieji ir laikraščių redak
torių rekomenduoti, 1988 
m. bute apdovanoti pinigi
nėmis premijomis.

Chicagoje gyvenantiems 
A. Katiliškytei, R. Likande- 
rytei ir D. Račiūnaitei skir
tos premijos bus įteiktos š. 
m. gegužės 10 d. 3 vai. p. 
p. Jaunimo centre, laike 
Margučio ruošiamo Paltinų 
pramoginės muzikos kon
certo.

Kanadietei M. Baleišytei 
premija bus įteikta Tėviš
kės žiburių spaudos baliuje 
balandžio 25 d. Anapilio sa
lėje. Australiečiui J. Maša- 
nauskui premiją įteikti pa
prašytas Mūsų Pastogės re
daktorius, atitinkamo ren
ginio metu.

Nors ir nusiskundžiamo 
jaunųjų spaudos žmonių ne
pakankamu prieaugliu, nors 
ir paaimanuojame jaunimo 
per mažu ar visišku nesido- 
mėjimu lietuviška spauda ir 
knyga, bet taip pat nesuda
rome jiems palankesnių ap
linkybių ir sąlygų. Premi
jos yra vienas iš gerų bū
dų skatinti jaunuosius 
spaudos bendradarbius daž
niau parašyti ar pakalbėti 
per radiją, bet stokojame 
lėšų didesniam paskatini
mui. Konkursinės premijos 
yra geras paskatas, tik jis 
duodamas už vienkartinį 
darbelį. Jeigu Daužvardžio 
fondas būtų turtingesnis ir 
galėtų premijoms skirti 
bent porą tūkstančių dol. 
metams, tai gal ir bendra
darbių netektų taip kruopš
čiai rūšiuoti ir užtektų vi
siems.

Daužvardžio fondo valdy
bą sudaro: pirm. Bronius 
Juodelis (912 Plainfield 
Rd., Dovvners Grove, III. 
60516, tel. 312-985-3184), 
sekretorė Ritonė Rudaitie-

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

• AUTO MECHANICS

• AUTO SHOPFOREMAN 

.AUTO RECONDITIONERS

To work in a ciean, well equipped shop 
for fast growing new car dealership. 
Company benefits, incentive plan.

CALL FOR APPT. 617-675-1106 
ASK FOR ED — SERVICE DEPT.

GESNER AMC 

JEEP- RENAULT
BRAYTON PT. RD., SOMERSET, MASS-

13-14)

nė, vicepirmininkai — Rita 
Likanderytė, Petras Petru- 
tis ir Antanas Juodvalkis.

Norintieji prisidėti prie 
jaunųjų žurnalistų premijų 
fondo padidinimo, aukas 
prašome siųsti pirm. Br. 
Juodelio adresu.

A. Juodvalkis

DAYTONA BEACH
"BERŽAS Už LANGO” 

SUTIKTUVĖS

Daytona Beach lietuviai 
balandžio mėn. 12 d. ruošia 
Dalilos Mackialienės roma
no "Beržas už lango’’ sutik
tuves, tuojau po lietuvių 
pamaldų, Ormond Beach, 
Prince of Peace katalikų 
bažnyčios salėje.

Sutiktuvėse dalyvaus ir 
romano autorė Dalila Mac- 
kialienė.

Knygos literatūrinę pusę 
aptars dr. Vytautas Ma
jauskas. Ištraukas skaitys 
Juozas Paliulis ir Juozas 
Sodaitis. Apie autorę žodį 
tars Jurgis Janušaitis.

Visi dalyviai bus pavai
šinti vynu, kavute ir saldu
mynais. Nebus imama įžan
gos mokestis ir kuklios vai
šės visiems dalyviams vel
tui.

REKOLEKCIJOS 
LIETUVIAMS

Balandžio 11-12 d. d., 
Prince of Peace katalikų 
bažnyčioje, Ormond Beach 
ruošiamos lietuviams reko
lekcijos —■ prieš velykinis 
dvasinis a t s i naujinimas. 
Rekolekci j o m s vadovaus 
kun. Viktoras Dabušis. Lie
tuvių visuomenė prašoma 
gausiai tomis dienomis re
kolekcijose ir pamaldose da
lyvauti.

DETROIT

KULTŪRINĖ POPIETĖ

Tautos Fondo Michigano 
atstovybė š. m. balandžio 5 
d. 12:30 vai. šv. Antano pa
rapijos patalpose rengia 
Kultūrinę popietę.

Popietę praveda pirmi
ninkė Eugenija Bulotienė. 
Tautos Fondo apžvalgą pa
darys Vliko vicepirm. Vy
tautas Jokūbaitis iš Cleve
lando, deklamuos Rima 
Idzelytė, kankliuos sesutės 
Geležytės iš Clevelando.

Stambesniems aukoto
jam diplomus įteiks Vladas 
Staškus ir Mykolas Abarius. 
Dovanų paskirstymą pra
ves Stefanija Kaunelienė.

Tautos Fondo veiklos pa
rodą paruošia Algis Vaitie- 
kaitis. Seks vaišės ir pašne
kesiai.

Į kultūrinę popietę regis
truoja: Vincas Tamošiūnas, 
Lidija Mingėlienė ir Euge
nija Bulotienė. (ag)

• .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.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
N.t>onwicie is on your »xJe

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

TIRE CHANGER - FT, uniforms, will SEAMSTRESS
train right person in automotive serv. Prof'l seamstress in hand-working.
field. Apply in person Livingston Tire Ful] tiiue 8:30—5:00. Good salary.

Co._ 56 Northfield Rd., Living- Gali 201-871-3139
ston. N. J. (1t.17

JEI .11 MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALIMI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAM 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.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakenood. Ohio

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja 

1987 METŲ KELIONĖS £ LIETUVĄ

NR. 8701 Gegužės 8 - gegužės 23 d.
Iš New York’o $1,895.00
Iš Chicago’s $1,995.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholm’e

NR 8702 Liepos 3 d.
Iš New York’o/Bostono $1,795.00
Iš Chicago’s $1,895.00
Iš Cleveland’o $1,869.00
Iš Detroit’o $1,889.00
Iš Tampa’os $1,949.00
Iš Los Angeles/Seattle $1,995.00

Sutrumpintos kelionės maršrutas 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Copenhagoje. Pilnos kelionės priedas $170.00

N R. 8705 RUgpjūčio 14 d.
Iš New York’o/Bostono $1,825.00
Iš Chicago’s $1,925.00
Iš Cleveland’o $1,895.00
Iš Detroit’o $1,915.00
Iš Tampa’os $1,969.00
Iš Los Angeles/Seattle $2,025.00

Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Stockholm’e. Pilnos kelionės priedas $170.00

NR. 8706 Rugsėjo 18 d.
Iš New York’o/Bostono $1,695.00
Iš Chicago’s $1,795.00
Iš Cleveland’o $1,769.00
Iš Detroit’o $1,789.00
Iš Tampa’os $1,839.00
Iš Los Angeles/Seattle $1,895.00

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Copenhagoje. Pilnos kelionės priedas $140.00.

