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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

PERSIJOS ĮLANKOJE
Atsitiktinumas užsienio politikoje

Vytautas Meškauskas

Istorija žino nemažai neti
kėtų atsitiktinumų, kurie 
padarė didelės įtakos jos rai
dai. Pasikėsinimas Sarajeve 
paskatino pradėti pirmąjį pa
saulinį karą, kurio tada dar 
niekas iš jo dalyvių nenorėjo. 
Neseniai jaunas vokietukas, 
nuskrisdamas be jokio leidi
mo ir kliūčių iš Helsinkio į 
Maskvos centrą, įgalino Gor
bačiovą pradėti kariuome
nės ‘čistką’, kas gali turėti 
didelės įtakos Sovietijos po
litinei raidai ir užsienio po
litikai.

Kaž kas panašaus atsitiko 
ir Persijos įlankoje, kur ra
keta, paleista iš Irako lėktu
vo, pataikė į JAV karo laivą 
STARK. Dar visai nesenai 
girdėjom, kad administraci
ja nori ryšių su Iranu. Tam 
reikalui jam buvo parduota 
kiek ginklų, kad palengvintų 
kontaktų užmezgimą. Po 
tos raketos iš Irako lėktuvo 
paleidimo, prezidentas Rea
ganas pradėjo kalbėti apie 
pavojų iš... Irano. Jau prieš 
tai prasidėjo pasitarimai pu
sę Kuvaičio tanklaivių laivy
no pervesti po JAV vėliava. 
Tuos laivus, kaip savo kraš
to, jau gintų JAV karo lai
vynas.

Kaip žinia, JAV Kongre
sas labai būkštauja priimti 
bet kokius įsipareigojimus 
užsienyje. Tai žinodami gud
rūs Kuvaičio politikai pir
miausiai susitarė su sovie
tais, kad tie išnuomotų po 
savo vėliava tris laivus. Bet 
koks sovietų pažengimas į 
priekį Vid. Rytuos jau laiko
mas pavojum J AV-bėm. Ad
ministracija po to labai grei
tai sutarė dėl tų vienuolikos 
tanklaivių perėmimo po sa
vo vėliava.

Kaip parodė Irano-contra 
afera ir jos narpliojimas vie
šuose specialių komisijų po
sėdžiuose, JAV užsienio po
litiką neveda tik administra
cija. Jai reikalingas Kongre
so pritarimas, kuris skiria 
atitinkamas tai politikai ves
ti lėšas.

Kongrese aktyvesnis JAV 
įsikišimas Persijos įlankoje 
sukėlė nemažos kritikos. Glo 
bodamos Kuvaičio, kuris yra 
Irako sąjungininkas, laivus, 
JAV neteko iki šiol turėtos 
nešališkumo aureolės, kas 
neleistų jom vaidinti tarpi
ninką, jei tam ateitų proga. 
Be to, stojimas Irako pusėn 
prieštarauja Izraelio intere
sam, kuris yra suinteresuo
tas karo pratęsimu.

JAV-bėms tačiau daugiau 
rūpi taika. Tiesa, Irakas pra 
dėjo karą, kurio - bent dabar 
atrodo - negali laimėti. Jo 
pralaimėjimas būtų smūgis 
visiems vadinamiems nuosai
kiems arabų režimams, ku
rie faktinai jau seniai dėl to 
remia Iraką. Didžiausią dalį 
savo naftos Irakas tiekia per 
Turkiją vamzdžių linija į Vi
duržemio jūrą arba Saudi 
Arabijos uostus. Tik dalį 
savo naftos produkcijos Ira
kas gabena per Kuvaitį ir jo 
tanklaivius. Jie yra Irano 
aviacijos, laivyno, o dabar 
net revoliucinės gvardijos 
taikiniai. Revoliucijos gvar
dija yra aprūpinta švedų ga
mybos greitalaiviais, kurie 
gali plaukti iki 55 mylių į va
landą greičiu. Jų įgulos su
sidaro iš fanatikų, kurie mie
lai aukoja savo gyvybes.

