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200 m. KONSTITUCIJAI
Prezidentą geriau rinktų kongresas

Vytautas Meškauskas

Pereitą savaitę JAV mi
nėjo savo konstitucijos 200 
metų sukaktį. Ji gal garan
tavo tobulą santvarką prieš 
tiek metų, tačiau dabar at
rodo, kad noras išbalansuo
ti vykdomąją, įstatymų lei
džiamąją ir teismo valdžios 
šakas faktinai privedė prie 
užsienio politikos paraly
žiaus. Turiu galvoje dvi ak
tualijas : Kongreso Irano- 
Contras aferos tyrinėjimą 
ir Persijos įlankos krizę.

Pirmoji prasidėjo Kon
gresui 1984 m. prie išlaidų 
sąmatos pridėjus priėmimo 
vad. Bolando pakeitimą, ku
ris uždraudė bet kokią pa
galbą Nikaragvos sukilė
liams, vad. contras. Užsie
nio politika priklauso vesti 
prezidentui. Jis buvo įsiti
kinęs, kad sovietai Nika
ragvoje nori įsitaisyti sa
vo prietiltį skverbimuisi į 
centrinę Ameriką. Jei jis 
būtų tos pačios partijos 
kaip Kongreso dauguma, į 
jo pastangas sumobilizuoti 
paramą sukilėliams aplinki
niais keliais per privačius 
asmenis ir kitas valstybes 
būtų žiūrima pro pirštus. 
Mūsų atveju tačiau kada ne 
tik Atstovų Rūmuose, bet ir 
Senate nėra respublikonų 
daugumos, iš to daromas di
delis dalykas. Abieji Rūmai 
nori žiūrėti labai siaurai: 
ar buvo prasilenkta su įsta
tymais ir jei taip, kas dėl 
to kaltas. Į klausimą ar su
kilėlių rėmimas buvo būti
nas ir tuo pačiu naudingas 
JAV interesams, nenorima 
kreipti dėmesio. Parama 
sukilėliams niekados nebu
vo labai populiari JAV-se. 
Dabar to pageidauja 32% 
amerikiečių. Tokiu būdu 
'siauras’ požiūris galėtų lai
mėti, nes atstovai ir sena
toriai ieško populiarumo. Iš 
kitos pusės tyrinėjimas 
duoda progos pasireikšti ir 
kitos pažiūros šalininkams. 
Padėtis iš tikro buvusi to
kia, kad prezidentui neliko 
kitos išeities kaip daryti 
tai, ką jo administracija ir 
darė. Be to, prezidento po
puliarumas nors ir krito, 
tačiau vis dar yra pakanka
mai aukštas, kad neleistų jo 
asmeniškai be rimtos prie
žasties pulti. 46% ameri
kiečių patinka jo preziden
tavimas, 43% — ne. Jo už
sienio politikos vedimui ta
čiau pritarė 35%. 55% jo 
užs. politika nepatinka.

Viena bėda ne bėda. Vi

siškai netikėtai kilo nauja 
problema. Iranas ir Irakas, 
negalėdami p a s i s tumėti 
sausumos fronte vis dau
giau dėmesio kreipia į naf
tos plukdymą Persijos įlan
koje. Irako lėktuvas, atro
do, netyčia paleido raketą į 
JAV frigatę Stark, smar
kiai ją sužaluodamas ir už
mušdamas 37 jūreivius. Tai 
sutapo su JAV administra
cijos sutikimu po savo vė
liava leisti plaukti 11 Ku- 
vaito valstybės tanklaivių 
(žiūr. Apžvalga). Tuojau 94 
senatoriai prieš vieną pa
reiškė abejonių. (Įdomu, 
kad trys tos valstybės tank
laiviai jau plaukioja po so
vietų vėliava ir vienas jų 
buvo lengvai sužalotas). Se
natoriai norėtų žinoti iš 
anksto, kas būtų tokiu 
atveju, jei sužalotas bū
tų po JAV vėliava plau
kiąs laivas. Ar tai jau būtų 
priežastis karui — casus 
belli? Administracija savo 
atsakymą norėtų slaptai 
laikyti nuo Irano, kurio lėk
tuvai galėtų pulti tuos lai
vus. Faktinai JAV galėtų 
lengvai sunaikinti visas Ira
no laivyno ir aviacijos pa
jėgas, kas negalėtų Iranui 
padėti kare prieš Iraką. 
Kritikai Kongrese norėtų 
pirmiausiai išdiskutuoti tą 
klausimą, gauti JAV avia
cijai sausumos bazes Saudi- 
Arabijoje ir t.t., kas, žino
ma, viską tą užsimojimą pa
brangins. Kas blogiausia — 
atims administracijai sveti
mų valstybių pasitikėjimą.

Jei anksčiau mus piktino 
parlementarinių režimų ne
pastovumas, aukščiau atpa
sakoti faktai verčia jo ilgė
tis Amerikoje. Ar ne ge
riau būtų, kad prezidentas 
būtų renkamas kongreso, 
kas leistų išvengti labai ne
vykusios ir nepaprastai 
brangios dabartinės prieš
rinkiminės kampanijos, ži
nia, toks prezidentas turė
tų būti daugiau ar mažiau 
tik valstybės galva be di
desnių pareigų. Vykdamo- 
ji valdžia su ministerių pir
mininku priešakyje eitų sa
vo pareigas iki turėtų kon
greso pasitikėjimą. Tokios 
vyriausybės pasitaikantis 
atsistatydinimas, ypač jei 
būtų ji sudaryta koalicijos 
pagrindais, būtų nepalygi
namas mažesnis sukrėtimas 
kraštui negu prezidento pa- 
varymas arba privertimas 
jį atsistatydinti, kad iš-

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Dievo Motinos atnaujinta šventovė Clevelande iškilmių metu. Šventinimo apeigas atliko 
Clevelando vysk. Anthony M. Pilla, asistuojant vysk. Pauliui Baltakiui, OFM, klebonui kun. 
Gediminui Kijauskui, S. J. ir kitiems kunigams. V. Bacevičiaus nuotr.

Iškilmės Dievo Motinos šventovėje
Stasys Santvaras

Laikas per savo uolas ir 
akmenis, o taip pat per žy
dinčius sodus ir laukus, grei
tai mums neša į mįslingą ry
tojų. 1950 metais kun. Juozo 
Angelaičio, dr. arch. Stasio 
Kudoko ir gausių talkininkų 
pastatydinta Nepaliaujamos 
Pagalbos Dievo Motinos 
šventovė, skaičiuojanti 37 
savo gyvenimo metus, jau 

vengti ilgo proceso, kuris 
sustabdytų visą užsienio ir 
vidaus politiką, žinia, kol 
kas niekas apie tai dar ne
kalba ir negalvoja, daug 
kas priklausys nuo virš mi
nėtų abejų krizių tolimes
nės eigos, tačiau kitos išei
ties nematyti.

buvo reikalinga atnaujini
mo, lyg ir naujų sparnų.

Šventovės atnaujinimo 
kaltininkai - klebonas kun. 
Gediminas Kijauskas, S.J., 
architektas Eduardas Kers- 
nauskas, skulptorius Ramo
jus Mozoliauskas, gausus bū 
rys Clevelando lietuvių, ku
rie stambių ir smulkesnių 
aukų pavidalu sukėlė pakan
kamą kiekį dolerių (175,495), 
o taip pat ir tie, kurie savo 
galvos ir rankų darbu įsi
jungė į šventovės atnaujini
mo užmojus, už tai neimda
mi jokio atlyginimo. Visatai 
primena tradicinę lietuvių 
talką, kai kaimynas su visa 
šeimyna ateidavo padėti nu
galėti sunkiuosius ūkio dar
bus savo kaimynui.

Lietuvių talkos baigdavo
si pabaigtuvėm ir tų iškilmių 
vainiko įteikimu šeimininkui 
Panašiu papročiu ir pana
šiom apeigom skambėjo ir 
Dievo Motinos šventovės at
naujinimo pabaigtuvės.

Tačiau, ką naujo matom 
ir girdim atnaujintoje Dievo 
Motinos šventovėj? Arch. 
E. Kersnauskas su patirti
mi, geru skoniu ir architek
tūros meno išmanymu, pa
rengė visus šventovės atnau 
jinimo planus, sukūrė pres
biteriją ir didįjį altorių, kaip 
to reikalauja Vatikano II 
suvažiavimas. Čia, vienas 
kito neužgoždami, darniai 
skamba baltas italų marmu
ras ir tamsoki, mūsų gerbia- 

(Nukelta į 8 psl.)
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SfiVfilTinĖ POLITIU

Vidurinieji Rytai vėl dėmesio centre. - Nauji uždaviniai JAV 
laivynui. - Nacionalizmo atgijimas Ukrainoje ir 

---------------- Baltgudijoje. ■ OSI ir žydai. ----------------

■ Iš kitos pusės

Persijos įlankoje į JAV 
karo laivą paleista raketa iš 
Irako karo lėktuvo vėl grą
žino dėmesį Vid. Rytams, 
kuriuos pradėjome užmiršti 
daugiau domėdamiesi Irano- 
Contra afera ir derybomis 
dėl atominio nusiginklavimo. 
Buvo spėjama, kad tas už
puolimas buvo atsitiktinis. 
Irakas turėtų būti pats suin
teresuotas laisva laivinin
kyste Persijos įlankoje, ta
čiau ir Čia galima būtų suras
ti užpakalinių minčių. Įtari
mą sukelia Gorbačiovo noras 
grįžti į tą rajoną, iš kur buvo 
išvarytas vienas iš jo pirm- 
takūrių - Brežneveas.

Egiptiečiams išvarius so
vietus, šis kraštas perėjo į 
amerikiečių pusę. Sovietai 
neteko vienintelio solidaus 
sąjungininko. Jemenu, Eti- 
jopija ir Libija Maskva ne
gali pilnai pasitikėti. Jiems 
draugiška liko dar Sirija, 
kuri draugauja su Iranu, ku
ris kariauna su Iraku, kurį 
ginklais aprūpina Sovietija. 
Toje labai komplikuotoje si
tuacijoje, sovietams atsiran
da proga vėl plačiau pažaisti 
toje pasaulio dalyje.

Atrodo, kad Izraelio užs. 
reik. min. Pėrės privačiai su
sitarė su Jordanijos kara
lium Hesseinu, kad vad. Pa
lestinos klausimą galima bū
tų pabandyti išspręsti pla
tesnės taikos konferencijos 
rėmuose. Į jos atidarymo 
posėdį reikėtų pakviesti 5 
nuolatinius JT Saugumo Ta
rybos narius:* JAV, Soviėti- 
ją, D. Britaniją, Prancūziją 
ir Kiniją, Izraelį sū jo arabų 
kaimynais bei PLO, jei toji 
palestiniečių organizacija 
pripažintų Izraelio teisę į ne
priklausomybę. Po to prak
tiškos derybos jau vyktų 
tarp Izraelio ir mišrios Jor- 
dano-palestiniečių delegaci
jos ir jų susitarimo nei viena 
didžiųjų valstybių negalėtų 
vetuoti.

Washingtonas į tą planą 
žiūri atsargiai. Jis su juo su
tiktų, jei jam pritartų Izra
elis. Jos užs. reik. min. to
kios konferencijos norėtų, ta 
čiau tam prieštarauja minis- 
teris pirmininkas Shamir. 
Skaičiuojama, kad pusei Izra
elio gyventojų dabartinė pa
dėtis atrodo pakenčiama ir 
neverta jos derybomis blo
ginti. Kita pusė tačiau norė
tų kokio nors susitarimo. At
sisakyti vakarinio Jordano 
pakraščio sutiktų tik 20% 
visų izraelitų! Kai kurie žy
dų konservatyvai įspėja, 
kad panaši nūdienei situaci
ja jau buvo 63 metais prieš 
Kristaus gimimą. Tada du 
kandidatai į Judėjos'stostą - 
Hyrcallir Aristobulus II - ne
galėdami tarp savęs susitar

ti, kaip dabar Pėrės su Sha- 
miru, nutarė kreiptis į savo 
globėją, Romos imperatorių 
Pompėjų. Jis išsprendė jų 
ginčą pats okupuodamas Ju
dėją ir Jeruzalę. Žydai po to 
neteko nepriklausomybės 
dviem tūkstančiam metų.

Žinoma, dabar JAV oku
pacija Izraeliui negręsia, ta
čiau Gorbačiovas labai norė
tų vaidinti didesnį vaidmenį 
tame rajone. Tiesa, kol kas 
jis neturės ten'didesnio bal
so. Tik JAV galėtų priversti 
ir Izraelį ir Jordaną kaip 
nors susitarti, bet geriau tu
rėti mažą balsą negu jokio. 
Sykį įlindęs Gorbačovas blo
giausiu atveju galės prisidė
ti prie JAV-arabų santykių 
pabloginimo, ką Maksva 
sėkmingai darė prieš pasku
tinius Izraelio-arabų karus. 
Kad Maskvoje yra tam inte
reso, liudija jos bandymai 
susitaikinti su Izraeliu. Kal
bama apie santykių užmez
gimą, kurie buvo nutraukti 
1967 metais. Teigiamu ženk
lu laikomas ir žydų emigra
cijos iš Sovietijos padidėji
mas. Iš kitos pusės - sovie
tai siekia ir sustiprinti irstan
čią PLO.

Galutinį savo tikslą Pėrės 
taip įsivaizduoja. Vakari
niam Jordano pakraštyje ir 
Gazos srityje būtų įsteigta ir 
palestiniečių valstybė, kuri 
sudarytų konfederaciją su 
Jordanu, ir gal net su Izra
eliu. Tokioje konfederacijo
je, aišku, pirmu smuiku 
griežtų Izraelis. Ar arabai 
dabar turi kitą pasirinkimą? 
Gorbačiovas galėtų jiems 
pasiūlyti.

Didesnio pavojaus židinys 
yra kiek toliau į Rytus. Prie
šingai pagalbai ^Nikaragvos 
contrams, JAV kongresas 
vieningai palaiko paramą 
Afganistano sukilėliams. 
Jie remiami iš Pakistano, 
kuris dabar norėtų sustiprin 
ti savo paties ginkluotąsias 
pajėgas, nes per paskutinius 
tris su puse mėnesių iš Afga
nistano pusės buvo 250 už- 
skridimų su bombardavi
mais ant Pakistano teritori
jos, pareikalavusiais per 200 
žmonių aukų. Pakistanas 
norėtų tolimos žvalgybos lėk 
tuvų, kurie galėtų įspėti af
ganų lėktuvų ūžskridimus. 
Tas tačiau baido Indiją, kuri 
save laiko to rajono valdove. 
Tai paryškina ir Irano stra
teginę vertę.

•••
Sumanymas leisti 11-kai 

Kuvaito laivų plaukti po 
JAV vėliava, sukėlė smar
kias diskusijas šiame krašte. 
Opozicija, žinoma, puola ad
ministraciją, kad ji nežino 
ką daro. Kas bus, jei Iranas 
užpuls tokį laivą?

Seniau toks elgesys galė
tų būti karo priežastimi, ta
čiau dabar abejojama ar ver
ta dėl to kariauti. Juk fakti
nai JAV tikri interesai toje 
pasaulio dalyje nėra dideli. 
Jos iš ten gaunančios vos 
7% savo suvartojamos naf
tos. Už tat logiškai galvo
jant naftos pristatymą iš ten 
turėtų garantuoti Europa ir 
Japonija. Toks kai kurių 
kongresmanų argumentas 
nėra apgalvotas. Tai kas, 
kad JAV pačios iš ten atsi
veža nedaug neftos. Lais
vasis pasaulis yra ūkinis vie
netas. Jei Europa ir Japo
nija suvartoja daugiau Vid. 
Rytų naftos ir jos toliau ne
gaus, tos valstybės turės 
pirkti naftos kitur, kas su
mažins ir JAV importo gali
mybes iš kitur.

Jei kas dėl susidariusios 
padėties yra kaltas, tai dau
giausiai prezidento Roose- 
velto užsimojimas nugink
luoti Japoniją ir sunaikinti 
jėgų lygsvarą Europoje. Tai 
padarius reikia pačiam ginti 
Japonijos ir Vakarų Euro
pos interesus, ar ramiai žiū
rėti kaip jos ištrūks ir. JAV 
orbitos.

Žinoma, būtų geriau, kad 
administracija bet ką dary
dama prieš tai gautų Kong
reso pritarimą. Ar tai jai 
pasiseks, parodys artimiau
sia ateitis.

•••

Mažiausiai ko Gorbačio
vas dabar norėtų, yra nacio
nalizmo atgijimas ne rusiš
kai kalbančiose sovietų res
publikose. Tai faktinai būtų 
didesnės laisvės tiesioginė 
išraiška. Pabaltijo valstybė
se nacionalinis jausmas dar 
tikrai gyvas, bet kaip Ukrai
noje ir Baltgudijoje, kurios 
neturėjo savo neseno lais
vės laikotarpio?

Nors daugumas ne rusų 
Sovietijoje sutinka, kad ru
sų kalba jiems reikalinga su
sižinojimui su kitom tautom, 
tačiau savo krašto patriotai 
dabar nenori praleisti pro
gos atstatyti savo kalbos gar
bę ir naudojimą. Žymus uk
rainiečių rašytojas O. Hon- 
char užpuolė tuos, kurie įro
dinėja savo tautinės kalbos 
nereikalingumą. Estijoje ra
šytojų unijos pirmininkas 
Vladimir Beekman pasakė 
pačiam Gorbačiovui į akis, 
kad nemokšiškas to klausi
mo traktavimas padarė ‘la
bai gilias žaizdas’. Pereitais &ai čia sudaro 70% visų gy- 
metais 28 žymiausi Baltgudi- I 
jos kultūrininkai kreipėsi į 
Gorbačiovą, prašydami ap
saugoti jų tautą nuo ‘dvasi
nio išnykimo’.

1979 m. gyventojų suraši 
nėjimas parodo, kad 80% 
Baltgudijos gyventojų na-

Jei taip toliau tęsis — turėsiu perkrikštyti savo 
skiltį į ’Iš teismo salės’. Tiek daug dabar lietuvių bylų. 
Pereitą savaitę kalbėjom apie DRAUGO 250,000 dol. koii- 
tra-ieškinį buvusiam administratoriui Naudžiui. Dabar 
matau, kad populiarus CHICAGO TRIBŪNE kolumnis- 
tas Mike Royko visą savo skiltį paskyrė Jonui šoliūnui, 
kuris, atsimename, du ieškinius iškėlė tam pačiam 
DRAUGUI. Royko tačiau rašė ne apie tas bylas.

Šoliūną ištiko nesėkmė vieną vakarą važiuojant na
mo. Jis vis negalėjęs aplenkti prieš jį važiavusio auto
mobilio, kuris vis sustodavo, trims vyrams iš jo dairan- 
tis aplink. Kai jie pagaliau sustojo kryžkelėje žaliai švie
sai šviečiant, šoliūnas pamokęs juos iš savo automobilio: 
— jei ko ieškote, sustokite ne viduryje gatvės! Gavęs 
atsakymą — tu pats tik važiuok kuo greičiau, nusikeikęs 
šoliūnas to patarimo paklausė. Jam kliudęs automobilis 
jį tačiau dabar pradėjo vytis ... paleidęs sireną. Paaiš
kėjo, kad tai buvo trys civiliai apsirengę policininkai, 
gaudę prostitutes. Jie šoliūną suėmė, iškratė, surakino 
ir nusivežė į nuovadą. Girdi, jis trukdęs policijai eiti jos 
pareigas. Tie policininkai su juo elgėsi labai žiauriai, 
vienas iš jų net pasityčiojo iš šoliūno lietuviško akcento. 
Jam buvę atimti ir batų šniūreliai, kad nepasikartų.

Su teismu apsipratęs Šoliūnas dabar turi gerą pa
grindą Chicagos miestą ir jo policijos departamentą pa
traukti atsakomybėn už neteisėtą areštą, ką jis žada 
padaryti. (Tai jau mano informacija, ne Roykos).

Tą pačią dieną gavau New York Queens Coun- 
ty vyr. teismo balandžio 2 d. sprendimą, liečiantį LITO 
investacijos bendrovę. Tos bendrovės valdyba pereitų 
metų gruodžio 20 d., patyrusi, kad eina tardymas dėl 
jos pareigūnų bankų ir pašto tariamo apgaudinėjimo, nu
šalino savo prezidentą V. Vebeliūną. Tas tačiau gruodžio 
31 d. sušaukė nepaprastą akcininkų susirinkimą. Ten 
buvo išrinkta nauja valdyba, kuri savo keliu Vebeliūną 
vėl išrinko prezidentu. Senoji valdyba kreipėsi į teismą, 
kuris laikinai Vebeliūnui uždraudė būti prezidentu, pa
likdamas seną valdyba be jo pareigose.

Toji byla įdomi ir platesnei visuomenei, nes LITAS 
yra nupirkęs Lemonte prie Chicagos buv. kunigų semi
nariją, apie kurią norėjo statyti lietuvių koloniją, tam 
reikalui prašydamas pusės milijono dolerių paskolos ar 
investacijos iš Lietuvių Fondo. Kas buvo toliau, galima 
buvo spėti tik iš laikraščiuose pasirodžiusių užuominų. 
Štai to pastato prižiūrėtojas — P. Lietuvio redaktorius— 
griaudžiai apsiverkė savo laikraščio balandžio mėn. Nr., 
aptardamas ... DRAUGO koncertą. Girdi, koncertas buvo 
žavus, bet jis pats buvęs 'sudrumstas’. Mat, tą pačią dieną 
iš Fondo valdybos buvo ’išvietintas’ to projekto šalinin
kas. Daugiau suprasti galima buvo iš gegužės 5 d. DRAU
GE pasirodžiusio ilgoko laiško, kuriame aiškinama:

”... Lemanto 'piršlybos’ (tarp LITO ir FON
DO Bendruomenei tarpininkaujant — vm) buvo iš 
pat pradžios grynai 'komercinė avantiūra’ ir todėl 
lietuvių visuomenei su ja nepakeliui”.