KITOS KELIONĖS
NR. 8703 Liepos 11 - 24 d. — LATVIJA

Iš New York’o $1,695.00
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga.

NR. 8704 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 
Silija Line laive.

NR 8707 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, Budapešt’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. 
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

G.T. International, Ine. 10401 Roberts Rd., Palos Hills, IL 60465 
Telefonas: (312) 430-7272
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HARTFORD
PAVYKĘS "BERŽELIO” 

KONCERTAS

Hartfordo lietuvių tauti
nių šokių grupės "Berželio" 
penkiolikos metų veiklos ju
biliejinis koncertas - balius 
Įvyko vasario 21 d. šv. An
driejaus parapijos salėję, 
New Britain, Conn. Ant di
delio ekrano, skaidrių pa
galba, buvo parodyta įdomi, 
marga ir plati "Berželio” 
veikla nuo pradžios iki šių 
metų. Praslinko pro akis 
tiek daug puikių pasirody
mų daugelyje vietovių, tri
jose tautinių šokių šventė
se ir Hartforde rytinio pa
kraščio tautinių šokių šven
tėje.

Prasideda programa. Su
jaunatviška energija ir šyp
sena, "Berželio" šokėjai, vis 
keisdamiesi, pašoka net 12 
tautinių šokių, daugumą ne
matytų. Dar įdomiau kai 
šokiui. "Grūstai" šokėjai

lUIlIlMHIIIIHIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIimilllHlllllllllHIIIIIIIIIIIIHIf

SfilĮ /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,
■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių

ir paskolų sąlygų teiraukitės

Superior /oving/
Pagrindinis skyrius

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

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

.. .....................................................................................Illllll......... .

MATAS realtors

505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
(216) 486-2530

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

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

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

pritaria muzikai daužyda
mi pagaliukais, o "Grėbė
jėlę" atlieka šokėjos su tik
rais lietuviškais grėbliais. 
Paįvairinimui, porai šokių 
pritaria kanklėmis ir daina 
duetas "Gintarės". Tai ma
mytė ir dukrelė, gimusios 
Amerikoje, kurios dar pa- 
groja ir padainuoja 5-ias 
liaudies dainas. Publika, už
pildžiusi visą salę, ilgai ir 
nuoširdžiai ploja už kiekvie
ną, taip puikiai atliktą, šo
kį. Maršui grojant, visi šo
kėjai rateliu apleidžia salę.

Milda Simonaitytė pa
sveikina "Berželio" šokėjus 
ir vadovus jubiliejaus pro
ga ir pristato šokėjus: nuo 
jauniausių iki nuo pradžios 
šokančio Jono Rodžio. Pa
gerbiami ir apdovanojami 
gėlėmis vadovės darbštieji 
padėjėjai: Rima Dzikaitė, 
Saulius Dzikas, Jonas Ko
dis ir Laima šimanskytė, 
muzikas Jurgis Petkaitis, 
akordeonu įgrojęs šokių 
muziką, ir garso inž. Alfon

1987 m. balandžio 2 d.DIRVA

"Berželio" seniausias šokėjas Jonas Kodis pristatomas publikai. M. Banevičiaus nuotr.

sas Dzikas. Daugiausiai plo
jimais ir gėlėmis apdovano
jama ir pagerbiama nenu
ilstama "Berželio" vadovė 
Dalia Dzikienė. Ji yra visos

MEMBER

FSLIC
Fedarnl š«vmgs& Losn Innurmc* Corp

eS

Your Snvmgs Inaured to $40 OOO 

m

grupės širdis per visus 15 
metų atlikus 166 pasirody
mus ir išmokius apie 120 
šokėjų 70 tautinių šokių.

Seka skani vakarienė ir 
kavutė su lietuvišku raguo
liu, kurį padovanojo E. ir J. 
Liudžiai. Pasistiprinus gali 
pašokti ne tik jaunimas, bet 
ir senimas. Bendriems šo
kiams groja garsus jaunų

Supažindins jaunimą su OSI veikla
Americans for Due Pro

cess ruošia jaunimui semi
narą apie OSI balandžio 4 
d. IVashingtone. Seminaras 
supažindins kolegijos stu
dentus ir jaunus profesio
nalus su tariamų nacių ieš
kojimo praeitim, dabartim 
ir ateitim. Pirmoji sesija 
duos apžvalgą Nuerenber- 
go ir sovietinių parodinių 
teismų 1962-ais metais. To
liau, kaip JAV-ėse 1970-ais 
metais reikalus pradėjo tir
ti imigracijos įstaigos. Ta
da bus žvelgiama į OSI 
įstaigos sukūrimą 1979-ais 
metais ir jos modų s ope- 
randi lyg šiol, šią dalį pri
statys Americans for Due 
Process koordinatorė Rasa 
Razgaitienė ir adv. Ivars 
Bęrzinš, apgynęs virš tuzi
ną OSI apkaltintųjų.

Antroji sesija svarstys 
ateities galimybes kas 
link OSI metodų "ap- 
švarinimo". Jauni advoka
tai Martin Suuberg (estas) 
ir Andrew Fylypovych (uk
rainietis gynęs Fedorenko) 
kalbės apie kriminalinių 
teismų galimybes ir proce
dūrinius pakeitimus.

Po poetų trečioji sesija 
žvelgs į kitus kraštus ir 
kaip jie tvarkosi šiuo reika
lu. Kalbės ukrainietis advo
katas John Gregorovich, pa
grindinės Kanados ukrai
niečių organizacijos Civili
nių Teisių Komisijos pirmi
ninkas. Ketvirtojoj sesijoj 
gerai žinomas adv. Povilas 
žumbakis ir prof. Romas 
Vaštokas iš Toronto kalbės 
tema: "Debatas". Paskuti
nioji dienos sesija svarstys 
kaip debatą perduoti valdi
ninkam ir spaudai. Kalbės 
estė veikėja Mari-Ann Rik- 
ken, Ukrainian American

jų Kezių orokestras, ku
riems akordeonu ir daina 
padeda Romas Kezys ir Vy
tautas Daugirdas, visi iš 
Nevv Yorko. Su pakilia nuo
taika ii- maloniais įspūdžiais 
skirstėmis namo linkėdami 
"Berželiui" geros sėkmės ir 
niekad nepavargti!