Čia vėl susiduriame su pa
radoksu. Iranas grąso Ku
vaičio laivini^n^i, norėda
mas pakenkti Irakui, kuris - 
kaip matėme - turi dar kitų 
kelių savo naftos eksportui. 
Tuo tarpu pats Iranas savo 
naftą gali išgabenti tik jūra. 
Kito kelio neturi. Todėl pul
damas Kuvaičio laivus jis ri
zikuoja, kad juos globoda- 
mos JAV gali labai lengvai 
užblokuoti jo naftos ekspor
tą. Dar blogiau - jis gali pri
sidėti prie JAV susitarimo 
su sovietais, kurių interesai 
yra panašūs su JAV: abiem 

' supervalstybėm reikalinga 
laivininkystės laisvė Persi
jos įlankoje.

Toje labai jautrioje situa
cijoje suprantamas adminis
tracijos noras pasilaikyti lais
vas rankas. Kongresas ta
čiau to nenori. Atstovų Rū
mai priėmė 302 balsais prieš

Gorbačiovas pasiruošęs Europos atominio nusiginklavimo inspekcijai_

BAISUSIS BIRŽELIS liks Lietuvos istorijoje neužmirštama data. 1941 m. birželio 14 d. 
sovietai brutualiai išvežė iš Lietuvos į Sibirą fizinei ir dvasinei kančiai ir mirčiai 34,260 lie
tuvių. Tai mūsų tautos genocidas, kuris negali būti paliktas nenubaustas. Ši nuotrauka, paimta 
iš kun. J. Prunskio redaguotos knygos "Lietuviai Sibire"; iliustruoja trėmimų žiaurumą.

Gorbačiovo Šuolis į tuštumą (1) J£ratė Statkutė de_ RosaĮes

Kaip pakeisti šimtmečių įpročius
šį trijų straipsnių serija, rašyta ispaniškai Jūratės 

Statkutės de Rosales, buvo atspausdinta Venezuelos pla
čiausio tiražo politiniame žurnale ”Zeta”. Serija buvo 
taikyta publikai, kuriai yra įdomu, kas šiuo metu vyksta 
Sovietų Sąjungoje. Straipsnį rašant buvo panaudotas žur
nalo užsienio informacijos skyriaus personalo darbas, 
atliktas Jūratei vadovaujant. Straipsnių redakcija yra 
pačios Jūratės. Vertimas į lietuvių kalbą irgi yra Jūra
tės Dirvai.

Prieš dvejus metus tele
vizijoje matyta žinių pro
grama buvo lyg pirmas 
ženklas, nurodantis, kad So- 
vietijoje būsią didelių pasi- 

105 rezoliuciją, kuria reika
lauja daugiau informacijų. 
Faktinai administracija jai 
labai nesipriešino bijodama, 
kad be jos Kongresas pasta
tys dar didesnius reikalavi
mus, reikalaudamas karo 
padėties paskelbimo, War 
Powers Act įvedimo. 

keitimų. Ekrane rodė nese
nai valdžią paėmusio Gor
bačiovo vizitą Prancūzijo
je. Vizito metu, sovietų val
dovas buvo nuvestas pažiū
rėti Renault fabrike elektro
niniais robotais varomą au
tomobilių gamybą. Gudrus 
fotografas nufilmavo iš ar
ti Gorbačiovo veidą tuo me
tu, kai jis įėjo į salę, kurio
je automobiliai yra gamina
mi be žmogaus rankos. Nu
filmuotame veide pasirodė 
nustebimas, paskui nepasi
tenkinimas ir galop gilus 

piktis. Tai buvo veidas žmo
gaus, kuris suprato tuo mo
mentu, kad jei sovietai no
ri išlaikyti svarbią vietą 
moderniame pasaulyje, jie 
turės iš pagrindų keisti visą 
savo pramonę. Drauge, Gor
bačiovas, geriau negu bet 
kas kitas, žinojo, kad toks 
ekonominis perversmas da
bartinėje sovietų santvar
koje yra praktiškai neįma
nomas.