Kaip matome, kas vieniems yra 'komercinė avan
tiūra’, kitiems gali atrodyti 'patriotiniu pasiaukojimu’. 
Be teismo, kad ir amerikiečių, nesusigaudysi. (vm)

muose kalba gudiškai, tačiau 
toji kalba faktinai visai ne
vartojama valdžios ar parti
jos įstaigose. 1984 metais 
tik 5% visoje Baltgudijoje 
išleistų knygų buvo ta kai-* 
ba! Tėra tik viena mokykla, 
kur mokoma ir gudiškai. 
Baltgudijos švietimo ministe 
rija pripažino, kad tie skun
dai yra pagrįsti.

Kaimyninėje Ukrainoje 
padėtis yra kiek geresnė. 
Ten maždaug pusė respub
likos vaikų yra mokomi uk- 
rainiškai, nors faktinai 74% 
sakosi esą ukrainiečiai. Sos
tinėje Kijeve tik 23% vaikų 
mokyklose yra mokomi gim
tosios kalbos, nors ukrainie-;

ventojų. Poetas Ivan Drach 
rašytojų kongrese viešai 
skundėsi, kad ukrainiečių 
kalba tapo pasityčiojimo 
objektu. •••

Kaip jau buvome pranešę, 
OSI kelia deportacijos bylą

tūlam Jacob Tannenbaum, 
kuris buvęs ‘Kapo’-prižiūrė 
tojas Goerlitzo koncen
tracijos stovykloje. Tai jau 
ketvirtas iš eilės žydas kal
tinamas žiaurumu savo tau
tiečiams. Prieš tai buvo iš
kelta byla Jacob Tencer, 
kuri buvo nutraukta. Hein- 
rich Friedman buvo nuteis
tas ištremti, bet aukštesnė 
instancija tą sprendimą pa
naikino. Jonas Lewy buvo 
rastas kaltu 1955 m. ir įsa
kytas ištremti 1958 m. į Len
kiją, kuri atsisakė jį priimti. 
Jis mirė New Yorke prieš 7 
metus, sulaukęs 69 m. am
žiaus.

PACKER/CRATER 
ASSEMBLER

We have permanent openings for 
both experienced and entry level de- 
pendable person to prepare and pack 
large equipment for high tech in- 
dustry. Experience with fork lift, 
power saws hand tools desirable but 
not essential. Excellent benefits, work 
conditions and close to public trans- 
portation. Apply in person or call 
ALAN 617-522-8707. K1NET1C SYS- 
TEMS, INC., 20 Arboretum Rd., Ros- 
lindale, MA. 0213 1. (21-23)
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Birželiniai trėmimai 
įpareigoja

Kasmetiniai birželinių 
trėmimų minėjimai, rengia
mi pabaltiečių ir gana jaut
riai pergyvenami šių dienų 
ir taktikų požiūriu tėra už
dari tarpusaviai pasiguodi
mai, net nelengvai supran
tami jaunimui, kad kadaise 
jų seneliai ar proseneliai 
buvo žiauriai iš savo gim
tinių išvaryti nežiniai ir 
mirčiai į priešų platųjį 
kraštą. Juk žvilgtelėjus at
gal, istorijos bėgyje visi ga
li pamatyti daug neteisybės 
ir žiaurumų, dėl kurių ai
manavimai nesibaigtų. Tai 
tiesa. Tačiau šiandien taut- 
žudystės ir žmogaus teisių 
gynimo problemos, karo nu
sikaltėlių ieškojimo proce
suose mūsiškė pabaltiečių 
trėmimo ir naikinimo tra
gedija yra verta gilesnio ir 
platesnio požiūrio, su ku
riuo tik mes patys galime 
pasaulį supažindinti. Užtat 
jau būtų pats laikas išeiti 
iš savųjų salių ir švento
vių. šalia jautrių pergyveni
mų ir dūsavimų reikėtų šią 
birželinę tragediją panaudo
ti kaip ryškų pavyzdį žmo
gaus teisių laužyme ir karo 
nusikaltėlių ieškojime. Mes, 
pabaltiečiai, buvome pačios 
pirmosios aukos visų tų ne
dorybių, dėl kurių kitos tau
tos dar ir labar taip smar
kiai triukšmauja, paliesda
mos net ir mus, nemažiau 
nukentėjusius ir dabar dar 
okupacijose kovojančius.

Todėl birželiniai įvykiai 
kasmet turėtų būti labai 
plačiai skleidžiami visam 
pasauliui, prieinamais bū
dais net ir pačiame Pabal
tijy. šiandien tam priemo
nių netrūksta. O ir lėšų fon
dai turi. Be to, šičia ne mes 
vieni, lietuviai. Čia ir kitos, 
lygiai taip pat nukentėju
sios tautos, neskaitant jau 
latvių ir estų. Kiek išžudy
ta ukrainiečių, kiek lenkų, 
kiek čekų, vengrų, rumunų, 
slovakų? Visa tai sutelkus 
į vieną vietą, skaičiai būtų 
pasibaisėtini ir tikriausiai 
pralenktų tuos, kurie nuta
rę per amžius ramybės ne
duoti už masinius tautos iš
žudymus.

Ko mums trūksta — tai 

greičiausiai vienybės ir ben
dro vienodo supratimo. Mū
siškiai minėjimai kartais 
pasirodo kaip atkištiniai. 
Kam nors reikėjo, tas pa
darė — ir vėl ramu iki kito 
birželio. Iš tikrųjų iš viso 
to nauda mažėjanti, nes vy
resnieji, tų baisiųjų įvykių 
liudininkai išmiršta, o jau
niesiems nebus visa tai nei 
jautru, nei aktualu. Tik tos 
t r a g ėdi jos panaudojimas 
politiniams siekiams gali 
būti naudingas ir ateičiai.

C. Senkevičius

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju ALT 

S-gos Bostono skyriaus pir- 
minikui Juozui Kapočiui ir jo 
vadovaujamai valdybai už 
š.m. gegužės 2 d. Bostone 
suruošta man pagerbimą 
75-jo gimtadienio proga.

Dėkoju programos atlikė
jams Stasiui Santvarui ir 
Antanui Gustaičiui, solistei 
Audronei Simonaitytei-Gai- 
žutienei ir akompaniatoriui 
pianistui dr. Sauliui Cibui, 
bei programos pravedėjai 
Redai Veitaitei.

Dėkoju atsilankiusiems 
organizacijų atstovams ir 
visiems kitiems man pareiš- 
kusiems šia proga sveikini
mus.

Dėkoju visiems, kurie vie
nu ar kitu būdu prisidėjo 
prie šio renginio suruošimo 
ir pasisekimo, būtent: O. Vi- 
leniškienei, M. Norkūnienei,
G. Budreckienei, D. Ščiukai
tei, R. Kapočiutei, V. Čepie
nei, O. Ščiukienei, L. Kiliu- 
lienei, J. Aukštikalnienei,
G. Treinienei, G. Lileikienei,
P. Rentelienei, V. Banaitie
nei, D. Kiliulytei, R. Kalan, 
R. Kiliuliui, G. Budreckiui, 
J. Renteliui, A. Ščiukui, R. 
Veitui, E. Cibui, A. Lileikiui, 
A. Griauzdei, G. Ambrozie- 
jui, V. Jurgėlai su ponia, J. 
Bakšiui, G. Ivaškai.

Dar kartą nuoširdus ačiū 
visiems už taip šiltą ir jau
dinantį priėmimą.

Jūsų
Vytautas Gedgaudas 
Dirvos Redaktorius

Pagerbime dalyvavę lietuviai su Rūta Lee-Kilmonyte. Nuotraukoje iš kairės arch. R. Mu- 
lokas, nepažįstama, Rūta Lee-Kilmonytė, A. Mažeika; antroje eilėje R. Mulokienė, R. Pred- 
kelis,^ L. Mažeikienė, G. Kazlauskas, B. Vizgirdienė, R. Vizgirda; trečioje eilėje Predkelienė, 
nepažįstama ir M. Kazlauskienė. (Nuotraukoje trūksta dalyvavusių pagerbime E. ir J. Sinkių, 
E. ir H. Balcerių, S. Pautienienės, V. Šimoliūnoir B. ir Rūtos Finestone).Rūtos Lee-Kilmonytės pagerbimas

Š. m. gegužės mėn. 3 d. 
gražiame Century Plaza Ho- 
tel, rėmėjai mokslinio tyri
nėjimo cukrinės ligos, drau-.. 
ge su ”The City of Hope” 
(didžiulė ligoninė mokslinio 
tyrinėjimo centras Los An
geles apylinkėje) surengė 
15-ajį metinį ”Esperanza” 
balių, tikslu RŪTĄ LEE 
KILMONYTĘ pagerbti ir 
jai įteikti ”1987 Founder of 
Hope” žyminį.

Didžiulė salė perpildyta 
svečių ir T. V. bei filmų 
artistų, dar prie jų pridė
jus lietuvius, sudarė im
ponuojantį 700 svečių vaiz
dą. Valgant vakarienę, Rū
ta Lee-Kilmonytė, šio vaka
ro žvaigždė, lankė stalus, 
sveikino savo pažįstamus. 
Prie lietuvių stalų sustojo 
ilgėliau, padėkojo svečiams 
už atsilankymą ir jos rė
mimą.

Pavalgius prasidėjo ofi
cialioji dalis, nes tuo metu 
buvo pristatyta RŪTOS 
LEE-KILMONYTĖS laimė
jimai filmų pasaulyje, jos 
didelė meilė sergantiems 
cukrine liga ir atsidavimą 
padėti ”Diabetic Research 
Fondation”, atžymėjimo 
įteikimas ir sveikinimai. 
Perskaitytas jai prisiųstas 
prezidento Reagano ir jo 
žmonos Nancy sveikinimas. 
Mums lietuviams maloniau
sias sveikinimas buvo tai 
T. V. žvaigždės ANNA JIL- 
LIAN — Jūratės Nausėdai
tės. Gražia lietuvių kalba, 
pakeltu balsu, gražia vaidy
ba, jos sveikinimas nuskam
bėjo įspūdingai. Savo svei
kinimą baigė angliškai pa
aiškindama, kad ji ir Rūta 
kalbančios šia kalba, nes 
esančios lietuvaitės.

Sekė menine dalis, kurio
je žinomi T. V. ir filmų ar
tistai, Debbie Reynolds ir 
Donald O’Connor kartu ir 
atskirai atliko dainavimų 
ir šokių įdomią programą.

Tam svarbiam tyrinėji

mui sukelti papildomų lė
šų, buvo pravestos varžy
tinės dovanų, kurias pado
vanojo įvairios firmos. Sve
čiai, gana dosniai tūkstan
tinėmis parėmė šį vajų.

Sekė pačios RŪTOS LEE- 
KILMONYTĖS pasirody
mas. Čia Rūta parodė savų 
talentą lengvo žanro pasta
tymuose. Mus Rūta žavėjo 
ir džiugino šokiu ir daina
vimu, dalyvaujant 10 jaunų 
vyrų ansambliui.

Balius baigtas RŪTOS 
LEE padėkos žodžiu, kuria
me ji nuoširdžiai dėkojo vi
siems atsilankiusiems ir 
jos darbų rėmėjams.

Buvimas didžiuliame ba
liuje, kuriame buvo pagerb
ta mūsų tautietė, sakyčiau 
lietuvių ambasadorė, T. Y. 
ir filmų žvaigždė RŪTA 
LEE - KILMONYTĖ davė 
tikra mums džiaugsmą ir 
pasitenkinimą. Dalyvavę ta
me baliuje nuoširdžiai svei
kinome mielą RŪTĄ, jos 
vyrą ir mamytę.

Balius, RŪTOS LEE-KIL
MONYTĖS pagerbimas, tik
rai labai gražiai pravestas. 

DĖMESIO! WISCONSINO VALSTIJOS 
LIETUVIAI IR KAIMYNAI!

Neseniai Madisone įsisteigęs ALTo skyrius 
kviečia jus atvykti į lietuvišką PABENDRAVI- 
MĄ-GEGUŽINĘ š. m. sekmadienį, birželio 14 die
ną Madisone, Waubesa ežero pakrantėje, Lake- 
farm County Parke, į pietus nuo Towne Hali. Lie
tus ar saulėta — gegužinė įvyks, nes esame už
sakę pastogę. Ta proga minėsime Pabaltijo lais
vės dieną, kurią lygiai prieš 47 metus paskelbė 
Amerikos prezidentas, patvirtindamas Pabaltijo 
kraštų sovietinės aneksijos nepripažinimo politi
ką. Pradedame lygiai vidurdienį — 12 valandą. 
Atvykite visi su šeimomis ir paskvieskite savo 
draugus. Turėsime ”maisto stalą”, tačiau neatsi
sakysime priimti ir jūsų skanėstus, kuriais galė
tume pasidalinti visi. Tai intymi, šeimyninė šventė, 
kurioje gerai jausis ir vaikai, ir suaugę. Dėl smul
kesnės informacijos kreipkitės į Romą Vasį tele
fonu (608) 271-0365. Laukiame! Atvykę nesigai- 
lėsit.

Madisono ALTo skyriaus valdyba

Įteikimas 1987 metų ”Foun- 
der of Hope” žyminio tikrai 
užtarnautas, nes ji, RŪTA 
LEE savo darbu, pasišven
timu ir nenuilstama ener
gija tikrai užsitarnavo bū
ti pagerbta. Mes lietuviai 
džiaugiamės, kad ir ameri
kiečiai tai mato, įvertina ir 
ją iškelia tinkamon aukštu
mom

Antanas Mažeika

GLUE ADJUSTER 
OPERATOR

Experienced Glue Room Mechan- 
ics sought by growing folding 
carton plant. ĮJnion shop. Day 
and night shift openings. Good 
pay and benefits. Call Tony Quin- 
to at 201-345-200. (16-22)

PRESSROOM
SUPERVISOR — 2ND SHIFT
Mušt have extensive 4-color back- 
ground, be mechanically inclined & 
familiar with multį-color Heidelberg 
equipment. Web experience helpful 
būt not necessary. Will be respon- 
sible for ęuality & produetion of 
various types of commercial printing. 
"Hands-On” individual preferred. 
Good salary, working conditions & 
excellent benefits. Please respond 
w /resume & salary history or call 

1-800-528-5347, to
IMPERIAL LITHO/GRAPHICS

P. O. BOX 1600 
PHOENIX, ARIZ. 85001

(1925)
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■ laiškai Dirvai
VIS MELAS, ŠMEIŽTAI,. 

VIENYBĖS ARDYMAS...

Jau praėjo keleri metai, 
kai pasitraukiau iš DBLS, 
bet tebegyvenu D. Britani
joje ir vis, kaip ir visada, 
tebesu lietuvis, tai ir pasi
domiu, kas čia kur lietuviš
ka vyksta. Ne viską, žino
ma, pamatome, nes pasta
raisiais metais net ir tos, 
kaip sakoma, didžiosios or
ganizacijos, DBLS, suvažia
vimų aprašymai ne kartą 
būna smarkiai paliesti "vi
dinės cenzūros”, kai nenori
ma, kad skaitytojai teisybę 
žinotų, svarstymai, rezoliu
cijos, nutarimai viešumai 
pristatoma su nutylėjimais 
ir faktų apdorojimais.

Tasai mano domėjimasis 
kaltas, kad paprastai per
skaitau, ką S. Kasparas pa
rašo. Skaičiau ir P. B. Var- 
kalos laišką ”Dirvoje” ir da
bar jos Nr. 13 išspausdin
tąjį DBLS pirmininko Jaro 
Alkio atsiskaitymą su Sta
siu Kasparu.

DBLS vadovai jau kelin
ti metai įprato, jei tik kas 
kur nors pasako kritišką žo
dį apie jų veiklą, tuoj svie
džia: melas, šmeižtai, vie
nybės ardymas 1 Niekad ne
pasakys, kas meluojama, 
kaip šmeižiama ir kodėl tei
sybės sakymu vienybė ar
doma. Matyt, nebepatogu 
pasidarė vis tą patį kartoti, 
tai pro jau pavargusius ar 
užgėsiusius ir tada mėgs
tančius vien paploti DBLS 
atstovus suvažiavime net 
buvo pravesta gėdinga re- 
rezoliucija, kurioje ”Pasau- 
lio Lietuvis” prašomas ne
spausdinti kritiškų straips

‘Arpber Hdidays”

1987 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE: 
Liepos 20-28 Maskva 1, Vilnius 5,

Maskva 1 ..................... ....... $1399.00
Rugsėjo 16-25 Maskva 1, Vilnius 5, 

Maskva 2 .............................$1429.00
Gruodžio 6 — sausio 10 Maskva 2,-Vilnius 5,

Ryga 4, Leningradas 3....... $1514.00

ĮDOMESNI MARŠRUTAI
Liepos 7-24 Maskva 2, Vilnius 5, privačiu autobusu 

per Pabaltįjį iki Leningrado $1956.00
Spalio 6-23 Maskva 2, Vilnius 9, Leningradas 4, 

Helsinki 1 ................................. $1725.00
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 

1-800-722-1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite

1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadwav
P. O. Box 116.

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

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY FOR DEPARTURES 
FROM BOSTON OR NEW YORK AND ARE SUJECT TO CHANGES.

nių ar reportažų. Gėdinga, 
taip, arba rodanti, kad tie 
vadovai nepajėgūs apginti 
teisybės arba nėra kaip jos 
ginti, kaip, pavyzdžiui, ir 
šįkart J. Alkio laiškas ro
dytų. Jeigu J. Alkis turėjo 
kitokią teisybę, negu S. 
Kasparas, tai turėjo ją iš
dėstyti ir parodyti, kur pra
silenkta su tiesa. O jis tik 
tvirtina, kad DBLS centro 
valdybai nėra žinoma apie 
federalistų veiklą, ir viskas. 
Net ir tuo nežinojimu sun
ku būtų patikėti. Dabar 
DBLS centro valdyboje 
esantieji kai kurie asmenys 
ar artimi jų bendradarbiai 
pasikeisdami apie 30 metų 
atstovavo D. Britanijos lie
tuviams tų federalistų va
dovybėse.

Jeigu tie federalistai da- 
reikėjo, kad būtų perdirbi- 
bar per porą ar trejetą me
tų ėmė ir pasidarė nebeži
nomi, tai, mielas Alki, ar 
nėjama komunistinė "šluo
ta” ir per spaudą leisti sis
temingai žeminti mane vien 
dėl to, kad parodžiau, kas 
yra tų šiuo metu jau nebe
žinomųjų ideologija? Įdomu 
būtų, jei galėtum į tą klau
simą atsakyti.

J. Alkis, užuot nurodęs, 
kur čia S. Kasparo rašiniuo
se melas ir šmeižtas, teikėsi 
plačiau suminėti, kokių kil
nių tikslų būdavo prirašyta 
DBLS įstatuose ir dar kil
nesnių Lietuvių chartoje. 
Mielas Jarai, juk turbūt nė
ra tokios organizacijos, ku
ri į savo įstatus rašytų ne- 
kilnius tikslus. Nesu paste
bėjęs, kad ir S. Kasparas 
būtų kada nors ir kur nors 

kritikavęs tuos tikslus. Jis 
kritikuoja veiklą, nukrypi
mus nuo tų žavių idealų. 
Jis nepasisako ir prieš ben
dradarbiavimą su kitomis 
tautybėmis, bet sumini 
tuos asmenis, kurie dalyva
vo lietuviams pragaištingo
je lenkiškų imperialistinių 
federalistų veikloje. Ar jis 
čia ką nors sumelavo? Kai 
paaiškėjo, kas yra tie fede
ralistai, tai ir suvažiavime 
kilo 'didžiulis triukšmas, 
kad kai kurie centro valdy
bos nariai padeda savo prie
šams.

DBLS ir dabar dalyvauja 
sąjūdyje, kuriame lenkams 
atstovauja net keli sambū
riai, tarp jų ir egzilinė vy
riausybė, kurios pažiūra į 
kaimyninius santykius aiš
ki — Vilnius ir Vilniaus 
kraštas turi priklausyti 
Lenkijai.

Nieko neišaiškinęs, nieko 
neatsakęs, J. Alkis dar pri
mena vienybės ardymą. 
Apie tai jau esame skaitę, 
kai buvo iškilęs prolenkiš
kų federalistų klausimas. 
Nebebūtų ko čia tokio argu
mento kartoti, nes tai tušti 
žodžiai. Sako, tiesa, dar kad 
DBLS veikėjai pasipiktinę 
S. Kasparo rašymu. O ko, 
jei jis teisybę parašė? Po 
daugelio metų priverstas 
išsiskirti su DBLS, nė kiek, 
pavyzdžiui, nepykstu. Man 
tik gaila, kad jos vadovų 
elgesys sudarė tokias sąly
gas, kurios, sakyčiau, ne
gali būti naudingos nei tai 
organizacijai, nei lietuviš
kai veiklai Britanijoje, o, 
be to, nei anai vis taip mėg
stamai linksniuoti vienybei. 
Tiesa sakau, ar meluoju, 
ar gal ką nors šmeižiu?

Ta proga norėčiau dar ke
letą žodžių pridėti dėl P. B. 
Varkalos minimų atskalū
nų, kurie nedalyvauja 
DBLS veikloje. Tokį kalti
nimą tenka griežtai atmes
ti. Organizacija gali tik 
gražiuoju sutraukti žmones, 
o ne įžeidinėdama juos. O 
tie, kurie ne tik buvo na
riai, bet ir dirbo, tačiau bu
vo priversti nutraukti su 
DBLS ryšius, iš lietuviškos 
veiklos nepasitraukė. Nesi- 
didžiuodami jokiais pasenu
siais kelių dešimčių metų 
amžiaus jau apipelijusiais 
nuopelnais, pagal savo jė
gas dirba ir toliau, nesijaus- 
dami lietuviškais atskalū
nais.