Lionginas Kapeckas

Justice Committee komu
nikacijos vedėjas Walter 
Toon iš Chicagos, ukrainie
tis. Eugene Iwanciw. OSI 
apkaltintųjų A. Artukovič 
ir Kari Linno vaikai, Rad 
Artukovič iš Kalifornijos ir 
Anų Linna taip pat daly
vaus pristatyme.

Prelegentai suvažiuoja iš 
Chicagos, Nevv Yorko, Phi
ladelphijos, Kalifornijos ir 
Kanados. Americans for 
Due Process taip pat pa
siuntė pakvietimą į semina
rą atsilankyti OSI direkto
riui N^al Sherr.

Dalyvių skaičius ribotas. 
Seminaro kaina, įskaitant 
visą spausdintą medžiagą ir 
pusryčius yra $25.00. Visa 
programa vyks American 
University. Tą vakarą jau
nimas kviečiamas dalyvau
ti Pabaltiečių Jaunimo Kon
greso žymenų įteikimo va
karienėje Rockvelle, Mary- 
land. Bus pagerbtas Los 
Angeles Times žurnalistas 
Robert Gillette.

Jaunimas skatinamas at
vykti į Washingtoną daly
vauti šiame svarbiame įvy
kyje. Organizacijos kviečia
mos paremti šį dalyvavimą 
padėdamos padengti finan
sines kelionės išlaidas. Or
ganizacijos, norinčios bend
rai paremti šį projektą ir 
Americans for Due Process 
veiklą, kviečiamos aukas, 
siųsti: American for Due 
Process, P. O. Box 85, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

MACHINIST lst CLASS-Full serv- 
ice iob shop Ramsey area, is in 
need of exp'd machinist. Mušt be 
capable of sėt up & work to close 
tolerances. Prototype & short run 
production work in all alloys. Ex- 
cel sal, co pd bnfts, vacations, uni- 
forms. Creative Design 8. Machine 
Ine, 316 Rt 17 North. Upper Saddle 
Rlver N. J. 201-327-9040. E.O.E.

(13-15)
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FILATELIJA
— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas 

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

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuviu kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Antanas BernotasNr.3

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS Už: 

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITĄ 
(DIRECT DEPOSIT)

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMŲ 
PIRKIMUI (MORGIČIAI).

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.

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

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

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Della E., William J. Sr., 

W ii Ii am J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East IKth Street, ClevelaMl, Ohio 44119 
Tel. 1216| 531-7770

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

liams pastatyti.

DDR (Rytinė Vokietija) 
praeitų metų pabaigoje iš
leido du 50 pfenigių pašto 
ženklus paminėti linijos 
UKRAN — Klaipėda atida
rymui. Abu pašto ženklai 
sukibę porele.

Jau anksčiau spaudoje 
buvo rašyta, kad sovietai 
Klaipėdoje yra pastatę di
džiulį laivą — keltą, kuris 
paima ištisus prekėmis pa
krautus traukinius ir juos 
perveža ar tai Kuršių ma
riomis, ar Baltijos jūra to
liau į vakarus. Buvo prisi- 
bijoma, kad tai labai pa
kenks Kuršių nerijos gam
tai ir aplinkai.

Dabar išleistuose Rytinės 
Vokietijos pašto ženkluose 
šis transportas ir parody
tas. Ant abiejų pašto ženk
lų parodytos puslankiu iš- 
tysusios Rytų Vokietijos 
DDR ir Sovietų Sąjungos 
vėliavos su jų herbais. Kai
riajame pašto ženkle paro
dytas dviaukštis tnauki-. 
niams užvažiuoti tiltas, de
šiniame — taip pakrautas 
laivas. Abiejuose pašto žen
kluose vokiškai pasakyta, 
kad tai yra traukiniams 
perkelti laivas — keltas, 
kursuojąs linijoje MUK- 
RAN DDR — KLAIPĖDA 
UdSSR. Bet niekur neparo
dyta, kus tas Mukran yra 
(spėjama, kad tai Riugeno 
saloje), arba ..nepasakyta, 
kad Klaipėda yra Lietuvos, 
o ne Sovietų Sąjungos teri
torijoje.

1800 m. jis išsikėlė į St. 
Charles, Missouri valstijo
je, kur ir pasiliko visą laiką. -

lienės. Vokai bus antspau
duojami su specialiu pašto 
antspaudu kovo 11 d. data. 
Pašto ženklas turės būti 36 
c., nes nuo balandžio 1 d. 
Kanados pašto patarnavi
mai pabrangs.

Vokus galima įsigyti 
kreipiantis į Toronto Lietu
vių Filatelistų Draugijos 
sekr. K. Kaminską, 25 Nor
ma Cresc., Toronto, Ont., 
M6P 3G9. Vokų kaina — 5 
už $1.00; vokas su pašto 
ženklu ir specialiu Toronto 
pašto antspaudu — $1.00.

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURSTEINA
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

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

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. Vasario 
20 d. išleistas 22 centų paš
to ženklas Chicagos įkūrėjui 
Jean Baptiste Pointe Du 
Sable pagerbti.

Du Sable (? — 1818), tu-» 
rįs tokią ilgą sudėtinę pran
cūzišką pavardę, sakoma 
kilęs iš Haiti ir buvęs pran
cūzo jūrininko ir juodukės 
motinos sūnus. Apie 1773 
m. jis jau randamas dabar
tinės Chicagos apylinkėse, 
kur vertėsi kailių supirki
nėjimu, ūkininkavo ir buvo 
pasistatęs sodybą prie Chi
cagos upės intako į Michi- 
gano ežerą. Bet po kelioli
kos metų jis su savo indėr 
ne žmona persikėlė į Peorią, 
11L, kur gavo žemės. Apie

2. Vasario 27 d. išleistas 
22 centų pašto ženklas di
džiajam italų dainininkui 
tenorui Enrico Caruso pa
gerbti. Pašto ženkle jis pa
rodytas kunigaikščio rolėje 
Giuseppe Verdi operoje Ri- 
goletto.

Enrico Caruso (1873 — 
1921) gimė Neapolyje, Ita
lijoje gausioje šeimoje. Jau 
teturėdamas tik 21 metus 
plačiai keliavo su koncer
tais Europoje, vėliau Azijo
je ir Amerikoje. Į Ameriką 
atvyko 1903 m. ir tuoj pra
dėjo dainuoti garsiojoje 
New Yorko Metropolitan 
operoje, kur išdainavo per 
18 sezonų. Be to, važinėjo 
ir po kitus JAV miestus. 
Savo repertuare jis turėjo 
per 40 operų. Be to, įdaina
vo daug plokštelių. Bet su
grįžo į savo gimtąjį Nea
polį.