Sovietų darbo jėga
Nors paprastai pasaulyje 

žmogaus darbas turi tiks
lią vertę, kuri ekonominiuo
se apskaičiavimuose yra iš
reiškiama konkrečiais skai
čiais ir gali būti pakeista 
mašinomis, Sovietų Sąjun
goje taip nėra. Tenai žmo
gaus darbas yra beveik be
vertė, neapskaičiuojama ga
mybos dalis. Milijoninė kai
miečių masė yra pririšta 
prie kolchozo ir dirba už 
mažą savo paties pagamin
tų produktų dalelę. Be to, 
keturi milijonai kalinių yra 
faktini vergai, kurių darbą 
valdžia naudoja veltui. Per 
abu, jie sudaro virš šimto 
milijonų žmonių masę, ku
ri rankomis atlieka milži
nišką kiekį pačių žemiau
sių darbų.

Kai jau eina kalba apie 
šimtą milijonų rankomis 
dirbančių žmonių, iškeisti 
jų darbą į robotus yra prak
tikoje beveik neįveikiamas 
uždavinys, kurio staigus 
sprendimas gali privesti 
prie chaotiškos padėties,

(Nukelta į 4 psl.)
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Nikaragvos ateitis kongreso tyrinėjimų šviesoje. - Costa 
Ricos prezidento ir pik. lt. North planai. 

-------------------- - Dar apie Demjanjuko bylą. ------------
Senato ir Atstovų Rūmų 

specialių komisijų viešuose 
posėdžiuose kol kas paaiškė
jo, kad kai kurie administra
cijos pareigūnai tiek sielojo
si dėl Nikaragvos ateities, 
kad apsisprendė nesiskaityti 
su Kongreso priimtu nutari
mu nepadėti to krašto suki
lėliams, laikydami jį žalingu 
šio krašto gerovei. Tas 
visos tos aferos aspektas iki 
šiol JAV spaudos ir televizi
jos daugumos apeinamas ty
la, bandant tardomuosius 
pristatyti nuskaltėliais, ku
rie patriotizmo skraiste nori 
paslėpti savo norą pasipel
nyti. Žinoma, tie, kurie visą 
tą apklausinėjimą seka kas 
dieną, gali susidaryti tiksles
nį vaizdą, bet tokių skaičius 
kasdieną mažėja. Visų pir
ma, apklausinėjimas per il
gai užsitęsė. Antra - paly
ginti ne labai daug kas gali 
stebėti kabelio televizijos pil 
nas transliacijas.

Deja, Kongreso tyrinėji
mas - nors gali iškelti pada
rytus nusikaltimus, bandy
mus apeiti veikiančius įsta
tymus ir net kai kieno norą 
pasipelnyti, kuris ne visados 
yra baustinas - negali pakeis 
ti būklės pačioje Nikaragvo
je. Ji ir toliau lieka pavojin
ga, nepaisant to, kad Kong- 
gresas pagaliau nubalsavo 
100 milijonų pagalbos suki
lėliams. Dar neaišku, ar jis 
taip pat padarys ir šių metų 
rudenį, svarstydamas kitų 
metų sąmatą.

Paramos sukilėliams opo
nentai argumenuoja, kad tie 
‘contrai’ yra nepopuliarūs 
savo pačių krašte ir tėra tik 
samdiniai amerikiečių, kurie 
patys yra nemėgiami visoje 
lotynų Amerikoje. Dėl savo 
silpnumo, negalėdami vesti 
atviro karo, ‘contrai’ yra pri
versti griebtis partizaninio, 
ar - tiksliau tariant - teroro 
metodų, kas negali sukelti 
jiems simpatijų plačioje 
Amerikos visuomenėje. Prie 
viso to prisideda senos pa
žiūros, kad sovietai nėra su
interesuoti nauju prietilčiu 
Amerikoje - jie jau turi vie
ną Kuboje - ir bent šiuo me
tu turi didesnių rūpesčių na
muose.