K. Barėnas 
London, Anglija

KIEK GALVŲ, TIEK 
NUOMONIŲ...

”Dirvos” Nr. 19 (1987 m. 
gegužės 14 d.) vedamųjų 
skiltyje skaitau keisto pa
vadinimo suktoko turinio 
pareiškimą, būtent: pirmi
ninkas dr. Leono Kriauče
liūnas ir sekretorė E. Va- 
liukėnienė atriboją Ameri
kos lietuvių tautinės sąjun
gos nuomonę nuo straipsnio 
"Kai jausmai užtemdo pro
tą” (”Dirva” Nr. 16, 1987 
m. balandžio 23 d.), minčių 
ir samprotavimų.

DETROITO LIETUVIAI

PAGERBTOS MOTINOS
Motinų pagerbimas įvyko 

šv. Antano parapijos salė
je gegužės 10 d. Detroito 
Lietuvių Organizacijų Cent
ro valdybos pirmininkas dr. 
Algis Barauskas tarė įžan
ginį žodį ir pasveikino vi
sas motinas.

Albertas Misiūnas tarė 
žodį, nušvietęs motinoms 
rodomą pagarbą ir padėką, 
savo kalbą baigė sakyda
mas:

”Mes ir šiandien didžiuo
jamės lietuve Motina, kuri, 
tautos didžiojoje priespau
doje, visgi išugdė sūnus pa
triotus, išdrįsusius šaukti 
Laisvės Lietuvai! Juk, ne
paneigiama tiesa, kad lietu
viško ir religinio heroizmo 
pradžia yra ant motinos 
rankų lietuviškoje šeimoje.

Negalime užmiršti ir iš
eivijoje esančios lietuvės 
Motinos ir Močiutės, kuri, 
irgi, yra jaunosios kartos 
pirmoji auklėtoja ir tauti
nio atsparumo ugdytoja. 
Daugumoje, jei vaikas pa
milsta tėvų kalbą, tai tik 
dėl to, kad jos pirmuosius 
žodžius išgirdo iš savo mo
tinos lūpų.

Tad šiandien, Motinos Die
nos proga, su meile ir dėkin
gumu, pasveikinkime savą
sias motinas ir močiutes. 
Karšta malda prisiminkime 
amžinybėn iškeliavusias ir 
pagarbiai nulenkime galvas 
Pavergtosios Tėvynės Moti
noms, pasilikusioms lietu
viško židinio sargyboje. 
Ačiū už Jūsų malonų dė
mesį !”

Meninę programą atliko 
atžalynas ir tarp jų įsiter
pęs Marius Sajauskas. Ri
ma Idzelytė paskaitė ”Ma- 
no motina” — Stasio Jakš
to, Dana Barauskaitė piani
nu paskambino ”Barcerole” 
ir "Valsas”, Laimutė Lun- 
gytė padeklamavo ”Mamy- 
tei”, Kristina Barauskaitė 
— "Mano mamyte”. Atža
lyną sudarė buvę ir dabar 
esantieji žiburio šeštadie-

Įdomu patirti, kokios che
minės reeakcijos ar kito bū
do griebėsi pareiškimo au
toriai, nustatydami Ameri
kos lietuvių tautinės sąjun
gos vienalytę nuomonę. Juk 
Amerikos lietuvių tautinė 
sąjunga susideda iš narių, 
kurie, kaip asmenys, gali 
turėti, manau, ir turi kiek
vienu klausimu savo nuomo
nes. Tos skirtingos nuomo
nės turi būti derinamos, 
apibendrinamos spaudoje ir 
sutariamas bendras nusi
statymas savojoje organi
zacijoje.

Nesuprantu, kodėl taria
mu valdžios titulu bandoma 
tai uždrausti, kuriam galui 
šmėklotis spaudos draudi
mu!?

Bronius Nemickas
1987 m. V. 17 d.

Antanas Grinius

ninės mokyklos mokiniai, 
kurių žodžiai lietuvių kal
ba labai gražiai skambėjo ir 
jie nuo publikos susilaukė 
ilgų plojimų. Marius Sa
jauskas, kuris kaip jis pa
sakė, baigęs sekmadieninę 
mokyklą, padeklamavo sa
vo kūrybos eilėraštį ”Mano 
motulė”.

Programą pravedė ir su 
programos atlikėjais su
pažindino Eugenija Bulo
tienė.

Dr. Algis Barauskas pa
dėkojo parapijos klebonui 
kun. Alfonsui Babonui už 
užleistą šiam motinų pager
bimui salę, Onutei šadeikie- 
nei už gražiai papuoštus 
stalus ir gėles motinoms ir 
visiems programos atlikė
jams, svečiams ir moti
noms į šį pagerbimą atsi- 
lankusioms.

Motinų pagerbimas buvo 
gražiai ir sklandžiai praves
tas ir atsilankusieji galėjo 
ne tik motinos pagerbime 
dalyvauti, bet ir pasigar
džiuoti skaniais obuoliniais 
blynais.

★
Motinos buvo pagerbtos 

ir paminėtos kitose vietose. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje joms buvo suruošti 
pusryčiai su šampanu ir 
menine programa. Paminė
jo jas ir radijo valandėlė 
”Lietuvių balsas”.

PATIKSLINIMAS

Balfo 76 skyriaus susi
rinkimo aprašyme (Dirva 
Nr. 19) buvo praleista nau
jos valdybos pirmininko Al
fonso Juškos pavardė. Revi
zijos komisija išrinkta to
kios sudėties: pirm. Rožė 
Ražauskienė, Antanas Su- 
kauskas ir Antanas Vaitė- 
nas — nariai. Be to, Rožė 
Ražauskienė ir Leonas Pet
ronis yra Balfo direktoriai.

• Jonas Pakalnis, Grand 
Rapids, Mich., rašo, kad pa
blogėjus regėjimui, nebe
gali laikraščių skaityti, o 
operuoti akis bijąs dėl se
nyvo amžiaus — jam 85 
metai, tad turįs ne tik nuo 
Dirvos, bet ir nuo kitų laik
raščių atsisakyti.. Prie laiš
ko pridėjo mažytę auką. 
Ačiū už auką ir linkime, 
kad akys pasitaisytų.

PLASTICS

MACHINIST/ 
MOLDMAKER
Local plastk: moMIng company has im
mediate openlngs on 2nd shlft. 4-5 
years experlence Futl Tlme. Compre- 
henslve benefit package includes pen- 
sion plan, hospitaliM tion, ma|or medi
cal, deniai, personal/slck days, vaca- 
tions, holidays Includlng your 
birthday, suggeštion bonus program, 
atlendance bonus, employee exercise 
room plūs much more! We also offer 
scheduled periodic waae reviews and 
excellent wor>ina conallions. Located 
in Randolpl), only 10 minutes from 
Dover, Morristown, Mendham and 
Roxbury areas. Call 201-584- 
2263, 8 AM-4:30 PM.
Equal Opportunity Employer 
M/F. (19-21)

MECHANIC - Maintenance mechanic 
to perform wide range of maint duties 
at a large northern NJ residen'l com- 
plex, mušt have min of 4 yrs exp in 
mechnical/electrical & plumbina 
areas. Call General Mgr. at 
201-866-3946. (19-21)
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Refleksijos iš Kalifornijos

Poezija įkvepia, muzika jungia
Poeto Bernardo Brazdžionio 80-tasis gimtadienis

Alė Rūta

Reikia poeto, kompozito
riaus, o geros valios veikė
jai, solistai, choristai šiuos 
menus priartina visuome
nei, kad pasidžiaugtų. Kas 
jie?

Tai du žinomi biržiečiai: 
Bernardas Brazdžionis ir 
Bronius Budriūnas. Kokia 
proga? Poeto 80-tas gimta
dienis, kuriam kalifornie- 
čiai ruošėsi nuo vasario ir 
sukurtos kantatos — ”Per

Atsiųsta paminėti
• Kazys Bradūnas 

^KRIKŠTO VANDUO JO
NINIŲ NAKTĮ,”. Naujas 
eilėraščių rinkinys. Išleido 
Ateities literatūros fondas 
Chicagoje 1987 m. Knygos 
apdaila dail. Vytauto Vir- 
kau. Leidinys puošniai 
iliustruotas lietuvių liau
dies skulptūrų pavyzdžiais, 
kietais viršeliais, kaina 8 
dol. Pavieniai pirkėjai ir 
knygų platintojai knygą 
gali užsisakyti, rašydami 
leidyklai: Ateities literatū
ros fondas, 10000 So. Bell 
Avenue, Chicago, III. 60643.

Pagrindinė šio rinkinio 
eilėraščių tema yra krikš
čionybės ir senosios lietu
vių kultūros sąlytis mūsų 
pačių dvasioje nuo priešis
torinių laikų iki dabarties. 
Poetinėje plotmėje ši tema 
čia dvildenama kaip tik Lie
tuvos krikšto sukakties pa
raštėje.

• Į LAISVŲ. Rezistenci
nės minties ir politikos žur
nalas. 1987 m. balandis. Nr. 
99 (136). Leidžia Lietuvių 
Fronto Bičiuliai 3 kartus 
per metus. Redaktorius Juo
zas Baužys. Administrato
rius Jonas Prakapas, 14 
Thelma Dr., Bakersfield, 
Ca. 93305. Šiame numeryje 
rašo A. Damušis, I. Bublie
nė, č. Grincevičius, V. Klei
za, Br. Nemickas ir kt.

• Antanas Paskųs. 
KRIKŠČIONIS PSICHOLO
GINĖJE KULTŪROJE. 
Kritinis skerspjūvis. Vir
šelis Nijolės Palubinskie- 
nės. Išleido Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų Centras, 
Chicagoje. 216 psl. kaina 
nepažymėta.

• Constantine R. Jurgėla, 
Ph.D. LITHUANIA AND 
THE UNITED STATĖS; 
The establishment of Statė 
reliations. Išleido Lithua- 
nian Historical Society su 
Tautos Fondo parama. 264 
psl. kietais viršeliais. 

pasaulį keliauja žmogus”, 
premjera!

Gerai poetė EI. Tumienė 
sakė, kad Brazdžionis buvo 
vertas dviejų dienų progra
mos : koncerto ir literatūri
nės akademijos. Po koncer
to — kantatos, platesnių 
sveikinimų metu gal ir vie
tiniai rašytojai būtų radę 
progos pasveikinti ir pa
gerbti mėgiamą kolegą B. 
Brazdžionį. Akademijos pa
skaitai atvykęs iš toli ra
šytojas Antanas Vaičiulai
tis nebūtų savo žodžio tu
rėjęs trumpinti (pilnas tek
stas bus žurnale ”Aiduo- 
se). Bet minėjimas buvo 
gražus — koks buvo. Ir ne
galima skųstis užtęsimais, 
nes visų parodyta poetui 
daug meilės.

Ir nebereikėjo pageidau
tų padėkų rengėjams, nes 
gi tuo renginiu išreikšta 
padėka kūrėjui — už ilgų 
metų kūrybą, tautą gaivi
nančią poeziją.

Organizacijų atstovams 
vadovavo LB Vakarų apyg. 
pirmininkė Angelė Nelsie- 
nė. Jai konkrečiu darbu tal
kino Aldona Audronienė, 
Stasė Korienė, Dalia Čer
nienė, Sal. Šakienė, Vytenis 
Vilkas, Vilius žalpys. Pro
gramos pranešėja — Vio
leta Gedgaudienė perskai
čiusi ir daugybę sveikini
mų, ypač gražių — iš Lie
tuvos. Atvykę iš toli sve- 
čiai-rašytojai gražiai pa
gerbė kolegą: A. Vaičiulai
tis — akademine paskaita, 
originaliai įvertinančia su
kaktuvininko kūrybą, te
ma: ”Brazdžionio poezijos 
pradmenys ir derlius”; poe
tas Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, sekmadienio pamaldo
mis ir prasmingu pamoks
lu, iškeliančiu poeto reikš
mę lietuvių tautai.

Alė Rūta ir Bernardas Brazdžionis.

Šiai progai sukurta Bro
niaus Budriūno kantata — 
”Per pasaulį keliauja žmo
gus”, atlikta šv. Kazimiero 
parapijos choro, diriguo
jant pačiam kompozitoriui, 
akompanuojant Raimondai 
Apeikytei, nuskambėjo pa
kiliai. Dažni fortissimo to
nai pabrėžė filosofines poe
to mintis apie žmogaus di
dingumą ir drauge jo gyve
nimo trapumą. Ir melancho
liška, ir teisinga ir padvel
kia transcendentine viltim.

Solistės Birutės Dabšie- 
nės-Vizgardienės balsas šio
je kantatoje, kaip ir ”Ma- 
no protėvių žemėj”, buvo 
švelnus, tvirtas, gera tar
timi iškeliąs poeto mintį, 
žodžių reikšmę. Atrodo, 
solistės meninė galia dar la

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė, Antanas Vaičiulaitis, Bernardas ir 
Aldona Brazdžioniai.

biau išaugusi ir subrendu
si. Br. Budriūno kūrinius ji 
ypač gražiai atlieka.

Ir solistas Antanas Po- 
likaitis, pradėjęs kantatą, 
ypač gražiu savo balso 
tembru puošė bendrą kūri
nio grožį. Jis ir choristas 
(dažnai vadovas giesmių 
šv. Kazimiero bažnyčioj), ir 
vis dažnesnis solo partijų 
atlikėjas.

Ilgai ir kantriai repeta
vęs choras, Br. Budriūno 
vadovybėj, pasirodė neblo
gai, ypač gražiai ir iškil
mingai atrodė — originaliai 
tai progai apsirėdžiusios 
moterys. Tie choristai, ku
rie iki galo ištesėjo, paro
dė tikro pasišventimo, nes 
per trumpą laiką nebuvo 
lengva pasiruošti, reikėjo 
dažnai važinėti į repeticijas 
(kai kuriems — gana to
li)... Ir buvo gražu, kaip 
kvalifikuota muzikė, solis
tė Vita Polikaitytė-Vilkie- 
nė nuoširdžiai talkino cho
rui, tikriausiai, iš meilės 
muzikai ir pagarbos poetui. 
Buvo ir kitokių muzikos 
admiratorių.

Dailininkė Alfonsą Pažiū- 
rienė? šiai šventei paruošė 
įdomų aplanką, su gaido
mis ir poezijos žodžiais — 
dviejų biržiečių ... — ”Per 
pasaulį keliauja žmogus”, 
”Tėviškės namai”, ”Mano 
protėvių žemė” ir kt. Tai 
buvo menininkams gražus 
suvenyras.

Be minėtų garbės svečių- 
rašytojų, pilnutinę salę pub
likos puošė ir kiti, iš toli ir

Poetas Bernardas Brazdžionis

iš arti, garbės svečiai: Poe
to šeima, — sūnus Algis 
Brazdžionis ir jo sūnus Al
gimantas, atvykę iš Rytų, 
duktė saulė ir jos vaikai, 
gyveną Los Angeles. Iš Cle
veland, Ohio atvykęs inž. 
Romas Bublys — sveikino 
jubiliatą žmonos Ingridos, 
LB Kultūros Tarybos pir
mininkės vardu. Iš Chica
gos buvo atvykusi jauna vi
suomenės veikėja, advokatė 
Daina Kojelytė, Generali
nis Garbės konsulas inž. 
Vytautas Čekanauskas su 
žmona soliste Janina, poeto 
krikšto sūnus Linas Koje
lis, iš Washington, D. C.

Generalinis garbės kon
sulas prisiminė, kaip jis, 
Vokietijos tremtinių sto
vyklose būdamas gimnazi
joj poeto B. Brazdžionio 
mokiniu, kartais su kitais 
mokiniais beveik pykdavęs, 
kad poetas tiek daug ra
šė... Nes jiems reikėdavo 
tuos eilėraščius išmokti at
mintinai ... Bet dabar savo 
kalba išreiškė poetui didelę 
pagarbą ir gražius linkėji
mus.

Linas Kojelis iškėlė min
tį: poezija ir politika turi 
tiek bendro, kad turi įgy
vendinti tiesą! Kai kas, jų 
tarpe ir šiuos žodžius ra
šanti, suabejojo politikų 
tiesa ... Nebent... politi
kų tiesa prasidės nuo Lino 
Kojelio, tuo norime tikėti!

Padidintas ir meniškas 
leidinys — programa, su 
dail. Juozo Sodaičio virše
liu, talpino daug gražių 
sveikinimų ir linkėjimų 
Poetui.

”Savo eilėmis Jūs kalbate 
lietuvių tautai ir kartu reiš
kiate jos sielvartus, džiaug- 

(Nukelta į 6 psl.)
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POEZIJA ĮKVB’IA
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smą, ryžtą ir viltis. Tauta 
Jūsų kūrybą yra supratusi 
ir savo Kūrėją pamilusi. 
Linkime sulaukti tokio Gim
tadienio, kurį švęstumėte 
laisvame Vilniuje, savo ap
dainuotame Kunigaikš č i ų 
mieste”. — JAV Lietuvių 
B-nės Vakarų Apyg. valdy
ba ir Los Angeles Apyl. 
valdyba.

''Sveikiname Jus, sulau
kusį brandžios sukakties, 
linkime stiprios sveikatos, 
ilgų, veiklių ir kūrybingų 
metų. Dėkojame Jums už 
n e p amirštamai įspūdingą 
ir lakų poezijos žodį ir už 
pamokymą, kaip turime 
mylėti savo pavergtą tėvy
nę. Mes pasižadame mylėti 
ją iš tolo visa skautiška 
širdim ir visais jausmais. 
Dievo palaimintas, Tėvynės 
meilės įkvėptas, būkite mū
sų tarpe dar ilgus, ilgus 
metus!” — Jūsų — Lietu
vos miškų skautai ir skau
tės.

"Bernardui Brazdžioniui, 
80-ties m. sukakties proga, 
linkime kūrybinės ugnies, 
bei neišsenkančių poetinių 
versmių ir išlikti tvirtu ir 
ištikimu savo kilnioms idė
joms ateityje”. — Albinas 
Markevičius ir Bendradar
biai.

"Būkite ir toliau sveikas 
ir laimingas po žydriuoju 
Kalifornijos dangumi — vi
sų lietuvių džiaugsmui ir 
pasididžiavimui”. — Prel. 
J. Kučingis.

Šie ir daugelis kitų gra
žių sveikinimų rodo, kiek 
Poetas įtakingas, kaip jo 
Žodis yra lietęs ir puošęs 
visas kultūrines mūsų gy
venimo sritis.

Šventės pabaigoje išgir
dom ir poeto kalbą: paki
lią ir prasmingą, perpintą 
humoru, šiuo literatūriniu 
žodžiu jis nušvietė savo kū
rybinį kelią ir mūsų tautos 
kelius.

šioje šventėje (prie Gar
bės stalo) buvo ir "Lietuvių 
Dienų” leidėjas Antanas

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

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

raštai, 1 tomas $5.00.
šį skelbimą iškirpti ir pageidaujamas knygas pažymėti. 

Kaina U S dol.

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

TELEF. (617) 282-2759

Vardas, Pavardė

Adresą#^*

A.A. PIK. ANTANUI TVERUI AMŽINYBĖN IŠĖJUS
A. a. Antanas Tveras gi

mė 1898 m. vasario 19 d. 
Kaune, Lietuvoje, darbinin
kų šeimoje, mirė 1987 m. 
balandžio 23 d. šv. Kryžiaus 
ligoninėje, Chicagoje, išgy
venęs 89-rius metus. Vyro 
ir tėvo netekimą skaudžiai 
pergyvena žmona Leokadi
ja, sūnus Rimvydas ir vai
kaičiai: Karolina, Amy ir 
Adomas.

A. Tvero tėvai, ieškoda
mi geresnių gyvenimo sąly
gų, persikėlė į Rygą (Latvi
ją), kur Antanukas pradė
jo pirmuosius mokslo žings
nius. Prasidėjus Pirmajam 
pasauliniam karui, Tverų 
šeima pasitraukė į Maskvą, 
o Antanas buvo pašauktas 
į kariuomenę ir įstojo į ka
ro mokyklą Poltavoje. Ki
lus revoliucijai, karo mo
kykla buvo uždaryta, o ka
detai išvaikyti. 1919 m. su 
pirmaisiais lietuvių trans
portais pasiekė Lietuvą ir 
savanoriu įstojo į Lietuvos 
kariuomenę. Lietuvos ka
riuomenėje dirbo štabe, to
bulinosi ruošiamuose kur
suose ir pasiekė pulkininko 
Įeit, laipsnį. Kaip karys bu
vo pareigingas, drausmin-

Skirius su žmona Brone. 
Tai poeto "bosas” per 20 
metų. Dar gauna patari
mų bei pagalbos, užtat šis 
žurnalas ir yra patrauklus 
vaizdinis mūsų kultūrinio 
gyvenimo liudininkas ir 
lengvų bei rimtų pasiskai
tymų šaltinis.

Publika buvo dėkinga 
kompoziotriui Br. Budriū- 
nui ir poetui Bernardui 
Brazdžioniui už turtingą 
programą ir ... už gražią 
progą.

Poezija įkvepia, dainos ir 
muzika jungia visus lie
tuvius, suteikia bendro 
džiaugsmo ir pasigėrėjimo.

Plurimos Annos Poetui 
Brazdžioniui!

Alė Rūta

A. A. pik. Antanas Tveras 

gas ir patikėtas pareigas 
sąžiningai atlikdavo.

1930 — Vytauto Didžiojo 
metais sukūrė Šiauliuose 
šeimą su Leokadija Norku
te.