FILATELIJOS PARODA

1387 - 1937

87-IV-11
LITHPEX VIII

CHRISTI ANlTAS 
lituaniae

^■p°s?z

Toronto lietuvių filatelis
tų. draugija nori Lietuvos 
krikšto sukaktį tinkamai fi- 
lateliniai atžymėti. Balan
džio 11-12 d. yra rengiama 
Toronto Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St. West, lietu
vių filatelistų paroda LITH- 
PEX VIII. Į šią parodą 
kviečiame lietuvių visuo
menę atsilankyti. Įėjimas 
veltui.

Iš Kanados pašto gautas 
pašto antspaudas, kurio pa
vyzdį čia matome.

Be to, bus išleisti du su
venyriniai vokai 600 m. 
Lietuvos krikšto jubiliejui 
paminėti. Vienas vokas bus 
vienos spalvos — juodas. Jį 
paruošė dail. Petras Alek
sa. Antras vokas net penkių 
spalvų buvo paruoštas dai- 
lininkės-grafikės šimonė-

KASOS PARAMA 
JAUNIMO KONGRESUI

VI-sis Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas, kuris 
įvyks Australijoje 1987 m. 
gruodžio ir 1988 m. sausio 
mėn., pareikalaus iš dele
gatų ir dalyvių didelių išlai
dų, siekiančių iki $2,000 as
meniui. Tai kelia PLB val
dybai rūpestį, kad išlaidų 
dydis neužkirstų kelio veik
liam jaunimui dalyvauti jo 
pagrindiniame suvažiavime. 
PLB ir PL Jaunimo Sąjun
ga yra pasiryžusios suda
ryti kuo palenkesnes kelio
nės sąlygas mūsų jaunimui 
iš visų pasaulio kontinentų.

Šiuo yra malonu pranešti 
lietuvių visuomenei, o ypač 
jaunimui, kad lietuvių fede
ralinė kredito unija KASA 
ateina su stipria pagalba. 
Savo kovo mėnesio posėdy
je KASOS direktoriai, pra
šomi PLB ir JAV Lietuvių 
jaunimo sąjungos, nutarė 
sudaryti sąlygas bent pen
kiems jaunuoliams vasaros 
metu užsidirbti kelionės iš
laidas. Parinkto darbo in
ternai bus supažindinti su 
įvairiais bankinės įstaigos 
darbais. Pagal internų spe
cifinius sugebėjimus, ir pri
klausomai nuo KASOS sky
rių poreikių, internai atliks 
specifinius projektus reika
lingus KASAI. Užmokestis 
bus minimalus, bet KASA 
paaukos $1,000 interno ke
lionės bilieto išpirkimui.

Šią programą koordinuo
ja KASOS direktoriatas ir 
JAV Lietuvių jaunimo są
jungos valdyba. Internai 
gali būti samdomi visuose 
KASOS skyriuose, kurie 
šiuo metu yra Chicagoje, 
New Yorke, Detroite, St. 
Petersburge ir Waterbury- 
je. Susidomėję šia progra
ma turi kreiptis į JAV Jau
nimo sąjungos valdybą 
(5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636) arba į 
vietinę KASOS skyrių ve
dėjus. Detalės bus vėliau 
paskelbtos viešai ir tiesio
giniai išsiuntinėtos jaunimo 
organizacijoms bei Jaunimo 
sąjungos nariams. Pabrėž
tina, kad programa yra 
skirta rinktų delegatų į 
Jaunimo kongresą paramai.

PLB ir JAV Jaunimo Są
junga nuoširdžiai dėkoja 
KASOS nariams už šią iš
skirtiną paramą lietuvybei. 
Tai gražus pavyzdys kaip 
verslo ir lietuvybės intere
sai gali būti harmoningai 
sutaikyti. PLB Inf.
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Žalgirio šaulių kuopos Clevelande susirinkime kovo 22 d. O. Mikulskienė skaito apdova
nojimo aktą. Įteikiant šaulių žvaigždės ordiną Norai Čeičienei ir šaulių žvaigždės medalį J. 
Raškauskui. Iš kairės: Šatkauskienė, J. Raškauskas. B. Nainys, O. Mikulskienė ir N. Ceičienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

Pavargusias akis užmerkiau, bet ne Čia
Aš, Dieve, amžinojo poilsio ieškojau:
Po tėviškės padange žydinčia, skaisčia 
Ir prie tėvų milžinkapio žaliųjų kojų.

(B. Brazdžionis)

A. A.

VINCUI JUODVALKIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo liūdinčiai 

dukrai STEFAI ir VYYTAUTUI GEDGAU

DAMS, sūnums ir visiems artimiesiems.

Eduardas Kersnauskas 
ir Nijolė

ALT S-gos
žinios

Iš TAUTINĖS SĄJUNGOS 
VEIKLOS

Gerai daro Amerikos Lie
tuviu Tautinės Sąjungos 
valdyba pastoviai susižino
dama su skyriais ir tarybos 
nariais, aplinkraščiais juos 
painformuodama apie są-. 
jungos ėjimus. Taip aplink
raščiu Nr. 3 valdyba prane
ša:

Aleksui Laikūnui mirus, 
"Naujosios Vilties" žurnalo 
nauja redakcinė kolegija 
jau sudaryta ir pradėjusi 

A. A.

VINCUI JUODVALKIUI

mirus, sūnums VINCUI ir LIUDUI, dukte

rims STEFAI ir ELEONORAI su šeimomis, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Julija ir Jonas Petroniai
su šeima

Valė Barauskienė
su šeima

darbą. Leidėjas (LST Korp,! 
Neo-Lithuania ir Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga) 
NV žurnalo redaktoriumi 
pakviestas Vytautas Abrai- 
tis. Jis jau sudarė red. kole-, 
giją: dr. Algirdas Rudrec- 
kis, dr. Antanas Butkus ir 
poetas Stasys Santvaras, 
žurnale ir toliau bendradar
biauja buvę red. kolegijos 
nariai: dr. Bronius Nemic
kas ir Macys Valiukėnas.

Vieton mirusio Alekso 
Laikūno Į Amerikos Lietu
vių Tarybą ALTS atstovu 
pakviestas Antanas Jonai
tis, Clevelando skyriaus pir
mininkas.

Tuo būdu šiandien ALTS 
Amerikos Lietuvių Tarybo
je (centre) atstovauja: Vy
tautas Abraitis, Eugenijus 
Bartkus, Teodoras Blinstru- 
bas, Petras Buchas, Anta

nas Jonaitis, Vida Jonušie
nė ir dr. Paulius Švarcas. 
AL Tarybos valdyboje są
jungą atstovauja: Petras 
Buchas ir Vida Jonušienė.

Amerikos Lietuvių Tary
bos Clevelando skyriaus pa
kviestas ALTS pirmininkas 
š. m. vasario 15 d. lankėsi 
Clevelande ir skaitė pagrin
dinę paskaitą Vasario 16 d. 
minėjime. Padėkos savait
galį Sąjungos pirmininkas 
planuoja dalyvauti prel. A. 
Kučingio 50 m. kunigystės 
minėjime ir pagerbime, Los 
Angeles.

Aplinkraščiu Nr. 3 Są
jungos valdyba pagarsina, 
kad 1986 m. jaunimo raši
nių konkursas pratęsiamas 
į 1987 metus.

Tame pačiame aplinkraš
tyje Sąjungos valdybos su
planuotoji knyga — apie 
komunistų nužudytuosius 
lietuvius — tautininkus, ne- 
olituanus, jaunalietuvius, 
santariečius — varosi pir
myn. Tačiau sąjungos na
riai ir nukentėjusių giminės 
akinami daugiau talkinti 
leidinio redakcijai.

Vytauto Alanto rašoma 
knyga, lietuvių tautos išli
kimo klausimu eina prie pa
baigos. Tikimasi ją baigti 
vėlyvą pavasarį.

šių metu sausio 24 d. Są
jungos Valdyba surengė 
tradicinį spaudos balių, Chi
cagoje, paprastai rengiamą 
žurnalistų draugijos. Balius 
skaitomas pavykusiu, jame 
dalyvavo apie 400 svečių. 
Programą jame atliko: 
kompozitorė ir akomponia- 
torė R. Apeikytė ir Los An
geles vyrų kvartetas.

(mv)

A. A.

VINCUI JUODVALKIUI

mirus, LSS Vyriausią Skautininkę v. s.

STEFĄ GEDGAUDIENĘ, jos šeimą ir ar

timuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Clevelando Pilėnų Tuntas

Amžinybėn iškeliavus brangiam tėvui
A. A.

VINCUI JUODVALKIUI, 
jo dukrą Vyriausią Skautininkę STEFĄ 
GEDGAUDIENĘ ir jos šeimą liūdesio va

landoje nuoširdžiai užjaučiame.

Vyr. Skaučių židinys 
Clevelando Skyrius

A. A.

VINCUI JUODVALKIUI
žemišką kelionę užbaigus, jo dukras Lietuvių 
Skaučių Seserijos Vyriausią Skautininkę se

sę STEFĄ GEDGAUDIENĘ, ELEONORĄ 
DAUKŠIENĘ Lietuvoje, sūnūs VINCĄ ir 

LIUDĄ, jų šeimas ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame.

L.S.S. Skaučių Seserijos
Vadi ja

Brangiam broliui, Sibiro kankiniui

A. t A.

JONUI KREIVĖNUI
mirus, seseris ALBINĄ SMELSTORIENĘ ir 

PETRĘ BANIENĘ su šeima, nuoširdžiai už

jaučiame ir kartu liūdime.

Ona žygienė
Jadvyga ir Stasys Ignatavičiai

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)

A. A.

VINCUI JUODVALKIUI
amžinybėn išėjus, jo dukras Vyriausią Skau
tininkę STEFĄ GEDGAUDIENĘ, ELEONO

RĄ DAUKŠIENĘ Lietuvoje, sūnus VINCĄ 

ir LIUDĄ, jų šeimas ir artimuosius giliai 
užjaučiame.

Clevelando Skautininkių 
Draugovė
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PRIEŠ DEŠIMT METŲ 
NETEKOME PRANO 

STEMPUžIO

1977 balandžio 14, išsi
liejus kraujui smegenyse, 
mirė kuklus mūsų kolonijos 
darbuotojas Pranas Stem
pužis. Jis buvo tik 54 metų, 
niekad nesirgęs jokia liga.

Atsisveikinimo vakarą 
laidovių koplyčia buvo pil
nutėlė žmonių, o ir į Visų 
Sielų kapines a. a. Praną 
lydėjo taip pat virš šimto 
bičiulių. Jį visi mėgo dėl jo 
draugiškumo ir noro kiek
vienam padėti.

Pranas gimė Kaišiadory
se, mokėsi Alytaus amatų 
mokyklose, 1943 metais bai
gė Vilniaus amatų institutą. 
Dirbo Geležinkelių valdybo
je. Karo metu pasitraukė j

DR. D. DEGĖSYS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

rys, buvo suorganizavęs 
pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus plokštelės leidino ko
mitetą.

Jo plati chirurginė prak
tika ir nuoširdus rūpestis 
spauda, radiju, meno įvy
kiais bus nuoširdžiai mini
mi.

Dr. Danielius Degėsys su 
žmona Roma užaugino ir iš
mokslino du sūnus Dainių ir 
Gintarą, kurie baigę medi
cinos mokslus, kiekvienas 
dirba savo srityje.

Dr. Danieliui Degėsiui, 
išeinančiam į pensiją linki
me ramesnių gyvenimo me
tu. (js) 

JAUNIMO STOVYKLOS DAINAVOS 
GLOBOS KOMITETAS CLEVELANDE, 
balandžio 25 d., šeštadienį, 7:30 v. v.

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS
AUDITORIJOJE RENGIA

PAVASARIO KONCERTĄ
Programą išpildys solistas-muzikas 

VACLOVAS POVILONIS, 
neseniai pasitraukęs iš ok. Lietuvos, ir jo 

trio pirmą kartą koncertuojąs JAV-se.
Solisto ir trio dainos bus palydimos pia

ninu, akordeonu ir gitara.
Bilietai po 8, 6 ir 4 dol. jau gaunami Dievo 

Motinos parapijos svetainėje po pamaldų ir Taupo
je, Rezervacijos priimamos skambinant dr. VITAI 
AUKŠTUOLIENEI, tel. 731-0906 ar ALDONAI 
ZORSKIENEI, tel. 371-0130. Visos vietos nume
ruotos. Po koncerto kavutė.

Rengėjai kviečia visus dalyvauti populiarios 
lietuvių liaudies, lietuvių ir pasaulinių kompozito
rių kūrinių koncerte. Pelnas jaunimo stovyklai.

Ig-gM -
BllMir
'h»ihi i

vakarus ir 1945 metų pra
džioje Kemptene įstojo į 
Čiurlionio ansamblį. 1948 
metais vedė čiurlionietę 
Eleną Geležinytę ir 1949 
drauge su čiurlioniečiais at
vyko į Cleveiandą. čia jis 
įsijungė į LRK Susivieniji
mą, daug dirbo šv. Jurgio 
parapijos komitete, buvo 
patikėtinių tarybos narys 
Lietuvių klube ir Lietuvių 
namų bendrovės direkto
rius. Energingai rinko ak
cininkus namų bendrovėn, 
ypatingai kai buvo pradėta 
naujų namų statyba.