Skaudžiai pergyvenęs 
Lietuvos įjungimą į Sovietų 
Sąjungą, prieš prasidedant 
karui su nacine Vokietija, 
pulk. A. Tveras buvo išsiųs
tas į Pabradės poligoną, o 
karui prasidėjus, buvo įso
dintas į autobusą ir su ru
sais vežamas į Sovietijos 
gilumą. Atsiradus palankes
niam momentui (įklimpo 
autobusas ir reikėjo išlipti 
ir stumti), A. Tveras su ki
tu lietuviu karininku, pabė
go ir atskirais keliais, po 
keleto dienų vargingos ir 
pavojingos kelionės, atsira
do Lietuvos žemėje ir pa
siekė tą patį Pabradės poli
goną, o iš ten Vilnių ir šei
mą.

Vokiečių okupacijos metu 
dirbo popieriaus paskirsty
mo įstaigoje — Spaudos 
fondo direktorium iki pasi
traukimo į vakarus — Vie
ną. Karui baigiantis iš Vie
nos atvyko į Landshutą, 
Bavarijoje ir čia pragyve
no iki emigracijos į Ameri
ką. Kurį laiką buvo land- 
shuto lietuvių stovyklos ko
mendantu ir dirbo UNRROS 
bei IRO įstaigose.

Velionis Antanas Tveras 
buvo ramaus būdo, parei
gingas, dosnus ir sąžinin
gas. šie jo būdo bruožai ly
dėjo jį visą netrumpą gyve
nimą. Jis neturėjo priešų, o 
tik draugus. Gyvendamas 
stovykloje pamėgo knibinė
ti laikrodžius ir taip šiek 
tiek pramoko šio nelengvo 
ir kantrybės reikalaujančio 
amato.

Apsigyvenęs Chicagoje, 
kaip laikrodininkas dirbo 
didelėje Marshal Field ben
drovėje, o po kelerių darbo 
metų, atidarė savo dirbtu
vę ir parduotuvę Marųuette 
Parke, Chicagoje. Sąžinin
gu ir rūpestingu patarnavi
mu įsigijo žmonių didelį pa
sitikėjimą ir uždirbo sau ir 
šeimai pragyvenimą. Preky
boje sumaniai talkino žmo
na Leokadija.

Kol sveikata leido, akty
viai dalyvavo lietuvių vi
suomeninėje veikloje ir 
stipriai ją rėmė. Priklausė 
lietuvių karių veteranų są-. 

jungai Ramovė ir ėjo įvai
rias skyriaus bei centro val
dybos pareigas. Buvo nuo
širdus Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos Chicagos 
skyriaus ir Lietuvių tauti
nių namų narys, Susivieni
jimo lietuvių Amerikoje 
(SLA) 322 kuopos ilgame
tis finansų esekretorius. 
Stambiai rėmė VLIKą, 
ALTą, Lietuvių ir Tautos 
fondus, BALFą, RLB ir jų 
renginius. Paminėtina, kad 
beveik visi lietuviški leidi
niai ir išeinančios knygos 
randamos Leokadijos ir An
tano Tverų kuklioje pasto
gėje. Nė vienas aukų rinkė
jas neišėjo iš Tverų namų 
tuščiomis rankomis. Gausių 
renginių ruošėjams vis su
rasdavo vertingą daiktelį 
taip paplitusiems dovanų 
skirstymams (loterijoms). 
Susilpnėjus sveikatai ir už
darius prekybos duris, gy
veno iš kuklios pensijos, be
sidomėdamas lietuviška vei
kla ir sekdamas OSI siau
tėjimą, įgaunantį vis dides
nes teises ir gązdinant žmo
nes. OSI ir KGB suokalbis 
darosi nesuvaldoma pabaisa 
visai pokarinei išeivijai.

A. a. Antano Tvero pa
laikai balandžio 26 d. buvo 
pašarvoti Petkaus Mar- 
ųuette koplyčioje, kurioje 
įvyko atsisveikinimas. Prie 
karsto, padengto tautine vė
liava, garbės sargyboje sto
vėjo Ramovės vėliava ir ra- 
movėnai. Maldas sukalbėjo 
kun. Vito Mikolaitis, o atsi
sveikinimą vedė ramovėnų 
Chicagos skyriaus pirm. 
Andrius Juškevičius. Ilges
nį žodį pasakė vienmetis 
ginklo draugas pulk. Karo
lis Dabulevičius, nušvietęs 
velionio gyvenimo kelią ir 
išryškinęs jo taurią bei tie
sią asmenybę. ALT S-gos 
Chicagos skyriaus valdybos 
vardu kalbėjo Matilda Mar
cinkienė, RLB — Antanas 
Paškonis, SLA 322 kuopos 
— Stasys Virpša. Visi kal
bėtojai iškėlė velionio A. 
Tvero kilnią, taurią bei jau
trią asmenybę, visą gyveni
mą pašventusį lietuvių tau
tos gerovei, artimo meilei, 
lietuvių kultūros ugdymui 
ir pareiškė šeimai užuojau
tą. Po atsisveikinimo visi 
sugiedojo tautos himną.

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

Velionio A. Tvero palai
kai iš laidojimo koplyčios 
buvo perkelti į švč. M. Ma
fijos Gimimo bažnyčią ir po 
gedulingų mišių, atnašautų 
kun. V. E. Mikolaičio, gie
dant solistui Jonui Vazne- 
liui, vargonuojant Antanui 
Kalvaičiui, nulydėti į šv. 
Kazimiero lietuvių kapines, 
kur paskutinį patarnavimą 
atliko kan. Vaclovas Zaka
rauskas. Sugiedota Marijos 
giesmė ir lietuvių tautos 
himnas. Nuo karsto nuimtą 
tautinę vėliavą ramovėnai 
K. Dabulevičius ir A. Juš
kevičius įteikė velionio žmo
nai Leokadijai.

Taip dar vienas lietuvių 
tautos taurus sūnus, kovo
jęs už Lietuvos laisvę ir di
džiąją gyvenimo dalį pa
šventęs jos gerovei bei ar
timo meilei, atgulė į amžino 
poilsio vietą, šalia savo vai
kaičio Andriaus ir tūkstan
čių kitų lietuvių.

Šeimos pageidavimu, vie
toj gėlių buvo aukojama 
Tautos, Lietuvių ir Vydūno 
fondams. Gausios aukos 
perduotos atitinkamoms or
ganizacijoms, o taip pat ir 
šv. Mišioms.

Po apeigų kapinėse, ve
lionio šeima visus dalyvius 
pakvietė į Lietuvių Tauti
nius Namus gedulingiems 
pietums. Pietų metu, šei
mos pageidavimu, nebuvo 
naudojami alkoholiniai gė
rimai.

Tegul bus Tau, Antanai, 
lengva, nors ir svetima, bet 
draugiškos šalies žemelė. 
Ilsėkis ramybėje.

A. Juodvalkis

AUTO BODY HELP
Our busy expdndlng body 
shop has need for Auto 
Body Help. If you are 
exper. and want to work In 
a shop that not onty pro- 
vldes you wlth above aver- 
age earnings, būt apprecl- 
ates your efforts, we may 
have just the Job for you. 
We have a complete range 
of modern employee bene
fits. For an lntervlew con- 
tact Bob Jankowskl, Body 
Shop Manager, Centrai 
Motorą, 56 Providence
Hwy.. Norvrood, MA. 617- 
762-2200 or 617-762-8444.

OVVNER OPERATOR
M.B.I.Transport Ine., islookingforde- 
pendable Tractor Traller Operator to 
start immediately for a fast growinq 
company to run PA, N J, NY, Mass, CT 
Averaae pay between $800. to $1,300 a 
week. Steady work. 6 daysa week. Call 
all week, befw 7am-7pm at 201036-3082.

MECHANICS NEEDED - Exp "A" or 
"8". Full or Parf Time for minor/ 
major repairs on diesel tractors, trail- 
ers, & straight jobs, in large fully 
eguipt shop. Excellent wage$, benefits. 
Call 201-862-4106 in Linden.

(19-21)
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CHICAGOS LIETUVIAI

NELĖ IR ARVYDAS 
PALTINAI CHICAGOJĘ

Solistė Nelė ir muzikas 
Arvydas Paltinai atvykę iš 
Vokietijos, aplankė dides
nes lietuvių gyvenvietes ir 
davė pramoginių dainų kon
certus. Chicago j e koncertą 
ruošė visiems gerai žino
mas, lietuviškų radijo laidų 
MARGUČIO vedėjas Petras 
Petrutis.

Margutis, įsteigtas 1932 
m. muziko A. Vanagaičio, 
yra seniausia lietuvių kal
ba radijo laida Amerikoje, 
šiemet įžengusi į 56-tuosius 
veiklos metus, šiai sukak
čiai atžymėti, Margučio ve
dėjas Petras Petrutis yra 
suplanavęs visą eilę meni
nių renginių, o rudeniop ir 
platesnį paminėjimą.

Š. m. gegužės 10 d. Jau
nimo centro didž. salėje įvy
kęs Nelės ir Arvydo Palti
nų koncertas buvo jau ant
rasis iš suplanuotų rengi
nių, sutraukęs pilnutėlę sa
lę šios muzikos mėgėjų. Mu
zikai Paltinai Chicago j e 
koncertuoja jau bene šeštą
jį kartą ir Jaunimo centro 
salė būna sausakimšai už
pildyta. Kur šio pasisekimo 
priežastis? P. Petrutis, ga
vęs salėje esančių griaus
mingą pritarimą, pažadėjo 
ir kitais metais Paltinų kon
certą suruošti.

Solistė Nelė dainuodama 
užmezga šiltą ryšį su kon
certo klausytojais, nulipda
ma nuo scenos ir vaikščio
dama takais. Nelė savo ma
loniu balsu, judesiais ir kei
čiama apranga, pasirodo vis 
nauja ir šviežia. Muzikinę 
palydą sudaro elektroniniai 
įtaisai ir įrekorduotos jos 
pačios dainos, operuojami 
Arvydo Paltino. (Platesnį 
muzikinį įvertinimą davė 
poetas St. Santvaras Dirvos 
Nr. 17 — 1987. V. 7).

LŽS Daužvardžio fondo premijas įteikiant, pirm. Br. Juo
delis, laureatės — Agnė Katiliškytė, Danutė Račiūnaitė, Rita 
Likanderytė ir programos vedėjas Petras Petrutis.

J. Tamulaičio nuotr.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis. 
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Antanas Juodvalkis

Koncerto ruošėjas ir su
manus programos vadovas 
P. Petrutis sudarė sąlygas 
ir leido įsiterpti A. Paltinui 
ir LŽS Daužvardžio fondo 
valdybai. Daužvardžio fon
do jaunosioms spaudos ben
dradarbėms, premijas įteikė 
pirm. Bronius Juodelis. Iš 
viso buvo skirta 5 premijos, 
kurių trys atiteko Chicago- 
je gyvenančioms žurnalis
tėms : Agnei Katiliškytei, 
Ritai Likanderytei ir Danu
tei Račiūnaitei. Jas taip pat 
pasveikino Lietuvių Fondo 
vardu A. Juodvalkis ir įtei
kė LF 1 eidinį. Laureatės, 
pagerbdamos buvusią ilga
metę gen. konsulę Juzę 
Daužvardienę, papuošė ją 
gėle.

Muzikas Arvydas Palti- 
nas yra Vasario 16 gimna
zijos muzikos mokytojas ir 
lydėdamas žmoną solistę 
Nelę su koncertais po lietu
vių gyvenvietes, painfor
muoja apie gimnazijos pa
dėtį ir paakina klausytojus 
ją remti. Dėkojo čikagie- 
čiams už gausų atsilanky
mą, gimnazijos nuolatinį 
rėmimą, o ypatingą padėką 
išreiškė PLB valdybos vi- 
cepirm. Birutei Jasaitienei 
ir centrinio komiteto pirm. 
Karoliui Milkovaičiui, už pa
stovų ir nuolatinį rūpini- 
masį gimnazija ir paramos 
telkimą.

★

Kiek teko spaudoje pa
tirti, Paltinų koncertai vi
sur turėjo pasisekimą, klau
sytojų buvo gausiai lanko
mi. Dar viena gera šių kon
certų ypatybė, kad jų metu 
prisimename laisvajame pa
saulyje esama vienintelė 
lietuvių gimnazija. Vasario 
16 gimnazijos reikšmė Vo
kietijos 'bei visos išeivijos 
lietuvių gyvenime turi ne
paprastą svarbą. Ją lanko

Margučio suruoštame N. ir A. Paltinų koncerte, pirmoj eilėj iš kairės: dr. L. Kriauče- 
liūnas, prel. J. Prunskis, I. Kriaučeliūnienė^ gen. konsule J. Daužvardienė, kun. J. Vaišnys, 
SJ, Eglė Narbutienė, motina Narbutienė, J. Zygas ir A. Juodvalkis. Dainuoja solistė Nelė Palti- 
nienė. J. Tamulaičio nuotr.

net dešimties kraštų lietu
vių kilmės vaikai ir per 
vienerius metus pramoksta 
lietuvių kalbą, išgirsta apie 
Lietuvos istoriją bei tauti
nį auklėjimą. Pripranta 
prie tvarkos, drausmės, pa
reigingumo, ko stokoja 
kraštų mokyklose.

Pažymėtina nepaprasta 
Vokietijos valdžių (federa
linės, provincijų ir miestų) 
teikiama parama. Vykdo
mos stambios statybos — 
baigiamas berniukų bendra
butis, atnaujinama nuo 
gaisro nukentėjusi pilis, 
įruošiamos sporto aikštės, 
užsiėmimų ir poilsio kam
bariai. Berniukų dviejų 
aukštų bendrabutyje yra 
30 kambarių, kuriuose gy
vens po du mokinius. Prie 
kiekvieno kambario yra vi
si patogumai, o kiekviena
me aukšte bendra virtuvėlė. 
Nuo ateinančių mokslo me
tų gimnazija grįš į savo 
patalpas, berniukai į nau
jąjį pastatą, o mergaitės į 
atnaujintą bendrabutį. Gy
venimas ir mokslas Vasario 
16 gimnazijoje bus geresnis 
ir patogesnis.

Pilies atnaujinimo dar
bai vyksta pamažu, bet nu
matoma baigti per porą 
metų, čia numatyti užsiėmi
mų ir poilsio kambariai, 
biblioteka ir keli butai ūk
vedžiui bei bendrabučių ve
dėjams. Sąmata siekia 7 mi
lijonus DM, kurių 90% den
gia draudimas ir vokiečių 
valdžios teikiama parama, 
remia bažnytinės organiza
cijos, bet reikės prisidėti 
ir lietuviams. Užbaigus ber
niukų bendrabutį, didesnis 
dėmesys bus skiriamas pi
lies atnaujinimo vykdo
miems darbams.

Vakarų Vokietijos lietu
vių didžioji veiklos dalis

jau vyksta Huettenfelde, 
Romuvoje, užbaigus pilies 
remontą, dar labiau pagy
vės. Lietuviškoji visuome
nė ir toliau nepamirškime 
remti Vasario 16 gimnazi
ją, siųsdami į ją vaikus ir 
prisidėdami prie jų išlai
kymo.

A. A.

JUOZAPINAI BRAZDŽIONIENEI

mirus, jos vyrui BALIUI ir dukrai KAZEI — 

Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdybos pirmi

ninkei reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojau

tą.

Korp! Neo-Ldthuaiiia
Vyr. Valdyba

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINĄ

679 N. Michigan Avė.

2nd Floor (Entrance from Huron St.) 

Chicago, Illinois 60611

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

BATCH MAKER
APPLY AT OR SEND RESUME TO: 
TEVCO INC., 690 MONTROSE AVĖ., 

SO. PINFID, N. J. 07080 
(19-21)

FACTORY VVORKERS - SS.OO/hr. 
Coiler Operator & General Factory 
Worker$ for night shift. Some heavy 
lifting. Perm position w/all bnfts. 
Apply in person 9-3 p. m., 
Endot Industries, 10 Pros- 
pect PI., Denvllie, N. J.

(19-21)
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Iškilmės Dievo Motinos šventovėje
Visos nuotraukos Vlado Bacevičiaus StdSyS SdDtVdTdS

(Atkelta iš 1 psl.) 
mo ąžuolo tonai, rasdami at
garsį lubų medinių sijų dan
goje. Be to,, arch. E. Kers- 
nauskas lietuviška medžio 
ornamentika padabino nau
jųjų vargonų (tai yra tai, ką 
girdim naujo šventovėje) pa
kylą ar balkoną, atsiliepiantį 
į didžiojo altoriaus medį, su
projektavo Lietuvos Mado
nų ir kt. skulptūros skydus, 
gal tiksliau - jų užnugarį, o 
taip pat išpažinčių klausyklų 
originalų vidų ir didžiojo al
toriaus Madonos aureolę, 
papuoštą Lietuvos pajūrio 
gintaru.

Savaimingas ir stiprus mū
sų skulptorius Ramojus Mo- 
zoliauskas sukūrė Aušros 
Vartų, Šiluvos, Žemaičių 
Kalvarijos (dabar vadina
mos Varduvos) ir Pažaislio 
Madonas. Be čia paminėtų 
kūrinių, R. Mozoliauskas 
Dievo Motinos šventovei 
dar yra sukūręs naujas 
skulptūrines stacijas, būdin
gas Kristaus istorijos ir jo 
kančių užuominom (senosios 
stacijos bus iškabintos di- 
džojo altoriaus užkulisyje), 
šv. Kazimierą, pašventintą 
prie vakarinės parapijos mo
kyklos sienos, kalbantį į mus 
jaunatve ir veide sustingu
sia mintimi, šv. Juozapą, šv. 
Pranciškų, tris kryžius ir 
kryžių kalną, dabinančius di
dįjį altorių, o taip pat koply- 
tinio pobūdžio Rūpintojėlį ir 
šv. Kazimierą, įkeldintus į į 
arch. E. Kersnausko dvi sti
lingas ir dangun iškeltas ran 
kas, apvainikuotas dviem 
lietuviškų kryžių saulėm. 
Arch. E. Kersnauskas čia ra
šančiam tarė, jog jis darė vi
sa, kad dr. arch. S. Kudoko 
stilius, jo darnių ir grakščių 
linijų šventovės vidaus ar
chitektūra nebūtų pažeista.

Skulptoriaus Ramojaus 
Mozoliausko skulptūrų me
džiaga - plastamasė (fiber- 
glass). Kas gi tokia’ toji 
plastmasė? Tai stiklo pluoš
tai, panašūs į linų pluoštus, 
(šių dulkės yra nuodingos, to
dėl skulptorius kai kuriom 
darbo valandom turi naudoti 
kaukę), kuriuos sumaišius
su atitinkamom rūgštim ir šventovės atnaujinimo darbuotojai: inž. V. Valys, arch. E.
gaunama plastomasė. Skulp- Kersnauskas, skulpt. R. Mozoliauskas, S. Ignatavičius ir kt.

Dalis maldininkų šventovėje iškilmių metu.

Šv. Kazimiero statula pri
tvirtinta prie parapijos mokyk
los sienos.

toriaus R. Mozoliausko nuo
mone, toji medžiaga galinti 
gyventi tūkstantį metų. Ji 
esanti atspari audrom, lie
tum, oro atmainai, šalčiam ir 
saulės spinduliam, teturinti 
tik vieną priešą - ugnį! Sa
vaime suprantama, skulpt. 
R. Mozoliausko kūrinius, 
įkurdintus Dievo Motinos 
šventovėje Clevelande, be
šališkai gali įvertinti ir ap
tarti tik menotyrininkai, dai
lės meno kritikai. Mum gi 
belieka tik džiaugtis, kad jie 
jau yra, kad jie savo grožiu 
ir mintimi spinduliuojantį 
gyvenimą jau pradėjo.

Meno kūriniai, kokio žan
ro jie bebūtų, turbūt niekad 
dar nebuvo sulaukę vienodo 
pajautimo bei supratimo, vie 
nodo vertinimo ir to paties 
atodūsio. Žmonių skoniai 
yra tokie skirtingi, kaip ir jų 
veidai. Nebus nuostabu, jei 
arch. Eduardo Kersnausko 
ir skulpt. Ramojaus Mozo
liausko darbai taip pat bus 
vertinami nevienodai. Nuo
monių ir įspūdžių susikryžia
vimų mes neįveiksim, tai te
gu taip būna per amžius! ...

Lietuvos Madonų švento
vės atnaujinimo idėja bei 
mintis, darbų administravi
mas, lėšų telkimas, bendra
vimas su architektu, skulp
torium ir jų talkininkais, įvai 
rūs sąlyčiai su parapijos žmo 
nėmis, gerų darbo nuotaikų 
išlaikymas ir kiti reikalai, 
gal du metus sunkiai slėgė 
kleboną kun. Gediminą Ki- 
jauską, S.J. Sako, kad tas 
gyvos ir naujų sumanymų 
ieškotojas pasitikėjęs savo 
parapijos žmonių sąmonin
gumu, dosnumu ir gerąja va
lia. Atrodo, kad dabar, šven^

Prie Dievo Motinos šventovės kun. A. Goldikovskis, vysk. 
P. Baltakis, vysk. A. Pilla ir klebonas kun. G. Kijauskas, S.J.

Vysk. P. Baltakis šventina Šv. Kazimiero statulą.

tovės iškilmėms taip gražiai 
ir tvarkingai praūžus, Gran
dinėlei taip reikšmingai 
koncerto salės scenoje paka
binus pabaigtuvių vainiką, 
kun. Gediminas Kijauskas, 
S.J., gali pasiremti ant abie
jų delnų ir valandą kitą pail
sėti, nes jo pastangos tikrai 
atnešė Dievo Motinos šven
tovės įspūdingą atnaujinimą.

Beje, čia reikia pridurti, 
kad parapijos reikalų vedėja 
Nijolė Kersnauskaitė net tik 
įveikė tų sunkių metų rašti
nės darbus, ne tik iškilmių 
dalyvius aprūpino rūpestin
gai ir dailiai paruoštais infor
maciniais leidiniais, bet dar 
spėjo rasti Bernardo Braz
džionio eilėraštį ‘Klajūnui', 
kurį muzikė Rita Kliorienė 
įspūdingai pritaikė L.v. Beet- 
hoveno Chorinei fantazijai 
(op.80). Tikėkim, kad tie 
visi darbai, siekią palikti gi
lesnius lietuvių pėdsakus 
Amerikos kultūriniame ir vi
suomeniniame gyvenime, 
tikrai nemirs su mūsų dieno
mis.