Prisimindami jo mirties 
dešimtmetį, našlė Elena, 
sūnus Šarūnas su šeima ir 
brolis Juozas prašo Prano 
bičiulius ir pažįstamus da
lyvauti jo atminimo mišio
se, kurios bus aukojamos 
penktadienį, balandžio 10 
dieną, 7 vai. vak. Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos 
šventovėje. Mišiose giedos 
Bronius Kazėnas.

Kitur gyvenantieji bičiu
liai ir negalį mišiose daly
vauti, kviečiami prisiminti 
a. a. Praną asmeniška mal
da.

• Už a. a. Vinco Juodval

kio sielą, balandžio 1 d., tre
čiadienį, 7 vai. vak. Dievo 
Motinos šventovėje bus au
kojamos mišios. Duktė Ste
fa Gedgaudienė maloniai 
prašo bičiulius ir pažįsta
mus dalyvauti mišiose ar 
prisiminti velionį maldose. 
Vincas Juodvalkis, 86 m. 
amž., mirė kovo 13 d. Cle
velande.

Marytės Gaižutienės keramika.

KERAMIKOS PARODA

Keramikės Marytės Meš- 
kauskaitės-Gaižutienės me
no paroda ruošiama Korp! 
Giedros įvyks balandžio 
11-12 d. Lietuvių Namų sa
lėje. Atidarymas šeštadienį, 
balandžio 11 d. 7 valandą 
vakaro.

Marytė Meškauskaitė- 
Gaižutienė yra gimusi Lie
tuvoje. Ji studijavo Mun- 
delein kolegijoje, Wayne 
Statė Universitete ir Illi- 
nais technologijos institute. 
1973 m. jai buvo suteiktas 
daktaro (Ph. D.) laipsnis 
baltymų biochemijos spe- 
sialvbėje. Dirbant šioje sri
tyje ji paruošė daug straip
snių savo specialybės temo
mis.

Tik vėliau sukūrusi šeimą 
ir augindama vaikus ji su
sidomėjo keramika. Ji lan
kė keramikos kursus Hvde 
Park Art Center ir Chica
gos meno institute kur dir
bo su keramikos specialistu
G. Geismanu.

Jos keramika buvo išsta
tyta daugelyje asmeninių ir 
grupinių parodų, Chicagoje, 
Detroite, Clevelande ir lai
mėjusi premijų. Dailininkė 
priklauso Hyde Park Art 
Center ir Lietuvių dailinin
kų draugijai. Ji nenuilsta
mai dėsto keramikos meną 
Chicagoje Jaunime centre, 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, Montessori mo
kykloje, ir jaunimo stovyk
lose Dainavoje.

Skatindama savo moki
nius stebėti gamtą ir pažin
ti molio savybes, ji pati kei
tė savo stilių. Tirdama mo
lio estetines galimybes, ji 
savo kūriniuos stengėsi iš
reikšti jo esminius elemen
tus. Jos keramika įgavo 
skulptūrines savybes. Daž
nai ji atmeta išviršines 
puošmenas ir glazūrų, kad 
išvengtų paviršutiniškumo 
ir geriau į daiktų esmę ir jų 
gryną geometriją. Jos kū
ryba turi būdingas organi
nes formas, subtyliai at
skleidžiančias gamtoje glū

dinčią dinamiką. Atmesda
ma savo kūryboje pašali
nius elementus ir technolo
gines mandrybes ir su dide
le pagarba moliui sugrįžda- 
ma į primityvumą ji at
skleidžia pasaulį pilną jaus
mo ir gyvybės.

Clevelando lietuviai nuG- 
širdžiai kviečiami atsilan
kyti į meno parodą ir pasi
grožėti dinamiška kūryba.

A. Z.

ATVYKSTA BRONYS 
RAILA

Tėvynės Garsų radijo pa
kviestas, į Cleveiandą at
vyksta naujos knygos „Ta
ve mylėti tegalima iš tolo” 
autorius Bronys Raila. Jo 
knygos kalbas, radijo ban
gomis skriejusias į okupuo
tą Lietuvą, aptars rašyto
jas, poetas Tomas Venclo
va. Visi kviečiami dalyvau
ti kovingo žodžio popietėje, 

PADĖKA
A. A.

VERONIKA NAGIUS-NAGEVIČIUS.
Mirė 1987 m. vasario mėn. 26 d. Heather Hill prie

žiūros namuose Chardon. Palaidota vasario mėn. 28 d. 
Visų Sielų kapinėse Chardon, Ohio.

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Jurgio parapijos klebonui 
kun. J. Bacevičiui už maldas koplyčioje, kapinėse ir 
Mišias atlaikytas bažnyčioje;

Ponioms N. Čečienei ir G. Karsokienei už giesmes 
ir muziką šv. Mišių metu;

D.L.K. Birutės draugijos pirmininkei p. J. Budrie
nei, visoms birutietėms ir velionės draugei p. D. Vado- 
palienei už laidotuvių pravedimą;

Organizacijų atstovams p. J. Budrienei ir inž. VI. 
Cyvui už nuoširdžius atsisveikinimo žodžius;

Visiems atsilankusiems koplyčioje, bažnyčioje, ka
pinėse;

Atsiuntusiems gėles, pareiškusiems užuojautas, o 
taip pat lankiusiems velionę ligos metu ir karsto ne
šėjams;

P. p. birutietiems bei talkininkėms už paruoštus 
priešpiečius Lietuvių Namuose, o taip pat p. V. Snieč
kui už leidimą naudotis patalpomis;

p. J. Stempužiui gražiai prisiminusiam velionę Tė
vynės Garsų radijo programoje, o taip pat laidotuvių 
namų direktoriui Jakubs ir sūnui už rūpestingą patar
navimą.

LEONIDAS, LIONGINĄ, ALGIRDAS 
NAGEVICIAI

kuri įvyks gegužės 17, 4 
vai. p. p. Lietuvių namų sa
lėje.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

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

• BALANDŽIO 25 solisto
V. Povilonio ir jo trio koncer
tas Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje. Rengia Dainavos 
stovyklos globos komitetas.

• BALANDŽIO 26 D. tradi
cinis Velykų stalas Šv. Jurgio 
parapijoje.

• BALANDŽIO 26 D. Pir
moji komunija lietuviškai.

• GEGUŽĖS 2 D. Lituanis
tinės mokyklos vakaronė.

• 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 17 D. Metinis 
Šv. Jurgio parapijos susirinki
mas.

• 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.

• GEGUŽĖS 30 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
linksmavakaris.

• GEGUŽĖS 31 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyk
los mokslo metų užbaigimas.