Dabar dar viena kita pa
straipa įspūdžių apie tai, kas 
dėjosi Dievo Motinos para
pijos šventėje gegužės 23 ir 
24 dienomis. Šeštadienį, t.y. 
pirmąją iškilmių dieną, 6:30
v.v., dalyvaujant vysk. P. 
Baltakiui, klebonui kun. G. 
Kijauskui, tėvam jėzuitam J 
Kidykui ir L. Zarembai, at- 
vykūsiems iš Chicagos, kun. 
Goldikovskiui, kun. Žemai
čiui ir gausiam pulkui Cle
velando lietuvių, lietuviška
sis jaunimas - nuo darželio, 
pradžios mokyklos iki stu
dentų - padėjo puokštes gė
lių prie Laisvės paminklo, 
dalyvavo šv. Kazimiero pa
minklo šventinimo apeigose. 
Čia lietuvių poetų kūrybos 
ištraukas ir krikšto jubilieji
nę maldą išraiškiai ir jaut
riai perskaitė Rama Bubly- 
tė, Ina Silgalytė, Rima Žiė- 
donytė ir Dainius Silgalis.

Vyskupas Paulius Balta
kis, OFM, iškilmingos pro
cesijos palydėtas, pašventi
no šv. Kazimiero paminklą 
(jau minėta, jog tai yra 
skulptoriaus R. Mozoliausko 
darbas) prišlietą prie para
pijos mokyklos vakarinės sie
nos. Po to vysk. P. Baltakis, 
OFM, būrio kunigų asistuo
jamas, bažnyčioje atnašavo 
šv. Mišias, pasakė pamokslą, 
ta proga iškeldamas nuopel
nus ir reikšdamas padėką 
klebonui kun. Gediminui Ki
jauskui, S. J., arch. Eduardui 
Kernauskui, skulpt. Ramo
jui Mozoliauskui ir jų talki
ninkams, ir visiem Dievo Mo 
tinos parapijos nariam už 
tai, kad Clevelande jie sukū
rė Lietuvos Madonų švento
vę. Mišių metu darniai ir 
balsingai giedojo Dainos-mu 
zikos vienetas Uždainuokim, 
vadovaujamas muz. Algirdo 
Bielskaus.

Po šv. Mišių, būrys arti
miausių šventovės atnauji
nimo darbuotojų ir rėmėjų 
atėjo į Lietuvių Namus, kur 
buvo paruošti vaišių skob
niai. Čia klebonas kun. G. Ki 
jauskas, S.J. tarė jautrų pa
dėkos žodį šventovės atnau
jinimo kūrėjam, rėmėjam- 
aukotojam ir vienu ar kito
kiu būdu darbus parėmu- 
siem parapijonim. Visuome
nės vardu kleboną kun. G. 
Kijauską, arch. E. Kersnaus- 
ką, skulptorių R. Mozoliaus- 
ką ir jų talkininkus, šiltai ir 
prasmingai pasveikino PLB 
Kultūros komisijos pirm. Mil 
da Lenkauskienė. Vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM, šir
dingu žodžiu padėkojo vi
siem, kurie kūrybiniu ir ki
tokiu darbu prisidėjo, kad 
Clevelando Dievo Motinos 
šventovė būtų atnaujinta ir 
taip įspūdingai padabinta.

‘Ir kaip tinka mums išpuoš
ti savo maldos namus dabar, 
kai 1987 m. ruošiamės 
minėti Lietuvos Krikšto 600
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ugdyti. Ekscelencija prisi
minė Lietuvos krikšto su
kaktį, minėjo Lietuvos ken
čiančią Bažnyčią. Čia rašan
tį tie svetimųjų raginimai ir 
skatinimai visada jaudina. 
Ar mes visa tai girdim, ar 
suprantam ir įsisąmoninam, 
ar vykdom?! ...

Graži ir įspūdinga buvo 
aukojimo procesija, kai Cle
velando lietuviai atnešė ir 
įteikė vysk. A.M. Piliai ir 
vysk. P. Baltakiui savo do
vanas, kurių tarpe buvo ir 
žiupsnelis Lietuvos žemės.

Mišių metu choras ir visi 
dalyviai giedojo psalmę ‘Die
vas mūsų prieglauda ir stip
rybė’, solistė Aldona Stem- 
pūžienė pagiedojo G. Bizet 
‘Agnus Dei’ W.A. Mozarto 
‘Aleliuja’, su choru St. Sodei 
kos ‘Avė Maria’. Parapijos

metų sukaktį’ - 1986.V.18 
‘Mūsų žingsniuose’ rašė kun. 
G. Kijauskas, S.J.. Taigi ge
gužės 24 d. Clevelando lietu
viai dalyvavo ne tik savo at
naujintos šventovės šventi
nimo iškilmėse, bet gal 800 
būryje iškilmingai paminėjo 
ir Lietuvos krikšto 600 metų 
sukaktį (klebonas G. Kijaus
kas patikslino, kad ta pačia 
intencija buvo paminėti visi 
Lietuvos krikštai - mindau- 
ginis, vytautinis, jogailinis ir 
dar vėlesni). Tokiam pla
čiam užmojui nugalėti buvo 
rūpestingai parengta turtin
ga įvykių programa, pralė
kusi iškilmių dvasioje, gali
ma sakyti - pralėkusi darniai 
ir disciplinuotai.

Sekmadienį, gegužės 24 d. 
10 vai. ryto į Dievo Motinos 
šventovę įžengė puošni pro
cesija - Clevelando vyskupas choras, vadovaujamas muz. 
Anthony M. Pilla, vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, būrys 
kunigų, būrys bažnyčiai arti
mų lietuvių, o visų prieky 
žygiavo baltom kamžom ap
rengti jaunuoliai, pirmasis 
jų su stilingu kryžiumi ran
kose. Procesiją šventovėje 
pasitiko Fr. X. Witt’o ‘Veni 
Creator’. Vargonais su įkvė
pimu grojo Laima Šarkaitė, 
trumpete - Ilona Kuprevičiū- 
tė.

Šv. Mišias atnašavo vysk. 
A.M. Pilla, jam asistavo 
tėvai jėzuitai G. Kijauskas, 
Leonas Zaremba ir visi kiti 
dvasiškiai, su procesija atėję 
prie didžiojo altoriaus. Iškil
mingųjų mišių apeigas tvar
kė diakonas Kenneth Pie- 
chowski, apsirengęs kunigo 
drabužiu. Šventovės didįjį 
altorių, Lietuvos Madonas, 
stacijas ir visus atnaujinimo 
darbus pašventino vysk. 
A.M. Pilla. Tai gal per tūks
tantį metų susikūrusios ir 
tikrai įspūdingos apeigos. 
Daugelis tas apeigas pama
tėm pirmą kartą savo gyve
nime.

Vysk. A.M. Pilla ir turinin
gą, prasmingą pamokslą pa
sakė. Jis ragino Clevelando 
lietuvius savo jaunimą auklė
ti lietuviškoj krikščioniškoj 
dvasioj, ragino laikytis savo 
kultūros ir papročių, nepa
miršti senos ir gražios lie
tuvių kalbos, ją ir Amerikoj

Ritos Kliorienės, pagiedojo
J. H. Romano ‘JubŪate Deo’, 
M.K. Čiurlionio ‘Sanctus’ ir
K. Kavecko (žodžiai Bernar
do Brazdžionio) ‘0, Kristau, 
Pasaulio Valdove’. Naujai
siais vargonais solo grojo, 
solistei A. Stempužienei ir 
chorui akompanavo Laima 
Šarkaitė. Geroje šventovės 
akustikoje visi muzikos kūri
niai skambėjo darniai ir įspū 
dingai.

Vyskupas Paulius Balta
kis OFM, anglų ir lietuvių 
kalbomis pasveikino Cleve
lando ordinarą vysk. A.M. 
Pilla, padėkojo visiems, ku
rie vienu ar kitu būdu prisi
dėjo prie šventovės atnau
jinimo darbų, patvirtino ir 
palaimino ....

Po šv. Mišių bažnyčioje 
skubėjome į parapijos kon
certų salę, kuria, kaip ir visą 
pastatų ansamblį, pastaty
dino kun. J. Angelaitis ir dr. 
arch. Stasys Kudokas. Salė 
erdvi ir stilinga, į ją susirin
ko apie 800 koncerto klausy
tojų. Salė turi ir gana erd
vią sceną, gal ne tiek gilią, 
bet pakankamai plačią, ne
prasta ir jos akustika.

Koncertą pradėjo plačiai 
pagarsėjusi Clevelando 
Grandinėlė, kurios ilgametis 
vadovas yra Liudas Sagys. 
Kai žiūri į dailų jaunimo bū
rį, šokantį lietuvių tautinius

Atnašaujant šv. Mišias. Iš kairės: kun. K. Žemaitis, kun. G. Kijauskas, S. J., vysk. A. Pilla, 
vysk. P. Baltakis, OFM, kun. L. Zaremba, S. J., kun. A. Goldikovskis, kun. J. Kidykas, S. J.

Kun. G. Kijauskas, S. J., vysk. P. Baltakis ir kun. L. Zaremba, S. J., prie laisvės paminklo. 
Dešinėje skaito R. Bublytė.

Klausantis koncerto: kun. G. Kijauskas, S. J., vysk. A. Pilla, 
Clevelando meras G. Voinovich, vysk. P. Baltakis, diakonas K. 
Piechowski ir mero asistentas.

šokius ir žaidimus, žmogus 
ne tik stebiesi, gėriesi, bet ir 
jieškai atsakymo, kokiom 
dvasinėm jėgom L. Sagys 
pajėgia tam jaunimui įkvėp
ti ne tik šokio meilę bei su
pratimą, bet ir įsijautimą į 
gana sudėtingą tautinį šokį, 
ir negęstančias šypsenas vei 
duose, ir technikinę, tikrai 
nelengvą šokių pergalę, ir 
darnumą bei gracingumą. 
Tiesa, merginas gracingumu 
gausiai apdovanojo prigim
tis, bet ir L. Sagio vyrai tuo 
požiūriu šokėjom nepasiduo
da! Grandinėlė savaimingu 
įbėgimu į sceną koncertą 
pradėjo . Grandinėlė, pašo
kusi ‘Lietuviškų šokių pynę’, 
tikrai gracingai nupynė ir 
Dievo Motinos šventovės at
naujinimo pabaigtuvių vai
niką. Grandinėlės šokiams 
ritmingai grojo muz. R. Klio
rienės vadovaujamas kelių 
muzikos instrumentų orkes
tras.

Solistė Aldona Stempu- 
žienė, mezzosopranas, taip

ISIIIIM

Su poetu Stasiu Santvarų, atvykusiu iš. Bostono į iškilmes. 
Iš kairės: V. ir S. Gegdaudai, S. Santvaras ir J. Stempužis, re- 
kordavęs iškilmes.

Grandinėlė šoka

pakiliai skambėjusi bažny
čioje, savo koncertą pradėjo 
italų vėlybojo renesanso tik
rai gražia daina ‘Amarilli’, 
kurios autorius Giulio Cacci- 
ni. Daina buvo dedikuota 
J.E. vysk. A.M. Piliai, dai
nuojama italų kalba. Kokiu 
žodžiu vyskupas A. Stempu- 
žienei padėkojo - nežinau, 
bet ‘Amarilli’ buvo padainuo 
ta grakščiai ir stilingai. Po 
to solistė išraiškiai ir su įkvė 
pimu padainavo dvi Stasio 
Šimkaus dainas - ‘Oi kas?’ ir 
‘Ne dėl tavęs aš mergelė’. C. 
Saint-Saenso arija iš operos 
‘Samsonas ir Dalila’ yra 
sunki ne tik aukštojo regis
tro natom, bet ir ilgo alsvi- 
mo reikalaujančiu frazavimu- 
Klausydami tos arijos, dau
gumas jautėm aistringą ir 

klastingą Dalilą. Rozinos ari
ja iš operos ‘Sevilijos kirpė
jas’ dabar dažniausiai dainuo 
ja kolaratūriniai sopranai, 
bet G. Rossinis tą vaidmenį 
buvo sukūręs mezzosopra- 
nui. Tai šį kartą A. Stempu- 
žienė pažėrė mum, labai gra
žiai padainavo originalią ari
jos versiją. Solistei jautriai 
akompanavo Danutė Liau- 
bienė. Jos abi pelnytai susi
laukė tirštų aplodismentų.

Pianistas Antanas Smeto
na gryna ir išdailinta tech

nika skambino L.v. Beetho- 
veno ‘Chorinę fantaziją’, op. 
80, kurios finalan įsijungė 
parapijos choras su muzikai 
pritaikytom B. Brazdžionio 
eilėm ‘Klajūnui’. Visam an
sambliui, įsijautusi į muziką, 
energingai ir tiksliai diriga
vo muz. Rita Kliorienė. ‘Cho 
rinei fantazijai’ nuskambė
jus, L.v. Beėthoveno genijus 
visus klausytojus pakėlė ant 
kojų, sukėlė plojimų audrą. 
Koncertas baigtas Lietuvos 
himnu, kurį giedojo parapi
jos choras ir visi koncerto 
dalyvai, dirigavo R. Kliorie
nė. Šio įvykio pranešėjai, 
padarę trumpų ir taiklių isto 
rinio pobūdžio įtarpų, buvo 
Mirga Bankaitytė ir Algis 
Rukšėnas.

(Nukelta į 10 psl.)
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BOSTONO LIETUVIAI

BIRŽELIO TRĖMIMO 
MINĖJIMAS

LB Bostono Apylinkės 
valdyba kviečia Bostono ir 
apylinkės lietuvius gausiai 
dalyvauti BAISIOJO BIR
ŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJI
ME š. m. birželio 14 d., sek
madieni, So. Bostone.

10:15 iškilmingos Mišios 
šv. Petro Bažnyčioje. Orga
nizacijos kviečiamos daily- 
vauti bažnyčioje su vėliavo
mis.

Po šv. Mišių minėjimas 
jvyks salėje jo bažnyčia.

Pagrindinis kalbėtojas 
Yale Universiteto profeso
rius Tomas Venclova, poe
tas, literatas, įžvalgus lite
ratūros kritikas ir vienas iš 
kūrėjų „Helsinkio Grupės 
Lietuvoje” 1976 metais.

Meninę programą atliks 
Bostono Lituanistinės mo
kyklos abiturientai. Vaišės 
ir pokalbiai.

STEPONO MINKAUS 
MIRTIS

•
Gegužės 15 d. savo na

muose So. Bostone rastas 
negyvas Steponas Minkus,

(Atkelta iš 9 psl.)
Iškilmių pabaigtuvinėm 

vaišėm, kurios buvo sureng
tos parapijos žemutinėj salė
je, vadovavo Bronė Paiflio- 
nienė. Jos talkininkai - vyr. 
skaučių Židinys ir Lietuvos 
Vyčių 25 kuopa. Į vaišes su
gūžėjo turbūt visos ir visi, 
kurie dalyvavo šventovės iš
kilmėse. Vaišių stalai buvo 
elegantiškai paruošti, ap
krauti ivairiomi ir skaniom 
gėrybėm, o gėrimai - be jo
kių alkoholių. Vaišių išlai
das padengė Clevelando lie
tuvių organizacijos ir Dievo 
Motinos parapija.

Drąsus ir platus klebono 
kun. Gedimino Kijausko,S.J. 
užsimojimas atnaujinti ir me
ninėm vertybėm padabinti 
Clevelando Dievo Motinos 
šventovę nebūtų buvęs įma
nomas be piniginių aukų. At 
naujinimo pagrindą padėjo, 
galima tarti - užmojo spar
nus sutvirtino stambių sumų 
aukotojai. Vaclovas Valys 
žmonos Marijos atminimui 
paaukojo 30,900 dolerių, Ju
lija ir Feliksas Klimaičiai sū
naus Vido atminimą pagerbė 
28,000 dol., Ona ir Juozas Ži- 
lioniai apmokėjo šv. Kazi
miero skulptūrą prie mokyk
los, paaukoję 8,000 dolerių. 
Kiti aukotojai, stambesni ir 
smulkesni, su dėkingumu 
yra paminėti specialiame pa
rapijos leidinyje. Savaitraš
čio reportaže neįmanoma jų 
visų paminėti.

Rašinį tenka baigti giliu 
atodūsiu, o gal linkėjimu: 
tegu Clevelando Lietuvos 
Madonų šventovėje ilgus 
metus skamba lietuviškas 
žodis ir lietuviškoji malda! 

gimęs 1904 m. sausio 2 d., 
taigi, ėjęs 84-sius metus. 
Jis paliko tris pusbrolius: 
Aleksandrą, Bronių ir Pet
rą Minkus. Velionis palai
dotas gegužės 20 d. Forest 
Hills kapinėse iš Caspero 
laidotuvių namų po šv. Mi
šių, kurios atnašautos Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone.

Atsisveikinimas su velio
niu įvyko gegužės 19 d. Cas
pero laidotuvių namuose. 
Prie karsto, papuošto Lie
tuvos trispalve, garbės sar
gybą ėjo Jono Vanagaičio 
ir Martyno Jankaus šaulių 
kuopos atstovai. Pagrindi
nę kalbą apie velionį pasakė 
rašytojas Stasys Santvaras, 
o atsisveikinimo kalbas: 
Lietuvių Bendruo menės 
Bostono apylinkės vardu 
Brutenis Veitas, Tautinės 
s-gos Bostono skyriaus var
du Aleksandras Griauzdė, 
SLA 43-sios kuopos vardu 
Edmundas Cibas, Bostono 
lietuvių skautų Baltijos ir 
Žalgirio tuntų vardu Kostas 
Nenortas, Jono Vanagaičio 
šaulių kuopos vardu Stasys 
Augonis, Moterų Federaci
jos Bostono klubo vardu 
Elena Vasyliūnienė. Atsi
sveikinimą pravedė Lietu
viškosios skautybės fondo 
pirmininkas Česlovas Kiliu
lis. Atsisveikinimas baigtas 
Lietuvos himnu.

Bostono ir apylinkės lie
tuviams Steponas Minkus 
su savo žmona Valentina, 
mirusia vasario 19 d., buvo 
plačiai žinomi savo gėlių ir 
lietuviškų dovanų krautu
ve, uždaryta prieš keletą 
metų, o taip pat lietuvių ra
dijo programa, suorganizuo
ta 1934 m. balandžio 1 d. 
Tai programai Steponas 
Minkus vadovavo ligi mir
ties. žmonos Valentinos pa
dedamas, jis davė tai pro
gramai toną ir kryptį, su
kūrė jos stilių, kurio visą 
laiką laikėsi. Tai buvo jo 
paruošiamos politinės ap
žvalgos, žmonos Valentinos 
motinos Paltanavičienės su
kurtos Magdutės pasakos 
pakartojimai, atskirų asme
nų gimtadienių, vardadie
nių ir kitų sukakčių minėji
mai, sveikinimai, skelbimai, 
muzika, daugiausia iš senes
nių laikų. Tokia programa 
atitiko ankstyvesnių laikų 
lietuvių nuotaikas ir porei
kius, bet atsidūrė lyg kryž
kelėje, kai šį kraštą pasiekė 
po antrojo pasaulinio karo 
naujų ateivių banga, o se
noji karta ėmė mirti. Pro
gramos vadovams apsi
sprendus laikytis senosios 
linijos, ji išliko beveik to
kia kokia buvo suorganizuo
ta prieš 53 metus.

Naujoje Anglijoje tai 
buvo seniausia lietuvių ra
dijo programa, populiariai 
žinoma, kaip Minkų radijo 
programa. Paskutiniu me
tu vadovai ją pavadino Bos
tono lietuvių balsu. Jai skir

tu laiku gegužės 17 d. nu
skambėjo tik suktinis, ku
riuo ji visuomet buvo pra
dedama, vėliau radijo sto
čiai perduodant gerą klasi
kinę muziką, kurios dalis 
atlikta lietuviškai. Nei apie 
Stepono Minkaus mirtį, nei 
apie tolimesnį programos 
likimą nieko nebuvo praneš
ta. Lietuvių visuomenei ži
nią apie Stepono Minkaus 
mirtį pranešė Laisvės Var
pas gegužės 17 d. laidoje, 
o dienraštis The Boston 
Globė — gegužės 18 d. lai
doje.

SKAUTAI MINĖJO 
MOTINĄ

Gegužės 16 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių draugi-

RENGINIAI

• Birželio 7 d. LB Bosto
no apylinkės susirinkimas 
(tuoj po 10:15 vai. r. pa
maldų) šv. Petro parapijos 
salėje.

• Birželio 14 d. Tragiškų
jų birželio įvykių minėji
mas. 10:15 v. r. šv. Mišios 
Šv. Petro bažnyčioje. Po pa
maldų minėjimas parapijos 
salėje.

• Birželio 14 d. LB Brock- 
tono apylinkės rengiamas 
Tragiškųjų birželio įvykių 
minėjimas šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčio
je ir salėje po bažnyčia.

• Birželio 20-21 d. d. At
lanto rajono skautų ir skau
čių 29-oji Sporto šventė 
Blue Hills Regionai Techni- 
cal School, 100 Randolph 
Avė.., Canton.

• Rugsėjo 12 d. Tautos 
šventės minėjimas Bostono 
Lietuvių salėje.

• Rugsėjo 20 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje 
Laisvės Varpo rudens kon
certas, kuriame programą 
atliks Los Angeles vyrų 
kvartetas.

• Rugsėjo 27 d. 3 vai. po
piet sol. Lili jos šukytės kon
certas, rengiamas Lietuvos 
krikšto sukakties minėjimo 
komiteto Bostone.

• Spalio 4 d. 2 vai. popiet 
šv. Kryžiaus katedroje mi
šios, aukojamos kardinolo 
Bernard Law minint Lietu
vos krikšto sukaktį. 4 vai. 
popiet banketas Lantana 
restorane Randolphe.

• Spalio 10-12 d. įvyks 
Lituanistikos instituto su
važiavimas su paskaitomis 
visuomenei So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos na
muose, 368 W. Broadway.

• Spalio 11 d. 3 vai. po
piet First & Second Church 
auditorijoje Vytenio Vasy- 
liūno vargonų koncertas, 
rengiamas Lietuvos krikšto 
minėjimo komiteto.

• Lapkričio 7 d. 6 vai. 30 
min. vakaro Sandaros sa
lėje, 30 Intervale Brocktone 
metinis Balfo 72 skyriaus 
banketas.

jos patalpose įvyko Bosto
no lietuvių skautų Baltijos 
ir Žalgirio tuntų surengtas 
Motinos dienos minėjimas, 
kurio programą atliko pa
tys skautai. Baltijos tunto 
tuntininke yra Laima Kiliu- 
lienė, o Žalgirio tunto tun- 
tininku — Vytautas Jur- 
gėla.

SKAUTŲ SPORTO 
ŠVENTĖ

Atlanto rajono skautų ir 
skaučių 29-oji sporto šven
tė įvyks birželio 20-21 die
nomis Blue Hills Regionai 
Technical School, 100 Ran
dolph Avė., Canton, Mass. 
Ją ruošia Baltijos ir Žalgi
rio tuntai, šventės progra
ma įvairi ir įdomi, pritaikin
ta jaunimui, bet verta dė
mesio taip pat vyresniųjų, 
ypač tų, kurie sielojasi mū
sų jaunimo lietuviškumu ir 
jo veikla.

LB BROCKTONO 
APYLINKĖS MINĖJIMAS

LB Brocktono apylinkės 
rengiamas Tragiškųjų bir
želio įvykių minėjimas 
įvyks birželio 14 d. tokia 
tvarka: 10 vai. ryto šv. Mi
šios Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje už žu
vusius Sibiro tremtyje, o 
tuoj po šv. Mišių parapijos 

MACHINISTS
—2nd SHIFT— 

NORTH CENTRAL N J

Excellent positions 
available vuith a respected 

international manufacturer.
Openings are fpr:

CNC HORIZONTAL 
BORING MILL OPERATOR

Minimum 3 vears experience required.

CNC LATHE OPERATOR
Minimum 3 years experience required.

MANUAL MILLING 
MACHINE OPERATOR

Minimum 3 years experience required.

N/C DRILL 
PRESS OPERATOR

Minimum 1 year experience required.

ALL machinists are required to set-up 
and operate, vvorking from com- 
plicated dravvings. Mušt be able to 
ūse precision measuring in- 
struments. Will perform operations 
on castings, forgings and steel.

i/i/e also have an opening forą

PAINTER-BRUSH & SPRAY
Mušt have a minimum of one year of 
experience and be able to work fr m 
specifications, samples, etc.Theabili- 
ty to blend colors highly desirable.

All positions offer an 
attractive pay rate and a 

compreiiensive benefits package.
For consideration, please call 
or write for application to: 

Josephine Petruzzi
201-226-8000

BOBST 
GROUB

146 Harrison Avė., Roseland, NJ 07068 
An Equal Opportunitv Employer, m/F

salėje po bažnyčia tos die
nos mintimis su minėjimo 
dalyviais pasidalins kun. 
Voldemaras Cukuras iš Put- 
nam, Conn. ir trumpą filmą 
apie Lietuvos partizanus 
pąrodys Antanas Kulbis.

NAUJA ŠAULIŲ 
KUOPOS VALDYBA

Brocktone veikiančios 
Martyno Jankaus šaulių 
kuopos visuotiniame susi
rinkime gegužės 14 d. iš
rinkta tokios sudėties nau
ja valdyba: pirmininkė — 
Stasė Gofensienė, pirmuo
ju vicepirmininku — Romu
aldas Bielkevičius, antruo
ju vicepirmininku — Jonas 
Freimanas, sekretorė — 
Ona Eikinienė, iždininku — 
Antanas Šeduikis, nariu 
kultūriniams reikalams — 
Vacys Rupšys, korespon
dente — Elžbieta Ribokie- 
nė, o į Revizijos komisiją — 
Petras Pulminskas ir Pet
ras šaulys.

OWNER OPERATOR
M. B. I. Transportine., islooking for de- 
pendable Tractor Trailer Operator to 
start immediately for a fast growinq 
rompany to run PA, N J. NY, Mass, CK 
A^erage pay betvieen $800 to $1.300 a 

\teady work *H ’vsa »veek. Call 
all week, be I w 7am-7pm at 201-636-3082

TOOLMAKER/SETUP PERSON 
4 Slide equipment. To manage & run 
division of maįor Mfgr. Min 5 yrs exper 
reęuired. Excellent benefits. Paid va- 
cation. Salary based on exper. For in- 
terview call l-SOO-553-5198, in NJ 
609-883-5198
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Bronio Railos knygos sutiktuvės

‘Tave tegalima mylėti

IS tolo^ Aurelija Balašaitienė

"Gegužės mėnuo — Ka
lantos mėnuo. Jis šaukė 
'Laisvės Lietuvai’,’’ iškil
mingą kultūrinę popietę ati
darydamas, kalbėjo Tėviš
kės Garsų radijo valandėlės 
ilgametis vedėjas Juozas 
Stempužis, Bronio Railos 
knygos "Tave tegalima my
lėti iš tolo" knygos sutik
tuvių iniciatorius ir šeimi
ninkas.

Saulėtą gegužės 17 dienos 
popietę į Clevelando Lietu
vių Namų didžiąją salę, Jū
ratės Balašaitytės dekoruo
tą simboliškais plakatais, 
v a i z duojančiais Europos 
laisvės radijo balso kelią į 
Lietuvą, susirinko didelis 
būrys knygos mylėtojų iš
girsti daugelio populiarių 
knygų autorių, žurnalistą 
Bronį Railą ir jo komenta
torių prof. dr. Tomą Venc
lovą. šalia garbingųjų sve
čių Juozas Stempužis suda
rė paklausė jų draugę (anot 
jo paaiškinimo — draugė 
tai amerikietiško stiliaus 
"panel”, dabartinėje Lietu
voje taip pat vadinama "pa
neliu") iš dr. Vitos Aukš- 
tuolienės, Vilijos Nasvyty- 
tės-Klimienės, Vinco Ake
laičio, Stasės Kazlauskie
nės, Viktoro Mariūno, Va
cio Rociūno ir Aurelijos Ba- 
lašaitienės-žitkuvienės.

Iš pradžių buvo išklausy
ta juostoje įkalbėta Bronio 
Railos kalba tema "Išdavi
kų giminė" apie pabėgėlius 
iš sovietinio "rojaus” į ka
pitalistinį "pragarą”, kaip 
Ėringį, Štromą ir Venclovą. 
Jis pats save vadina "per
bėgėliu". Dr. Vita Aukštuo- 
lienė trumpu žodžiu prista
tė prof. dr. Tomą Venclo
vą, prašydama paaiškinti, 
kodėl "Lietuvą tegalima 
mylėti iš tolo”.

Tomas Venclova kalbėjo 
apie Bronio Railos asmenį, 
kai kuriuos prisiminimus 
paįvairindamas savo Lietu
voje likusio tėvo Antano 

Venclovos paša kojimais, 
pradedant Railos dalyvavi
mu žurnalo Trečiojo Fronto 
eilėse. Net ir įsitikinęs ko
munistas tėvas negalėjo pa
neigti Railos talento, ka
daise išsitaręs, kad 'nors 
esame politiniai priešai, bet 
jis (t. y. Raila) yra talen
tingas ir jį naudinga skai
tyti". Tėvas taip pat apgai
lestavęs, kad Raila pakeitė 
savo pažiūras: "Būtų dabar 
kultūros ministras"... Bet 
Tomas Venclova pastebi, 
kad Raila pasirinkęs teisin
gesnį kelią, tapdamas emi
grantų balsu, kuris nėra 
verčiamas prisitaikyti. Rai
la išleidęs 14 knygų su 5000 
puslapių. Jo kalbų klausosi 
šimtai tūkstančių, ir niekas 
neturi tokios plačios audi
torijos nei tiek daug skai
tytojų. Tos knygos esan
čios "paminklas ir mūsų 
laikų kronika, išliksianti 
mūsų istorijoje kaip doku
mentas, kuriam neturime 
lygaus". Jo raštai pasižymi 
atkaklia rezistencine dvasia 
su lankstumu ir sugebėji
mu pajusti momentą. Jis 
nebijo kontra versi jų, o kar
tais ir sąmoningai pakurs
to, norėdamas išjudinti vi
suomenę. Jis taip pat jau
čia Lietuvos žmonių pulsą 
ir skonį. Neseniai iš Austra
lijos į JAV atvykusi Lietu
vos rašytojo Baltušio duk
tė, profesionalė žurnalistė, 
Rita Baltušytė, apie Bronį 
Railą yra taip išsireiškusi: 
"Jis — didelis žavesys". 
Kiti sovietinės sistemos 
žurnalistai Railos raštuose 
pastebi "prancūzišką ele
ganciją". Baigdamas kal
bėti apie Railą, Tomas 
Venclova tvirtino, kad prie 
tautos problemų reikia eiti 
tik per individo laisvę — 
be jos negali būti laisvos 
tautos.

Vilija Nasvytytė-KIimie- 
nė, pristatydama Bronį Rai
lą, panaudojo citatas iš

Tėvynės Garsų radijo vedėjas J. Stempužis supažindina svečius su kairėje pusėje sėdin
čiais visuomenininkais ir žurnalistais, kurie "apklausinėj o” Bronį Railą ir Tomą Venclovą. Iš 
kairės — V. Akelaitis, V. Rociūnas, V. Mariūnas, S. Kazlauskienė ir A. Balašaitienė-Žitkuvienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

Apsilankymo metu Dievo Motinos parapijoje svečiai apžiūrėjo šventovės atnaujinimo dar
bus. Iš kairės (stovi) dr. E. Lenkauskas, N. Kersnauskaitė, M. Lenkauskienė, prof. dr. T. 
Venclova, Bronys Raila, J. Stempužis, kun. G.Kijauskas, S. J., dr. H. Brazaitis. Sėdi: D. Rai
lienė, I. Gulbinskienė ir T. Brazaitienė. V. Bacevičiaus nuotr.

"Tekstų apie tekstus", ku
riose Tomas Venclova iške
lia spaudos hipokrizę ir 
"šventas karves". Railos 
knygų pavadinimuose ji 
randa ilgesingą meilės Lie
tuvai kalbą. "Kol ateis lais
vės laikas, stiprėkime ben
drame kitokios Lietuvos il
gesy", savo žodį baigė ji.

Pagaliau podiumą užėmė 
tos iškilmingos popietės 
Bronys Raila. Jo kalbos pa
grindinė tema lietė šešis 
skirtingus mūsų gentkarčių 
tėvynės įvaizdžius. Jo įsiti
kinimu, žurnalisto kriteri- 
jumas turi būti gyvenimo 
tikrovės atvaizdavimas, ne- 
atsiribojant nuo kitų tėvy
nių, nes tikrovėje vyksta 
rungtynės tarp teigiamų ir 
neigiamų ribų. "Neturime 
teisės reikalauti, kad tėvy
nėje visi aukotųsi, bet pri
valome išvystyti gynimąsi, 
bolševikinius istorinius me
lus ofenzyviai demaskuoti, 
žadinti valstybės nepriklau
somybės idėją ir 'nupūsti 
miglas’." Bronio Railos tu
rininga paskaita bus ištisai 
paskelbta vėliau.

Toliau sekė įvairūs klau
simai, į kuriuos abu svečiai 
atsakinėjo pakaitomis. Ra
šytojo Vacio Kavaliūno iš
keltas klausimas apie poetą 
Mieželaitį iššaukė prof 
.Venclovos ilgoką ir origi
nalų atsakymą. "Mieželaitis 
man nepatinka nei kaip as
muo, nei kaip poetas. Tačiau

T. Brazaitienė nustebo knygos sutiktuvėse laimėjusi gražų 
ir skanų tortą, keptą Laimos Jucaitienės. Įvykio kaltininkas 
Bronys Raila su žmona ištisą savaitę viešėjo pas Tamarą ir dr. 
Henriką Brazaičius. Tai buvo kuo juos pavaišinti. Prie stalo iš 
kairės — G. Kudukienė, I. Gulbinskienė, T. Brazaitienė, dr. H. 
Brazaitis ir B. Raila.

literatūroje jau taip yra, 
kad ir menkam kūrėjui pa
sitaiko ką nors gero sukur
ti", savo pastabas užbaigė 
jis. Buvo klausiama patari
mo, kaip mūsų uždaros vi
suomenės žurnalistui susi
doroti su "šventomis karvė
mis" ir nenustoti draugų. 
Bronys Raila, su ta proble
ma ne kartą pats susidūręs, 
nieko negalėjo patarti. Gal 
todėl jis ir pasirinko patį 
parankiausią žurnalisto ke
lią, savo žvilgsnį nukreip
damas į ten, kur nėra nei 
diskusijų, nei sankcijų bai
mės. Į Stasės Kazlauskie
nės užklausimą, Tomas 
Venclova išsamiai papasa
kojo apie radijo transliaci
jų į Lietuvą trukdymus ir 
rezultatus. Į klausimą, ar 
Lietuvoje į laisvojo pasau
lio radijo kalbas žiūrima 
kaip į Vakarų propagandą, 
buvo atsakyta neigiamai.

Programai pasibaigus, 
Juozas Stempužis publikai 
pristatė iš toli atkeliavu
sias viešnias: Danetą Rai
lienę ir žurnalistę Rūtą Ša
kienę iš Los Angeles. Jos 
buvo pasveikintos triukš
mingais plojimais. Talkinin
kaujamas Jūratės Balašai- 
tytės, Stefos Gedgaudienės 
ir Salomėjos Šukienės, Juo
zas Stempužis pravedė lote
riją. Buvo gardaus juoko, 
kai pagrindinį loterijos lai
mikį, ponios Laimos Jucai
tienės didžiulį turtą, laimė
jo dr. Henrikas ir ponia 
Brazaičiai, pas kuriuos bu
vo apsistoję p. p. Railai. 
Privatūs pokalbiai ilgai tę
sėsi prie skoningo vaišių 
stalo, kurį suorganizavo

V. Bacevičiaus nuotr.

Jadvyga Budrienė. Svečiai 
dalinosi įspūdžiais ir ap
gailestavo, kad laiku nebu
vo gauta didesnė Railos 
knygos siunta, todėl didelė 
dauguma knygos mylėtoju 
turės pasitenkinti užsisakę 
knygą be autoriaus auto
grafo.

NAUJA ALTO REIKALŲ 
VEDĖJA

ALTo centro įstaigoje 
nuo gegužės 15 d. dirba 
nauja reikalų vedėja — Ni
jolė Riškutė-Gierštikienė. 
Ji yra baigusi Marijos aukš
tesniąją mokyklą, veikusi 
lietuvių jaunimo organiza
cijose, Illinois universitete 
pasiekusi bakalauro laipsnį 
anglų literatūroje, tęsia pe
dagogikos studijas Chicar- 
go Statė universitete, mo
kytojauja Donelaičio litua
nistinėje mokykloje. Yra 
buvusi "technical writer” 
JAV Laivyno darbų aprašy
muose ir apie keturioliką 
metų dirbusi su kompiute
riais.

• Americans for Dne 
Process siūlo vasaros dar
bą Long Island, New Yor- 
ke, studentui-studentei. Su
interesuoti asmenys prašo
mi skambinti Rasai Razgai- 
tienei raštinės numeriu: 
(516) 671-7975 arba kreip
tis paštu: American for 
Due Process, P. O. Box 85, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V £
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PARYŽIUS
PRANCŪZIJOS LB 

VEIKLA

šį pavasarį įvyko Prancū
zijos LB tarybos ir garbės 
teismo rinkimai. Išrinkti į 
tarybą: Rič. Bačkis, Rimv. 
Bačkis, A. J. Greimas, D. 
Hermann - Krištopaitytė, J. 
Kazakevičius, ž. Klimienė, 
K. Masiulytė, ž. Mikšys, J. 
Ch. Mončys, kun. J. Petro
šius ir J. Tomkus. Į garbės 
teismą išrinkti: P. Klimas, 
G. Matorė ir A. Mončys.

Naujos tarybos posėdis 
įvyko š. m. balandžio 22 die
ną ir Prancūzijos LB val
dybos pirmininku išrinktas 
Ričardas Bačkis, valdybos 
nariais: K. Masiulytė ir J. 
Tomkus. Tarybos pirminin
ku išrinktas kun. J. Petro
šius. Revizijos komisijon iš

FACTORYHELPVVANTED
Production work requires ability to lift, 
movė, wrap windowsand punch parts.

NO EXPERIENCE REQUIRED
GOOD PA Y AND BENEFITS PACKAGE
• BLUECROSS/SHIELD 
•DENTALPLAN
• EYEGLASS PLAN
• 3PAIDSICK DAYS
• 12'/2PAIDHOLIDAYS

Apply at Personnel Department

SILVER LINE CORPORATION
207 Pond Avenue Middlesex, N J

an equal opportunity employer

PRINTERS/MACHINE 

OPERATORS
New & growing roto gravure printing company 
has immediate openings for printers, machine 
operators & inspectors. We are experiencing a 
very rapid growth & you should be part of it.
Immediate openings on 2nd & 3rd shifts with 
wage differentials of $.3O-.5O per hour.
Please call:

MR. DON HIBBS 
201-882-5600 
FAIRFIELD, N.J. (21'25)

rinkti : Rimvydas Bačkis, 
J. Kazakevičius ir ž. Mik
šys.

34-toji Europos lietuviš
kų studijų savaitė šiais me
tais įvyks Londone nuo lie
pos 26 iki rugpiūčio 2 die
nos. Studijų savaitėje bus 
taip pat paminėtas 600 me
tų krikščioniškos Lietuvos 
jubiliejus. Visais studijų 
savaitės reikalais kreiptis į 
M. Bajoriną, Lithuanian 
House, 2 Ladbroke Gardens, 
London WII 2PT, England.

• Lietuvos krikšto jubi
liejaus proga kardinolas 
Lustiger š. m. lapkričio 22 
dieną Notre Dame katedro
je Paryžiuje laikys pamal
das.

• Paryžiaus arkivyskupo 
kardinolo Lustiger prašy
mu šventasis Tėvas 1200 
metų šv. Kirilo ir Metodi
jaus ir 600 metų Lietuvos 

krikšto jubiliejaus proga 
pakėlė į garbės prelatus Pa
ryžiaus arkivyskupijos 4 
Rytų Europos kunigus, jų 
tarpe kun. J. Petrošių.

• Jonas Simokaitis, bu
vęs politinis kalinys, buvo 
išleistas iš Sovietų Sąjun
gos į Prancūziją. Jis gimė 
Kaune 1936 m. ir yra dip
lomuotas inžinierius (sta
tybinių medžiagų technolo
gas). Vėliau studijavo tei
sę, bet buvo areštuotas už 
bandymą lėktuvu pabėgti iš 
Sovietų Sąjungos. 1971 m. 
J. Simokaitis buvo nuteis
tas mirties bausme, bet 
bausmė po 6 mėnesių buvo 
pakeista 15 metų kalėjimu. 
Atlikęs bausmę Mordavijos 
ir Uralo lageriuose, grįžo į 
Vilnių, bet čia buvo toliau 
persekiojamas, tad prašė 
leisti išvykti iš Sovietų Są
jungos. š. m. vasario 11 d. 
jam buvo pranešta, kad ga
li išvykti, jei atsiras kraš
tas, kuris sutiks jį priimti. 
Prancūzų ambasada Mask
voje jam davė vizą apsigy
venti Prancūzijoje ir balan
džio 26 d. J. Simokaitis at
vyko į Paryžių.

• Tarptautinis PEN Klu
bas gegužės 15 d. beveik 
vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kurioje tarp kitko pa
smerkiamas lietuvių kata
likų inteligentijos ok. Lie
tuvoje persekiojimas. Susi
laikė tik trys PEN Centrai : 
Bulgarijos, Rytų Vokietijos 
ir Kinijos. Pasaulinės rašy
tojų organizacijos kongre
sas vyko gegužės 11-17 d. 
Lugano mieste, Šveicarijo
je. Po ilgos pertraukos šia
me kongrese dalyvavo du 
stebėtojai iš Sovietų Sąjun
gos: Genrikas Borovikas ir 
žurnalo Ogoniok redakto
rius Vitalijus Korotičius. 
Devyni išeiviai atstovavo 
estų ir latvių PEN Centrus. 
Išeivių PEN Centro dele
gacijoje buvo prof. Algir
das Landsbergis.

• Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimas įvyks 
1988 m. birželio 28-29 die
nomis Toronte, Kanadoje. 
PLB valdyba savo 1986 m. 
lapkričio 24 dienos posėdy
je patvirtino 140 atstovų 
skaičių. Toronte jau yra 
sudaryta organizacinė Sei
mo komisija.

» Pasaulio Lietuvių Kul
tūros Kongresas įvyks 1988 
m. birželio 25, 26 ir 27 die
nomis Toronte. Kongreso 
rengimui vadovauja PLB 
Kultūros komisijos pirmi
ninkė Milda Lenkauskienė, 
kuri vasario mėnesį lankė
si Europoje ir turėjo progos 
pasitarti su Europos LB 
Kraštų valdybų vadovais 
bei kitais kultūrininkais. 
Kanadoje yra sudarytas 
technikinės ruošos komite
tas, o programos sudarymu 
rūpinasi pati komisijos pir
mininkė.