• BIRŽELIO 14 D. Birželio 
trėmimų minėjimas. Rengia 
ALT, Estų Taryba ir Latvių 
Sąjunga.
• RUGPIŪČIO 2 D. Ramovė
nų gegužinė prie ežero.

• RUGPIŪČIO 23 - Lietu
vių klubo metinė gegužinė.

Nepamirškite atnaujinti 
DIRVOS 
prenumeratą



DIRVA
MIRĖ VINCENTA 
LOZORAITIENĖ

Kovo 24 d. Romoje, sūnų, 
Lietuvos atstovo prie Šv. 
Sosto Stasio Lozoraičio ir 
Vatikano radijo pranešėjo 
Kazio Lozoraičio prižiūri
ma, mirė a. a. Vincenta Ma
tulaity tė-Lozoraitienė.

Velionė gimė 1896 m. Do- 
meikuose, Vilkaviškio aps. 
Buvo baigusi šv. Kotrynos 
gimnaziją Petrapilyje. 1918 
m. grįžusi į Vilnių, dirbo 
Lietuvos Taryboje ir moky
tojavo gimnazijoje. Vėliau 
Kaune tarnavo finansų mi
nisterijoje ir Eltoje. 1923 
m. ištekėjo už a. a. min. 
Stasio Lozoraičio.

Velionė palaidota Romoje 
prie savo vyro a. a. min. 
Stasio Lozoraičio Campo 
Verano kapinėse.

• Komunistų nužudyti 
lietuviai, (tautininkai, neo- 
lituanai, jaunalietuviai, san- 
tariečiai), norima paminėti 
atskirame leidinyje. Jo re
daktoriai: L. Kerulis, J. 
Prunskis, M. Valiukėnas, 
leidėjas — Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos val
dyba.

Laukiame aukščiau minė
tų organizacijų buv. narių, 
kaip ir nužudytųjų giminių 
talkos, suteikiant leidinio 
redakcijai duomenis, apie 
komunistų nužudytuosius 
lietuvius. Patiriama, kad 
daugelis kalbamos talkos 
atsisako, tardamiesi esą 
nieko nežiną apie vėlesnį 
įkalintojo, nuteistojo, iš
tremtojo asmens likimą. 
Redakcija bus dėkinga ir už 
dalinius duomenis, todėl pa
kartotinai prašoma siųsti 
jai nuotraukas ir žinias tiek 
kiek jų turite, adresu: L. 
Kerulis, 5828 So. Campbell 
Avė., Chicago, III. 60629.

♦ Prof. Vytautas Vardys 
skaitys paskaitą "Krikščio
nybė lietuvių tautos istori
joje" Lietuvos krikščiony
bės jubiliejaus komiteto 
rengiamoj akademijoj bir
želio 28 d. vakare Vatika
no audiencijų salėje.

Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų 

nariui
A. A.

VINCUI JUODVALKIUI 

mirus, L. A. Lietuvių Tautinių Namų na

riams — sūnui VINCUI ir dukrai STEFAI 

ir VYTAUTUI GEDGAUDAMS bei kitiems 

artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Los Angeles Lietuvių Tautinių
Namų Valdyba

• šios dienos laidoje 9 
puslapyje, yra Americans 
for Due Process paruošta 
anglų kalba iškarpa, kurią 
galima siųsti savo senato
riui arba kongresmenui pro
testuoti prieš OSI vedamas 
pabaltiečių deportacijas į 
Sovietų Sąjungą. Panašus 
tekstas pasirodė The Chris- 
tian Science Monitor laik
raštyje, kuriame Americans 
for Due Process paėmė pil
no puslapio skelbimą. Dien
raštis leidžiamas per visą 
Amerikėi ir turi tarptautinę 
laidą. Norintys Americans 
for Due Process darbą pa
remti, skubiai prašomi au
kas siųsti: Americans for 
Due Process, P. O. Box 85, 
Woodhaven, N. Y. 1142L

• Dirvos rėmėjų būrelis 
Toronte, kuriam pirminin
kauja Birutė Abromaitienė, 
per ižd. V. Matulevičių at
siuntė 400 kanadiškų dol. 
(297 V S dol.) iš šios sumos 
apmokant Vlado Lackaus 
metinę prenumeratą, kurią 
jis laimėjo Užgavėnių kar
navale. Ačiū už paramą.

• L. Kaulinis, Philadel- 
phijoje, pastovus Dirvos 
rėmėjas, p r i s i mindamas 
prieš dešimt metų mirusį 
sąvo brolį Praną Kaulinį, 
kuris nors turtų ir nesukror 
vė, bet išaugino ir išmoks
lino tris dukras ir tris sū
nus, visus daugiau ar ma
žiau besireiškiančius lietu
viškoje veikloje, Dirvai pa
remti atsiuntė 70 dol., prisi
minimui velionies, kuriam 
dabar būtų suėję 70 metų. 
Ačiū už auką.

• Dr. A. Marteli, Reno, 
atnaujindamas Dirvos pre
numeratą, pridėjo auką 33 
dol. Ačiū.

• Nikodemas Matijošai- 
tis-Mattis, Los Angeles, už
siprenumeravo Dirvą, ap
mokėdamas prenumeratą ir 
pridėjo auką 20 dol. Ačiū.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V £

| AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS Į
BOSTONO SKYRIUS I

S

rengia
š.m. gegužės 2 d., šeštadienį, 7 v. vak.

"DIRVAI” IR JOS REDAKTORIUI
VYTAUTUI GEDGAUDUI PAGERBTI

| VAKARA-KONCERTĄ į
SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO

III A. AUDITORIJOJE.

| Programoje :
1. Rašytojai Antanas Gustaitis ir Stasys Santvaras.

Sveikinimai.
2. Soliste Audrone Simonaitytč-Gaižiūniene iš Chicagos, 

akompanuojant muz. dr.Sauliui Cibui.
Po programos vaišės-kavutė.
Bostono ir apylinkės lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti.

ALT S-GOS BOSTONO SKYRIAUS
| VALDYBA

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
V. Januškis, Cleveland 10.00 
A. Valiulis, Los Angeles 50.00
A. Daunys,

Port Washington .........13.00
J. Kučinskas,

Miami Beach................ 8.00
St. Ilgūnas, Rochester .. 3.00
K. Domarkas, Highland .. 8.00
J. Mačiukaitis, Redford 13.00
B. Girnius, Detroit......... 3.00
Baltic Associates, Boston 5.00
A. Simonaitis, Chicago .. 5.00
Kun. A. Babonas. Detroit 8.00
B. Januška, Windsor ....10.00
J. Nesavas, Detroit.........10.00
K. Andruškevičius,

Chomedey-Laval......... 8.00
Pr. Sidzikauskas. Glendale 8.00 
St. Karvelis,

New Buffalo................ 33.00
K. Marcinkevičius,

Cleveland ....................10.00
A. Andrušaitis. Geneva .. 3.00 
M. Bytautaitė-Kizienė.

Palm Springs ............. 20.00
K. Černius, Chicago .... 3.00 
Z. Raulinaitis,

Manahawkin................ 50.00
V. Plečkaitis,

Richmond Hill............. 8.00
S. Jurkūnienė, Chicago .. 8.00
A. Musteikis, Detroit .... 20.00
S. Mankus, Chicago .... 8.00
A. Klupas, Toronto .... 3.00 
A. Barkauskas,

Scarborough ................ 3.00
A. Zaparackas, Royal Oak 8.00
A. Paskauskas, L. Angeles 3.00 
V. Dovydaitis,

San elemente ............. 20.00
J. Jurkus. Rochester ....10.00
Dr. J. Mačiulis, Cleveland 13.00 
A. Burtavičius, Chicago 13.00 
T. Baltikauskas, Baltimore 5.00 
J. Janušaitis, Port Orange 13.00
P. Petrušaitis, Racine .... 13.00 
J. Naujokaitis, Cleveland 6.00 
J. Zirvinas, Livonia .... 3.00
Kun. Ed. Statkus,

Grand Rapids ............. 33.00
A. D. Kižys, Euclid......... 8.00
J. Šepetys,

Farmington Hills..........13.00
S. Čyvas, Calem............... 3.00
I. Jakštys, Pasadena .... 3.00
A. Krinickas( Maspeth .. 8.00
S. Petravičius,

Rancho Palos Verdes ..20.00

V. Kažemekaitis, Racine 6.00
V. Jukonis, St. Laurent .. 5.00 
M. Petkevičiūtė-Taylor,

Oakland .......................  8.00
E. Valiukonienė, Boston 3.00 
LB Providence apylinkė 25.00 
R. Veitas, Milton ..........23.00
P. Babickas, Worcester 10.00 
J. Ed. Šisai, Glendale .. 8.00 
D. Šukelis, New Buffalo 15.00 
P. Račkauskas, Dorchester 8.00 
Dr. E. Čeičienė, Parma 18.00 
Dr. V. Bložė, Strongsville 33.00 
J. Glebus, Cleveland .... 8.00 
A. Rimydis, Woodhaven 8.00
X. Y., Cleveland....... . .13.00
J. Čyvas, Cleveland .... 8.00
St. Vilinskas, Windsor .. 8.00
V. Rack, Eastlake ......... 8.00
V. Stuogis, Cleveland .. 6.00
J. Žemaitis, Chicago .... 8.00
J. Vilutis, Chicago ..........13.00
G. Žemaitis, Cleveland . . 3.00
VI. Vilčinas, Racine .... 3.00
M. Edelis, Phoenix......... 3.00
V. Mažeikienė,

Lake Zurich ........ 33.00
LB Cape Cod apylinkė . .25.00
J. Misevičius. Baltimore 3.00
N. Chernetzky, Cleveland 15.00 
Mary Trainauskaitė,

Cleveland .................... 13.00
L. Šlenys, Lemont ......... 8.00
VI. Šniolis, St. Petersburg 37.00 
A. Kubilius. Cicero......... 3.00
Hartfordo tautinių šokių

grupės Berželis ..........25.00
J. Astrauskas, Toronto 13.00
K. Pažemėnas,

Palos Verdes ............. 18.00
J. Račius, Phoenix......... 3.00
V. Banevičius, Phila........ 3.00
A. Bražėnas, Royal Oak 3.00
M. R. Shalins, Woodhaven 18.00 
M. B. Abromaitis,

Toronto ........................ 10.00
J. Končius, Washington .. 3.00
A. Barčas,

Downers Grove ..........13.00
G. Karsokienė, Cleveland 3.00
B. Žiugžda, Cleveland ..13.00 
B. Siliūnas, Chicago .... 13.00 
A. Krulikienė, St. Pete. 3.00 
Dr. V. Kudirkos šaulių

kuopa, Worcester.........25.00
D. Valentinas, Chicago .. 3.00
H. A. Bajalis,

Los Angeles .................10.00
J. Mikaila, Seminole .... 3.00 
Rockfordo Lietuvių

Pensininkų klubas ....20.00 
J. Beržanskis,

Palm Coast ................ 3.00

E. Jarašūnas, 
Santa Monica ............. 13.00

L. Keženius, Willowick .. 3.00
V. Kutkaus pagerbimo 

Komitetas .....................10.00
A. A. Alekso Laikūno 

prisiminimui Aleksas 
Traška, Oak Lawn, III. 30.00

E. Jonušienė, Omaha .... 75.00
J. Pečkaitis. Merriville .. 8.00 
Dr. V. Maurutis,

Chesterland ................ 8.00
P. Pukys, Radford ......... 3.00
R. Case, Sacramento .... 8.00
M. Petokas, Upland......... 2.00
K. Bendoraitis, Vokietija 23.00 
VI. Būtėnas, Washington 3.00 
M. Butkus, Mission Viejo 3.00
L. Kaulinis, Philadelphijoje,

savo mirusio brolio
Prano atminimui......... 70.00

F. Valys, White Rock .... 3.00
P. Čečkus, Dearborn Hts. 13.00 
K. Linkus, Miami Beach 8.00 
S. Pabrinkis. Cleveland 13.00 
Dirvos rėmėjų būrelis

Toronte (kanadiškais
400 dol.) ..........  297.00

Dr. D. Giedraitis,
Michigan City ............ 33.00

N. Matijošaitis-Mattis,
Los Angeles ................20.00

A. Jonynienė. Detroit .. 13.00 
S. Kuzmickas,

Santa Monica ............. 18.00
Dr. A. Marteli, Reno ....33.00 
LB Worcesterio

apyl. valdyba ............. 25.00
J. Kalnietis, Chicago .... 8.00
F. Bočiūnas,

Sunny Hills ................. 5.50
V. Markevičius, Chicago 3.00 
E. Gibisas, Chicago .... 3.00 
J. Mulokienė,

Santa Monica ........ 3.00
S. Bakūnas, Cleveland .. 8.00
W. Žiogas, Ore.field .... 33.00 
J. Maziliauskas, Toronto 5.80

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame,

• LB VVorcesterio apylin
kės valdyba, per valdybos 
narį spaudos reikalams Jo
ną Baškį, įvertindama Dir
vos vedamą kovą už lietu
viškumą, atsiuntė auką 25 
dol., linkėdama tokiu pat 
kruopštumu tęsti šį gražų 
spausdintu žodžiu darbą. 
Ačiū už auką ir linkėjimus.
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