• Dr. D. Tamulionytės 
knyga „Lietuviais norime 
būt” PLB švietimo ir tau
tinio auklėjimo komisijos 
leidžiama lietuvių - ispanų 
kalbomis jau atiduota į 
spaustuvę. D. Bindokienės 
lietuviškų papročių knygą 
lietuvių-anglų-ispanų kalbo
mis tikimasi išleisti šį ru
denį. Šių knygų išleidimu 
rūpinasi PLB švietimo ir 
tautinio auklėjimo komisi
jos pirmininkė Birutė Jasai
tienė. •

• Jonas Byla, Waterbu- 
ry, Conn., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 13 dol. Ačiū.

• „Lietuvos Aidų” radijo 
programos pavasarinis po- 
būvis-gegužinė įvyks gegu
žės 31 d. Chicagoje Lietuvių 
Tautiniuose Namuose. Pra
džia 12 vai. Gros Jaunimo 
Gintaro orkestras. Bus įvai
rių patiekalų valgio, atgai
vos ir loterija. Visi kviečia
mi atsilankyti. Kviečia „Ai
dų” komitetas.

• Dr. Br. Apshoga, 
Thompson, Ct., atnaujinda- 
maš Dirvos prenumeratą,” 
pridėjo auką 18 dol. Ačiū.

• A. Staugaitis, St. Ca
tharines, Ont., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 15 dol. Ačiū.

• Dr. L. A. Dirda, Chica
go, III., Dirvai paremti at
siuntė auką 23 dol. Ačiū.

• Elena Damijonaitienė, 
Singer Island, Fl., atnaujin
dama Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 33 dol. Ačiū.

R E STAUKANT

Shift Supervisors 
AM Grill & 

AM VVaitresses
Join up and serve the 
Frlendly team. Full or 
part time positions are 
available. We offer 
clean, neat surround- 
Ings, good worklng con
ditions, flexible hours 
and excellent earning 
potentlal. For intervievv 
please call Manager be- 
tween 2 & 5PM at:

(609) 585-9757

FRIENDLY 
RESTAURANTS 

1001 Whitehorse-Mercerville Rd. 
Trenton, N.J. 08620

Eoual Opportunity Employer

VVAREHOUSE
We have warehouse positions available 
for lst, 2nd & 3rdshifts V/e are looking 
for pecple who are willing to work in a 
fast paced environment & have these 
qualifications: Previous warehouseex- 
perience, abdty to read & wr i te, stable 
work background. lf you are interest- 
ed in this position call 201-621-7383, ask 
forGabeor Davė

WEAVER
Exciting design firm seeks hond 
weaver w/production exp on 8 harness 
loom. Good pay. Nora, 212-226-3677

MAINTENANCEMILLVVRIGHT 
Major mfg. Co. In Bloomfield req's 
someone w/several yrs exp. in ma
chine repair, welding, abie to drili & 
♦ap & make parts. Position on day shift. 
Good workmg cond., salary & bnfts. 
Apply in person fo the Personnel Dept.

PEERLESSTUBECO. 
58Locust Avė., Bloomfield, N J 
Egual Opportunity Employer

MECHANIC - For vvrapping and fili- 
ing equipment maintenance in candy 
plant. Mušt have basic knovvledge of 
wrapping, fiiling, and packaging ma- 
chinery with skifls in air, electrical and 
mechanical systems repair. Modern 
facillty, Ii bėrai benefits and good pay 
in line with experlence and ability. Call 
Warren or Dominick, 9am-3pm wkdy$, 
201-964-0660. (19-21)

“AUDRA” TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ
1

12 dienų lietuvių kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo liepos 6-22 — kaina $1979 kan.

*
Kelionių Į Lietuvą išvykimo datos:

Gegužės 8 
Gegužės 21 
Gegužės 28 
Birželio 8

Birželio 29 
Liepos 9 
Liepos 17 
Rugpjūčio 6

Rugsėjo 6 
Rugsėjo 3 
Rugsėjo 17 
Spalio 26

Oro linijos - “Air France”, “Aeroflot”, “JAT”, “Finnair”.

Šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga - 3, 4, 5 dienos, 
Kaunas - 2, 3 dienos, Panevėžys - 1 diena

Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos- individualiai 
pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

Kelionė į Romą - birželio 24 - liepos 2

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7 

Tel. (416) 769-2500 arba (416) 769-8077
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

INS1DE SALES — for industrial sup- 
ply center. Some previous exp. & ma
chine shop background helpful būt 
not nec. Would be willing to train. 
Permanent position, benefits, good 
vvorking conditions. Phone Mr. Sefton 
at '20 I-687-5 i 00. (21-23)

SH1PP1NG/RECE1VING — HS grad. 
or mechanically inclined indiv. to 
work in shipping dept. Exp. not 
nec., would be willing to train. Full 
time position, benefits. Call Mr. 
Sefton at 20 I -687-5 l 00. (2 l -23 )

SEAMSTRESS — Part time, flex. hr. 
Mušt be experienced. Salary commen 
surate with ability. Call STAN SOM- 
MER, 985 Stuyvesant Avė., Union, N. 
J. 07083. 20I-686-2600. (21-23)

MECHANIC NEEDED - for modern 
maintenance shop in a NJ ouarry. 
Heavy equipment experience nelpful 
būt not necessary it you have diesel 
experience & a vvillingness to perform 
maintenance on heavy equipment. Sal
ary commensurate with experience, 
Benefit package + bonuses. Apply in 
person or call; Stone House Road, Mil- 
lington, N J. 201-580-3923.
Located mins f rom exit 36 on Rt. 78.

(19-23)

BINDERY PERSON
Brooklyn printer needs experienced 
Muller soddle binder. Salary open + be
nefits. Coli Greg, 718-522-7577

(19-21)

RUBBISH DRIVER
Mušt have experience, Roll Off or 
Rubbish Packer. Mušt have Class II 
lic. Good pay & good benefits. Call 
Ist for appointment. 617-598-9525.

(19-21)

MILLW0RK MAN NEEDED 
Interior, exterior doors, win- 
dow dept. Call aft. 9, ask for 
Bob. 301-233-7700. (19-21)

JEI JI MS KEIKIA UŽDENGTI S.TOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės dailus.

MARTIN'S ir GUN’ARS KAULINS I.akewood, Ohio

PLANT & OFFICE HELP
Union Photo Co. has relocated To Hackensack, 
Immediate hire
• 3 SHIFTS — F/T, P/T & Weekends
• DRIVERS — F/T, P/T & Weekends
• CLERK TYPIST — 50 wpm. Very Diversified
• MAIL CLERKS — F/P time flexible hours 
•..CONTACT RĖPS — Outside Customer service

Call Personnel 201-807-0800
or apply in person

514 South River St., Hackensack, N. J. 07011
10 AM-4 PM

(19-20)
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MANUFACTURING 
OPPORTUNITIES 

International manufacturing corpora- 
tion with facilities in Windsore, N. J. 
(Exit 8, N. J. TPK) has immediate 
openings for experienced production 
workers. Complete benefits package 
& good starting salary. lj you are 
self motivated and have a good work 
history, please call 609-443-5800 eąt. 
221. (20-26)

RESPUBLIKONŲ SUSITIKIMAS IR 
ŽYMENŲ (TEIKIMAS

MACHINE OPERATOR
THIRD Shift, wlll train. 
Mušt be able to work 6-7 
days a week. Needed as 
soon as possible. Good 
benefits. Apply or Call: 
PRINCE MACARONI, 1 
Prince Avė., Lowell, MA , 
617-458-411 Ext. 131.

(19-22)

COPY MACHINE OPERS 
We are looklna for all shlfts 
F/T Kodak 150 and 200 
Photocopying Machine Op
eratore. Good starting sal- 
aries. worklng condltlons & 
excellent opportunity for 
advancement. Some col- 
legeprefd. 617-266-1778, 
12-5.

Illinojaus lietuvių respub- 
konų lyga kasmet rengia 
lygos narių ir prijaučian
čiųjų pokylį-susitikimą. Jo 
metų pagerbia pastarųjų 
metų bėgyje daugiausia pa- 
sidarbiavusius narius ir 
peržvelgia lygos darbo ke
lius. Taip šešioliktasis me
tinis respublikonų susitiki
mas įvyko š. m. gegužės 3 
d. Lietuvių tautiniuose na
muose, Chicagoje.

Susitikimo p r o g ramų 
sveikinimu pradėjo Regi

na Andrijauskienė. Toles
nės programos vadovas bu
vo Vytautas Jasinevičius. 
Sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai, vadovaujant solis
tei Laimai Stepaitienei ir 
muzikui Manegirdui Mote- 
kaičiui.

Meno valandėlės progra
mą darniai atliko solistė 
Laima Stepaitienė, padai
nuodama keletą Stasio Šim
kaus harmonizuotų dainų. 
Tuo pačiu buvo paminėta 
šio iškilaus mūsų kompozi-. 
toriąus 100 m. gimimo su-

DAYOR 
EVENING SHIFT 

PRODUCTION 
W00D WORKING 
Male/Female

Call
TECHW00D

MERRIMACK, N. H.
603-429-1900

(21-25)

MECHANIC - Mechanics Helper. Lge 
cemetery operafion needs (1) Class B 
& (1) Class C Mechanic or Mechanics 
Helper. We are looking for people w/ 
dfversified exp in all types of eqpmt, 
būt are willing to train fnerighf peopie. 
We offer a complete benefits pkge int; 
uniforms. You mušt be at least 18 yrs 
old & have a clean driving record. If 
you are looking for a steady yr round 
iob & oppty to work on a variety of 
eqpmt. Apply in person only to: Beth 
Israel Cemetery, Rte 1, VVoodbridge, 
N.. J.07095. 10 am-3 pm Mon. 
— Fri., Sun. 9 am - 2 pm.

(21-23)

MECHANIC
VVacker Corp, a leader in the con- 
struction equi p field, seeks an exp'd 
gas & diesel repair person, hydrau- 
lic & electrical exp a mušt, $10.00 + 
per hr. to start, full benefit pkg incl, 
lite ins. & dental. The VVacker Corp, 
22 Kulick Rd., Fairfield, N. 
J. 07006. 201-227-9424.
Equal oppty. employer m /f

(21-27)

GENERAL FACTORY WORK 
Assemblers, shippers, punch 
press & saw operators. Willing 
to train. Benefits. AAercury Ex- 
celum, 1178 Šilas Deane Hwy„ 
Wethersfield, Conn. (21-23)

WAREHOUSE WORK- 
ERS Full and part time 
positions available sec- 
ond shift for produce 
handlers. Looking for 
reliable help to fili or- 
ders and handle prod- 
ucts. VVarehouse expe- 
rience desirable. VVill 
train. Apply in person 
after 2pm. Shamrock 
Distributors, 263 Park 
Avė., East Hartford, 
Conn. (21-23)

SIGN SHOP Requires TRAINEE to 
learn a trade. Mušt read a ruler, 
be able to dimb ladders. Inside 
and outside work. Contact:
RELIANCE SIGN INC., Stamford 
Ct. 203-322-6528. (21-23)

MACHINE OPERATORS 
AND SETUP

Progressive Machine Shop has 
1 st and 2nd Shift openings for 
individuals with CNC Lathe 
and Milling experience. Please 
contact Robert Rigoli.

ROYAL MACHINE INC. 
14 Sanford St.

Medvvay, MA 02053
1-617-533-4346

(21-23)

ELECTRONIC 
TECHNICIAN

Aggressive 2 way serv- 
ice shop seeking full 
time 2 way radio techni- * 
cian. Top wages for the 
right person. Immediate 
employment. Call 203-
827-8644. (21-23)

ŠIMOLIŪNO 
MONOGRAFIJA

Prieš 22 metus mirė Vy
tauto Didžiojo, UNRRA bei 
Pabaltijo universitetų pro
fesorius, Lietuvos vyriau
sybės ministeris, daugelio 
organizacijų veikėjas ir 
garbės narys prof. dr, inž. 
Jonas šimoliūnas (1878. V. 
21 — 1965. II. 11).

Lietuvių visuomenė jį 
gražiai pagerbė pastatyda
ma jam gražų paminklą šv. 
Kazimiero kapinėse, Chica
goje. Ypač daug prisidėjo 
jo buvę studentai.

šimoliūnas parašė keletą 
mokslinių knygų bei straip
snių, bet, nei anksčiau, nei 
savo gyvenimo saulėlydyje 
neprisiruošė parašyti pla
tesnių atsiminimų. Tačiau 
yra likę spausdintų periodi
nėje spaudoje prisiminimų 
fragmentų, mokslinių vei
kalų, laiškų, nuotraukų ir 
įvairios kitos medžiagos, 
nušviečiančios profesoriaus 
gyvenimą taip, kad viską 
sutvarkius, galima parašy
ti monografiją.

To sunkaus darbo ėmėsi 
buvęs šimoliūno asistentas 
Vytauto D. universitete 
Kaune dr. inž. Jurgis Gim
butas, Lietuvių Enciklope
dijos redaktorius, prof. Ste
pono Kolupailos monogra
fijos ir kitų knygų autorius. 
Taigi, labai kvalifikuotas 
tam darbui asmuo.

šimoliūnas buvo Lietuvos 
Šaulių Sąjungos Tremtyje 
garbės narys ir Šaulių 
žvaigždės ordino kavalie
rius, todėl šaulių Sąjunga 
sutiko monografiją išleisti.

Autorius dr. J. Gimbutas 
numato jau vasaros pra
džioje baigti rašymo darbą. 
Monografijos egzempliorių 
kiekis bus gana ribotas, to
dėl patariama ją užsisakyti 
iš anksto. Ji bus gausiai 
iliustruota ir kietais virše
liais.

Prenumerata — 12 dol., 
garbės prenumerata — ne
mažiau 25 dol. ir mecena
tai nemažiau kaip 100 dol.

Garbės prenumeratorių ir 
mecenatų pavardės bus 
skelbiamos monografijoje.

Čekius rašyti: šimoliūno 
monografijos fondui. Siųs
ti: Mr. J. Skeivys, 6601 So. 
Artesian Avė., Chicago, III. 
60629.

kaktis. Solistei akompana
vo muzikas M. Motekaitis. 
Atlikėjai susilaukė ilgų pa-

Adv. P. Žumbakiui įteikiamas žymuo. Šalia stovi V. Jasi
nevičius, R. Andrijauskienė ir A. Voketaitis.

V. A. Račkausko nuotr.

dėkos plojimų ir buvo apdo
vanoti gėlėmis.

Servuojama vakarienė. 
Ją baigus, Vytautui Jasine- 
vičiui vadovaujant, tradici
nėmis lygos ceremonijomis 
įteikiami žymenis. Labiau
siai pasižymėjusiu lietuviu 
išskirtas adv. S. Paulius 
žumbakis, už jo drąsias ir 
energingas pastangas, gi-

Rasa Razgaitienė sveikina 
pokylio dalyvius.

Meninės programos atlikėjai ir vadovai: M. Motekaitis, V. 
Jasinevičius, L. Stepaitienė ir R. Andrijauskienė.

V. A. Račkausko nuotr. 
žinoma didelio masto OSI 
iškeltųjų bylų gynimo or
ganizatorė.

Vykusiai savo misiją OSI 
bylose atskleidė adv. S. P. 
žumbakis. Jis įžiūri vis au
gančią Sovietų Sąjungos 
talką OSI veiklai. Esto Lin- 
no deportacija į ok. Estiją, 
paneigiamas pačių JAV Es
tijos, Latvijos, Lietuvos 
valstybių okupacijos nepri
pažinimo aktas.

Visa programa pravesta 
sklandžiai ir su dideliu dė
mesiu paskiriems jos punk
tams. Salėje svečiavosi ir 
programą sekė arti dviejų

nant OSI apkaltintuosius, o 
taip pat vykusiai kritikuo
jant patį šių bylų procesą. 
Solistas Arnoldas Voketai
tis šiltu sodriu žodžiu supa
žindino dalyvius su S. P. 
žumbakio asmenybe ir veik
la.

Už nuopelnus Illinojaus 
lietuvių respublikonų lygai 
pagerbtas Pranas Jurkus 
ilgametis veikėjas, buv. šios 
lygos pirmininkas. Jam 
įteiktas nusipelniusio lygos 
veikėjo žymuo. Antrasis 
respublikonų veikėjas ir 
buv. lygos pirmininkas Al
gis Regis įrašydintas į am
žinuosius lygos narius.

Išklausyti Kazimiero Ok- 
so, Lietuvių amerikiečių na
cionalinės Federacijos pir
mininko ir Anatoliaus Mi- 
lūno, Illinois tautinių gru
pių respublikonų pirminin
ko sveikinimai. Perskaityti 
gautieji raštu sveikinimai. 
Sveikinimus papildė ir pa
gerbtuosius, ypač S. P. 
žumbakį, daugiau išryški- 
viešnia Rasa Razgaitienė,

šimtų asmenų. Priimta re
zoliucija, kuri lygos vado
vybės bus pasiųsta Respub-
likonų partijos vadovybei, 
o taip pat JAV Prezidentui 
ir jo vyr. nariams, senato
riams ir kongresmanams.

(m. v.)
MALDOS DIENA Už 

LIETUVĄ
Artėjant baisiųjų birželi

nių deportacijų 46-jai su
kakčiai, Marijos šventovėje, 
Ferry Rd., Doylestown, Pa., 
nepertoliausia nuo Philadel- 
phijos, tauraus Amerikoj 
gimusio lietuvio patrioto 
kun. Timotiejaus Burkaus- 
ko, O.S.P., iniciatyva ruo
šiama didžiulė maldos diena 
už okupanto engiamą Lie
tuvą. Ji įvyks birželio 13, 
šeštadienį. Tai bus antroji 
tokio pobūdžio iškilmė. Per
nai, maždaug tuo pačiu lai
ku, ji praėjo su dideliu pa
sisekimu. Iš penkių apylin
kės valstijų susirinko apie 
3000 piligrimų.

Maldos diena 1 vai. p. p. 
prasidės iškilmingom mi- 
šiom, kurių vyriausias cele
brantas bus vysk. Paulius 
Baltakis, O.F.M.

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.
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ONAI JARAšūNIENEI

mirus, jos sūnui dr. EMANUELIUI JARA

ŠŪNUI, dukrai LIUDAI ir jų šeimoms reiš

kiame gilių užuojautų.

Los Angeles Lietuvių 
Tautiniai Namai

• ALT S-gos Chicagos 
skyrius š. m. birželio mėn. 
6 d. 6 vai. p. p. L. Tauti
niuose Namuose ruošia va
karienę, kurios metu čika- 
giėčiai bus supažindinami 
su mūsų žymaus rašytojo 
Vytauto Alanto neseniai pa
sirodžiusia knyga „Aušra 
Paliūnuose”. Ta proga bus 
pagerbtas ir pats rašytojas, 
jam garbingo amžiaus su
laukus. Lietuviška visuo
menė kviečiama gausiai da
lyvauti.

Platesnių informacijų 
gausite paskambinę V. Len- 
kevičienei, tel. (312) 776- 
3547.

dalyviams: kun. A. Kon- vyčių 163 asmenims ir A. 
tautas, Kunigų vienybės Lauraitis, American Travel 
pirmininkas, 162 asmenims, Service vadovas, 143 asme- 
prof. dr. J. Stukas Lietuvos nims.

A. A.

ONAI JARAŠŪNIENEI
iškeliavus į amžinybę, sūnui dr. EMANUE

LIUI JARAŠŪNUI, marčiai LAIMAI ir anū

kams ROMUI ir ANDRIUI reiškiame gilių 

užuojautų.

Petronių šeima

A. A.

DR. GEDIMINUI GUDAUSKUI 
mirus, tėvams komp. GIEDRAI ir dr. JUO

ZUI GUDAUSKAMS, broliui SAULIUI, se

sutei DAINAI ir jų šeimoms reiškia širdin

gų užuojautų ir kartu liūdi.

Liucija ir Antanas 
Mažeikos

• Registracijos ženklai 
Romos iškilmių dalyviams 
jau gauti ir užsakomi šiuo 
adresu: Br. Polikaitis, 7218 
So. Fairfield, Chicago, III. 
60629, telef. 312-434-5719. 
Auka 25 dol., o chorams, 
taut. šokių ansambliams, 
dalyvaujantiems Romos iš
kilmių programoje, ir moks
leiviams po 10 dol. šiais 
ženklais bus įeinama į visas 
iškilmes ir į akademijų-kon- 
certų. šiuo pačiu adresu 
gaunami ir bilietai į pobū- 
vį-vakarienę Angelo pilyje. 
Auka 35 dol., o choristams, 
šokėjams ir moksleiviams 
po 10 dol. Registracijos 
ženklus ir pobūvio bilietus 
grupių dalyviams jau užsi
sakė visiems savo grupių

JAKUBS AND SON
-ts-

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Oevelari, OMo 44119
Tel. (216) 531 7770

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

liams pastatyti.

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

Mylimai motinai
A. A.

ONAI JARAŠŪNIENEI 
mirus, sūnui EMANUELIUI, LAIMAI, RO
MUI ir AURIUI JARAŠŪNAMS, dukrai 
LIUDAI FENCEL su šeima gilių užuojautų 
reiškią.

Jūratė, Vitas, Audrė ir 
Vainius Kokliai 

Kazimiera Laikūnienė

Mylimai mamytei,
A. A.

ONAI JARAŠŪNIENEI 
mirus, Ramiojo Vandenyno Rajono Stovyk
lavietės Komiteto nuoširdžiam darbuotojui, 
rėmėjui ir nuolatiniam skautų, skaučių drau
gui, dr. EMANUELIUI JARAŠŪNUI ir Jo 
šeimai, reiškiame gilių užuojautų.

Ramiojo Vandenyno Rajono 
vadovybės nariai ir skautai 

bei skautės

SB8 /uperior/hvings
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

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

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Avinę/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

MEMBER

FSI1C
Fedursi Ssvmgs & Loen taurine* Corp
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• Jaunimo radijo progra
ma „Naujoji Viltis’’, vado-

• Poetas Stasys Santva
ras, Dievo Motinos parapi
jos klebono kun. G. Kijaus- 
ko, S. J., pakviestas
garbės svečių šventovės at
naujinimo iškilmėse, sve
čiavosi Clevelande, aplanky
damas ir savo bičiulius.

Gegužės 27 d. jo gerbėjai, 
susirinkę į Lietuvių Namus, 
pasveikino jį 85-tojo gimta
dienio proga.

šiame numery spausdina
me jo reportažą iš Dievo 
Motinos šventovės iškilmių.

• Rūta Šakienė, Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos Los Angeles sky
riaus pirmininkė ir Dirvos 
bendradarbė viešėjo Cleve
lande pas savo bičiulius Au
reliją ir Marceliną Žitkus. 
Ta proga jai pagerbti pas 
p. p. Žitkus buvo suruoštas 
pagerbimas.

• Česlovas Kiliulis, Lie
tuviškosios skautijos fondo 
pirmininkas, atvykęs į 
skautiškas s u s i t i ktuves 
Beaumont stovyklavietėje, 
sunegalavus širdžiai, sku
biai buvo nuvežtas j ligoni
nę Clevelande ir jau savai
tę yra gydomas dr. J. 
Skrinsko priežiūroje, šią 
savaitę apleidžia ligoninę ir 
grįžta į Bostoną.

vaujama Tauro Bublio, gir- 
būti. dimą antradieniais nuo 5:30 

iki 6:00 vai. vak. FM ban
ga 89,3 iš WCSB stoties.

• Tėv. Petras Urbaitis, 
SDB, misijonierius Petų 
Amerikoje, lydimas Petro 
Zigmanto aplankė Dirvą ir 
papasakojo apie savo misi
jos darbus Brazilijoje.

MOKINIŲ KONCERTAS

Toronto Maironio litua
nistinės mokyklos mergai
čių choras, vadovaujamas 
Dalios Viskontienės, atvyk-, 
sta į šv. Kazimiero lit. mo
kyklos mokslo metų baigi
mo šventę — birželio 7 d. ir 
kartu su šv. Kazimiero lit. 
mokyklos mergaičių choru, 
kuriam vadovauja A.Biels- 
kus ir muz. R. Kliorienė, 
atliks koncertą Dievo Mo
tinos parapijos salėje 11:20 
vai. ryto po iškilmingo ak
to. Choras giedos ir pamal
dose, tai bus gražus abiejų 
m o k yklų bendradarbiavi
mas.

Kviečiami visi atsilanky
ti.

FOREMAN M/F 
For ladies jacket shop. Good oppty. for 
right person. 718-486-6666

(21-23)

Bičiuliškoje nuotaikoje dirviečiai susitiko Bronio Railos knygos sutiktuvėse. Iš kairės — 
S. Gedgaudienė, D. Railienė, Bronys Raila, I. Bublienė, R. Šakienė ir V. Gedgaudas.

. • V. Bacevičiaus nuotr.

• Žalgirio šaulių kuopos 
atstatytas šaudyklos atida
rymas įvyks birželio 7 d. 1 
vai. p. p. šauliai su šeimo
mis bei draugais maloniai 
kviečiami atsilankyti ir pra
leisti laiką gražioj pavasa
rio gamtoje.

a u p a
— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas 

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

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS UŽ: 

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ 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.

• Diana Staniškytė, Džiu
go ir Dalios Staniškių duk
tė, birželio mėnesį baigia 
Vilią Angelą gimnaziją. Ji 
trejis metus priklausė mo
kyklos raudonojo kryžiaus 
klubui ir vienerius «metus 
dramos klubui. Taip pat da
lyvavo mokyklos orkestre. 
Už gerą mokymąsi yra pa
žymėta mokyklos ypatingų 
mokinių sąraše.

Diana taip pat aktyviai 
dalyvauja lietuviškame gy
venime. Birželio mėnesį 
baigs Šv. Kazimiero litua
nistinę mokyklą, priklausė 
moksleivių ateitininkų Mai
ronio kuopai ir šiais metais 
buvo kuopos sekretorė. Dia
na jau daugelį metų stovyk
lauja Dainavoje, dalyvauja- 
suvažiavimuose bei kursuo
se, priklauso Grandinėlės 
tautinių šokių grupei ir 
Dievo Motinos parapijos 
chorui.

Diana žada studijuoti 
”socialwork” University of 
Dayton.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis^ 
Dirvai aukojo:
A. Kašuba, St. Petersburg 8.00 
J. Stašaitis, Brockton ... .13.00 
J. Veselka, Evergreen Pk. 8.00
A. Čepulis, Philadelphia 10.00
V. Beleckas, Sunny Hills 3.00-
N. Šležas, Walpole ......... 3.00
R. Dačys-Shevory, Boston 3.00* 
A. Ambraziejus, N. York 3.00 
R. Ambraziejus,

Watertown.................... 3.00
A. Šukys, Centerville .... 3.00
A. Kapočius, Stratford .. 3.00
R. Veitas, Boston............. 3.00
J. Stuopis, Sharon ......... 3.00
J. Rentelis, Randolph .... 3.00 
G. Čepas, Quincy ......... 3.00
D. Ščiuka, Dorchester .. 3.00 
J. Starinskas, Dorchester 3.00
J. Bakšys, Boston............. 3.00
V. Vizbaras, Dorchester .. 3.00 
G. Ivaška, Dorchester .... 3.00
K. Bačanskas, Dorchester 3.00 
V. Irlikis, Los Angeles .. 8.00 
Dr. V. Gruzdys,

Cleveland .................... 8.00
K. Gricius, Santa Monica 8.00
B. Sidzikauskienė,

Pompano Beach ..........10.00
L. Kirkus, Palos Hills .. 5.00 
T. Dulieba, Cleveland .... 21.00
J. Čibiras, Dayton ......... 3.00
R. Kudukis, Pepper Pike 8.00
K. Palubinskas, Cleveland 3.00 
K. Narbutaitis,

Mayfield Hts................... 8.00
O. Mieželienė, Sun City .. 8.00
T. Bogušas, Boston.........10.00
J. Byla, Waterbury ... ~. .13.00
J. Žygas, Chicago ......... 8.00
P. Alšėnas, Brecksville .. 3.00 
G. Valūnas, St. Petersburg 8.00 
V. Jomantas, Redford .. 3.00
K. Cicėnas, Woodrige .... 3.00
M. Lembertienė,

Santa Monica ............. 13.00
J. Pakalnis, Grand Rapid 5.50 
B. Scepanavičius,

Mississauga ................  3.00
A. Karsokas, Ponte Vedra 8.00 
A. Ambražiūnas,

Santa Monica ............. 23.00
J. Žemaitis, Cicero......... 3.00
K. Dabrila, Chicago .... 8.00
S. Nedas, Chicago ..........13.00
V. Danta, Guildford .... 3.00 
Br. Užemis, Hot Springs 3.00 
Dr. A. Baltrukėnas, Diana 18.00 
J. Dunčia, Newark......... 5.00
E. Slavinskas, St. Pete. .. 3.00 
V. Garbenis, Chicago .... 8.00 
Lietuvos Nepriklausomybės

Fondas, New York ..500.00

J. Šepikas, Van Nuys .... 3.00 
M. J. Pautienis,

Barnstable.................... 20.00
Viktoras ir Veronika

Sutkai, Vokietija ... .3000.00
Z. Dautartas, Chesterland 20.00 
Br. Kažukauskienė,

Silver Spring ............. 25.00
J. Blažys, Chicago ........... 3.00
St. Šimoliūnas, Detroit .. 23.00 
A. Pesys, Dearborn Hts. 3.00 
L. Žitkevičius, Brooklyn 3.00
K. Jankūnas, Lodi ......... 8.00
J. Petrauskas, Santa Cruz 3.00 
P. Dirda, Chicago ..........23.00
E. Damijonaitienė,

Riviera Beach ............. 33.00
J. Gudėnas, Euclid......... 13.00
J. Asminas, Livonia .... 8.00
G. Balanda, Warren ....10.00
V. Leparskas, Eastlake .. 3.00
Dr. Br. Apshaga, 

Thompson .................... 18.00
P. Griganavičius, 

Downer Grove............ 13.00
A. Staugaitis,

St. Catharines ............ 15.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

I NATIONWIDE 
E fl INSURANCE 

I Nat<onwide is on yovr >«*•

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.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

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

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

TOOLMAKER 
PROFILE KNIFE GRINDER 

CABINET MAKERS 
ALL SKILĘ LEVELS REQUIRED. 
GOOD PAY & BENEFITS. MOD- 
ERN SHOP ON MD /PA BORDER. 
CALL 301-876-2926 OR 301-756- 
4404. (20-22)

Los Angeles Dramos 
Sambūris ................... 30.00

N. Shutterley,
Silver Spring................ 8.00

K. Laukaitis, Hinsdale .. 3.00
A. Smelstorienė, Euclid 5.00
M. Mischik, Miami......... 8.00
Br. Dūda, Valencia......... 8.00
P. Koncė, St. Petersburg 3.00
M. Monkus, Chicago .... 3.00
J. Jašinskas, Boston .... 1.00
X. Y., Roswell.................13.00

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

S. Gruzdytė, New York . .20.00

ELECTRIC MOTOR MECHANICS & 
MACH1NISTS. Experiensed 2nd shift, 
steady work, top rates, overtime. 
Ali benefits including 401 k. Apply 
in person. Bi-lingual assistance avail- 
able. Call for directions, LONGO, 
1775 Rt. 10 E., Morris Plains, N. J. 
07950. 201-539-4141. Equal Opportu- 
nity Employer M/F. (21-23)



DIRVA
DR. JONAS VALAITIS 

ALT PIRMININKO 
PAREIGOSE

Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba gegužės 15 d. 
savo posėdyje slaptu balsa
vimu Alto pirmininko pa
vaduotoją dr. Joną Valaitį 
patvirtino kaip einantį pir
mininko pareigas iki kaden
cijos pabaigos.

Dr. Jonas Valaitis yra ki
lęs nuo Marijampolės, spa
lio 25 d. sulauks 65 m. am
žiaus sukakties. Medicinos 
studijas yra išėjęs Kauno ir 
Tuebingeno universitetuose, 
yra vyriausias patalogas ir 
patalogijos laboratorijos di
rektorius Liuteronų ligoni
nėje, Park Ridge, III. Jis 
dirba su Chicagos universi
teto studentais, yra buvęs 
Lietuvių gydytojų sąjun
gos pirmininkas, vienas iš 
Lietuvių Fondo vadovybės 
narių, yra paskelbęs eilę 
studijinių straipsnių medi
kų spaudoje ir yra pravedęs 
plaučių vėžio ligos tyrimus. 
Amerikos Lietuvių Tarybo
je atstovauja socialdemo
kratams. Yra uolus patrio
tas, tolerantas, kovotojas 
dėl lietuvių teisių bei Lie
tuvos laisvės.

DIPLOMATŲ PRIĖMIMAS

š. m. gegužės 19 d. diplo
matinio korpuso dekanas 
švedų ambasadorius grafas 
Wilhelm Wachtmeister su 
žmona suruošė diplomatinio 
korpuso vardu priėmimą 
pagerbti JAV Valstybės se
kretorių ir ponią Shultz.

šiame priėmime dalyvavo 
visi reziduoją Washingtone 
diplomatinių misijų šefai 
su žmonomis. Jų tarpe da
lyvavo ir Lietuvos atstovas 
dr. S. A. Bačkis su žmona. 
Lietuvos atstovui ir p. O. 
Bačkienei buvo malonu būti 

Vienerių metų mirties sukaktis
A. t A.

MEČYS A. ŠIMKUS
1987 m. birželio mėn. 7 dieną bus vie- 

neri metai kai mus paliko mūsų mylimas vyras, 
tėvas ir senelis.

šiai liūdnai sukakčiai ir jo atminimui šv. 
Mišios bus aukojamos sekmadienį, birželio mėn. 
7 dieną, 10 vai. iš ryto Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioj — 2745 West 44th Street, Chicago, 
Illinois.

Taip pat šv. Mišios bus aukojamos: Tėvų 
Jėzuitų ir Tėvų Marijonų koplyčiose, Chicago
je ir pas Tėvus Pranciškonus Kennebunkporte.

Po pamaldų bus paminklo šventinimas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Gimines, draugus ir pažįstamus prašome 
pamaldose dalyvauti ir velionį prisiminti savo 
maldose. Taip pat prašom dalyvauti ir paminklo 
šventinime.

Liūdinti šeima:
žmona Valerija, 

duktė Rasa Paukštis, 
sūnūs Mindaugas ir Algis, 
jų šeimos ir kiti giminės ir 

draugai

pakviestiems į šios rūšies 
priėmimą, nes buvęs diplo
matinio korpuso dekanas 
Sovietų ambasadorius Dob- 
rynin Baltijos valstybių at
stovams net nepranešdavo 
apie jo ruoštus analoginius 
pagerbimus bei priėmimus.

Vaišės prasidėjo 7 vai. 
vakaro Švedijos ambasado
riaus, diplomatinio korpuso 
dekano rezidencijoje, kuri 
yra nepaprastai gražioje 
vietoje pačiame Washing- 
tone. Yra didelis sodas su 
medžiais, gėlynais, o pats 
ambasados pastatas taip 
pat didingas, erdvus su pui
kiomis akmenimis grįsto
mis .verandomis.

Priėmimo metu diploma
tinio korpuso dekanas pa
sveikino Valstybės sekreto
rių Shultz diplomatinės 
bendruomenės Washingto- 
ne vardu, o į jo žodį atsakė 
Valstybės sekretorius.

Abu kalbėjusieji pabrėžė 
diplomatinio korpuso soli
darumo ir atvirumo klausi
mus, ypačiai šių laikų tech
nologijos perspektyvoje.

Grafienės Ulla Wacht- 
meister tvarkomas priėmi
mas visus džiugino savo iš
kilmingumu ir ypačiai gra
žia, švelnia šeimininkės ato
daira ir pastabumu svečių 
atžvilgiu.

1987 m. gegužės 18 d. 
Lietuvos atstovas dr. S. 
Bačkis, Latvijos atstovas 
dr. A. Dinbergs ir Estijos 
atstovas E. Jaakson turėjo 
pasitarimus Washingtone. 
Jie apsvarstė einamuosius 
reikalus ir pasikeitė infor
macijomis.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondas, kurio pirmi
ninkė yra Emilija čekienė, 
Dirvai paremti atsiuntė 
500 dol. Ačiū.

Tautos Fondo suvažiavime New Yorke. Pirmoje eilėje sėdi: B. Mačiūnienė, E. Čekienė, 
dr. K. Valiūnas, gen. kons. A. Simutis, J. Valaitis, I. Banaitienė, V. Kulpa.

L. Tamošaičio nuotr.

Tautos Fondo suvažiavimas New Yorke
š. m. gegužės 9 d. Kultū

ros židinyje, Brooklyne, N. 
Y. įvyko Tautos Fondo me
tinis suvažiavimas. Suva
žiavimą atidarė Tarybos 
pirm. Jurgis Valaitis. Su
giedojus Lietuvos himną 
prasidėjo sveikinimai. Pir
mininkas J. Valaitis pakvie
tė Lietuvos gen. konsulą A. 
Simutį tarti žodį, žodžiu 
sveikino: garbės narys dr.
K. Valiūnas, ALT S-gos 
pirm. dr. L. Kriaučeliūno 
vardu E. čekienė, Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio vardu
L. Tamošaitis.

Raštu sveikino: vysk. P. 
Baltakis, OFM, Lietuvos 
diplomatijos šefas dr. S. 
Bačkis, ALTo pirm. dr. J., 
Valaitis, TF atstovybės 
Australijoje pirm. prel. P. 
Butkus, LDF pirm. K. Po
vilaitis, prel. J. Balkūnas, 
Floridos LF atstovybės 
pirm. C. Vilnis, Chicagos

• Dirvos novelės konkur
sui gauta dar ši novelė: 
„Užeigoje”, p a s i r a syta 
Pempė iš raisto slapyvar
džiu.

Paskutinis terminas at
siųsti rankraščiams — š. m. 
birželio 15 d.

• Adomas ir Eugenija 
Ambrąziūnai, Santa Moni
ca, Ca., atnaujindami Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 23 dol. Ačiū.

• J. Stašaitis, Brockton, 
Mass., atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 13 dol. Ačiū.

• Milda Dulieba, Euclid, 
Ohio Dirvai paremti atsiun
tė auką 21 dol. Ačiū.

• Dr. A. Baltrukėnas, Da- 
nia, Fla., Dirvai paremti at
siuntė 18 dol. Ačiū.

• Los Angeles Dramos 
Sambūrio pirm. Vincas Do
vydaitis per režisierių Pet
rą Maželį Dirvai paremti 
įteikė 30 dol. Ačiū.

• M. Lembertienė, Santa 
Monica, Ca., atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 13 dol. Ačiū.

• Sally Nedas, Chicagoje, 
atnaujindama prenumeratą, 
pridėjo auką Dirvai 13 dol. 
Ačiū.

TF atstovybės pirm. J. Jur
kūnas, LB New Yorko apy
gardos ir Krašto valdybos 
pirm. A. Gečio vardu A. 
Vakselis.

Po pamaldų ir nominaci
jų komisijų sudarymo pra
sidėjo pranešimai. Sekreto
rė Irena Banaitienė paskai
tė praeito suvažiavimo pro
tokolą. Tarybos pirm. J. 
Valaitis pranešė apie pra
eitų metų TF rūpesčius ir 
pranešė, kad informacijos 
komisijoje aktyviai dirbo
M. Noreikienė ir I. Banai
tienė. Statuto komisijoj bu
vo A. Daunys, J. Valaitis 
ir A. Vedeckas, patalpų ko
misijoj A. Vakselis. Finan
sų komisijoj, kurios pirm, 
yra V. Kulpa aktyviai rūpi
nosi pinigų investavimu, 
saugumu, pelningumu didi
nant procentus ir TF inkor
poruojant Kanadoje.

Pirmininkas J. Valaitis 
pranešė, kad praeitais me
tais lankantis Londone pa
daryta svarbių nutarimų.

Taryba glaudžiai bendra
darbiavo su valdyba, kuri 
vykdo faktinuosius lėšų tel
kimo darbus, žymią TF pa
jamų dalį jau sudaro palū
kanos.

TF valdybos pirm. Juo
zas Giedraitis pranešė, jog 
Tautos Fondas auga nariais 
ir turtu. Šiuo metu jau tu
rima beveik milijoną dole
rių. Jis pranešė, kad paliki
mai tautos Fondui auga.

MOLD 
MAKER 

We have an imme- 
diate opening for an 
experienced white 
metai mold maker. 
We offer a steady 
employment history 
combined with an 
attractive wage/ 
benefit package.

For a confidential 
intervievv visit our 
Personnel Oept. 
during regular busi- 
ness hours or call 
for an after hours 
appointment.

617-222-3400
SWANK INC. 
6 Hazel St. 

Attleboro, MA 
Swank is 
an equal 

opportunity employer 
M/F

Iki šiol iš 28 palikimų TF 
yra gavęs virš 200,000 dol.

Pirm. J. Giedraitis pabrė
žė, jog TF atstovybės sėk
mingai veikia • Anglijoje, 
Australijoje, Kanadoje ir 
JAV. Šiuo metu dar sten
giasi suformuoti atstovybę 
Bostone baigė jis ir prane
šė, jog ši valdyba baigusi 
pareigas atsistatydina ir 
pasidžiaugė, jog visi dirbo 
sklandžiai ir nuoširdžiai.

Liūtas Grinius padarė 
pranešimą apie Tautos Fon
do veiklą kuri rišasi su 
VLIKu.

Po diskusijų ir pietų, į 
Tarybą išrinkti šie asme
nys : J. Valaitis, L. Grinius, 
A. Daunys, A. Banaitienė, 
V. Kulpa, C. Vilnis, J. Vy- 
tuvienė, A. Patamsis, J. 
Giedraitis, M. Noreikienė, 
R. Gudaitienė, R. Šidlaus
kienė, A. Vedeckas, J. Bo
belis, A. Sperauskas.

Į kontrolės komisiją: A. 
čampė, L. Tamošiūnas ir P. 
Ąžuolas.

Po visų pranešimų ir dis
kusijų bei rinkimų dar bu
vo pasidalinta mintimis 
įvairiais klausimais. Posė
dis baigėsi geroje bendra
darbiavimo nuotaikoje.

(eč)

DR. DOMĄ JASAITĮ 
PRISIMENANT

Š. m. birželio 5 d. suėjo 
dešimt metų nuo dr. Domo 
Jasaičio mirties. Jis gimė 
1898 m. rugpiūčio 18 dieną 
Stanaičių kaime, Garliavos 
valsčiuje, Kauno apskrityje.

Kaip visuomenės veikė
jas jis buvo aktyviausias 
lietuvių katalikų idėjų skel
bėjas, o taip pat dalyvavo 
ir vadovavo ir kitose lietu
vių organizacijose: Lietu
vos Raudonajam Kryžiui 
g y v e ndamas Vokietijoje. 
Atvykęs į JAV nenuleido 
rankų. Aktyviai veikė ir 
daug rašė lietuvių spaudo
je, redagavo žurnalą „Tė
vynės Sargas”. Dalyvavo 
VLIKo Vykdomoje Tarybo
je ir kitur. Prel. Jonas Bal
kūnas atsisveikinant pa
reiškė :

”Jis buvo veiklos žmo
gus, plataus masto visuome- 
nininka’s, žymus gydytojas, 
žurnalistas, paskaitininkas. 
Mirė 1977 m. birželio 5 die
ną savo darbų nenutraukęs 
iki 79 metų amžiaus”.

Sūnus dr. Stasys Jasaitis 
ir, duktė Elena Valiūnienė 
prašo jo draugus ir pažįsta
mus prisiminti.
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