Pagaliau - paramos sukilė
liams priešai turi dar vieną 
argumentą. Jei padėtis to
kia rimta, kodėl dėl jos nesi
rūpina Nikaragvos kaimyni
niai kraštai? Tai panašu į 
klausimą, keliamą kitoje pa
saulio pusėje: kodėl, jei lai
vininkystės laisvė Persijos 
įlankoje yra tokia svarbi, ja 
nesirūpina pačios to rajono 
ir Europos valstybės, ku
rioms taip svarbi Vidurinių
jų Rytų nafta?

Atsakymas abiem atve
jais yra tas pats. Jei JAV - 

laisvojo pasaulio vadas - tuo 
nesirūpina, kitiems, mažiau 
pajėgiems kraštams, nelieka 
nieko kito kaip bandyti susi
kalbėti su rytdienos viešpa
čiais! Tą mes jau matėm 
antrojo pasaulinio karo iš
vakarėse. Tai gana ryškiai 
parodė ir dabartinis apklau
sinėjimas Kongrese. JAV 
diplomatų teigimu visa Cen
tro Amerika įžiūri Nikarag
voje sau pavojų, bet nesiryž
ta ką nors pati daryti, neti
kėdama JAV politikos pa
stovumu.

Iš tikro, jei Nikaragva pa
virstų visai tikra sovietine 
respublika, iš jos - geriausiu 
atveju! - pasipiltų tokia dide
lė pabėgėlių banga, kad pa
kenktų viso rajono, kuriame 
jau dabar yra per daug gy
ventojų, stabilumui. Tuo at
veju visi kaimynai tikėtųsi 
daug didesnės JAV paramos 
kuri jau turėtų siekti bilijo
nus dolerių, daug daugiau 
negu dabar skiriama ‘con- 
trams’. Tai paaiškina admi
nistracijos pastangas pratęs 
ti ‘contrų’ egzistenciją pri
vatinėmis priemonėmis iki 
Kongresas pagaliau supras 
savo klaidą.

Reikia pastebėti, kad be
veik visi Nikaragvos kaimy
nai turi savas bėdas. Jų ūki
nė padėtis yra labai sunki, 
kas sudaro gerą dirvą komu
nistinei propagandai ir veik
lai. Jos neturi senų, demo
kratinių tradicijų, kurios pa
dėtų šiuo sunkiu laikotarpiu. 
Vienintelė išimtis ten yra 
Nikaragvos kaimynė iš Pie
tų - Costa Rica. Jos demo
kratinei santvarkai nieko 
negali prikišti - neturi net 
savo kariuomenės, pasiten
kindama tik policija. Iš pra
džių ji palankiai žiūrėjo į 
JAV pastangas per jos teri
toriją paremti vadinamą Ni
karagvos sukilėlių pietinį 
frontą. Ji leido tam reikalui 
savo teritorijoje įrengti aero 
dromą, bet naujas preziden
tas Oscar Arias Sanchez tą 
leidimą atšaukė. Jis šiuo me 
tu lankosi Europoje, kur no
ri išpopuliarinti savo taikos 
planą, tikėdamasis Europos 
talkos jo pravedimui.

Sanchez planas numato 
taiką visoje Centro Ameri
koje tarp Meksikos ir Pana
mos. Tam reikalui visose 
penkiose valstybėse būtų 
paskelbta visuotinė amnes
tija ir paliaubos, sustabdan- 
čios bet kokius karo veiks
mus 60 dienų po siūlomos su
tarties pasirašymo praėjus. 
Tai sektų visiška televizijos 
spaudos ir radijo laisvė. Vi
suose kraštuose vieną ir tą 
pačią dieną 1988 m. pradžio
je būtų pravesti laisvi, plu- 
ralistiniai ir teisingi rinki
mai. Kartu būtų draudžia

ma bet kokia karinė pagalba 
iš užsienio ir pasinaudojimas 
kitos valstybės teritorija už
pulti svetimą. Būtų taria
masi dėl kontrolės ir nusi
ginklavimo.

Washingtonas iš principo 
sutiktų su tokiu planu, bet 
pirmiausiai reikalauja susi
tarimo ir tik po to paliaubų. 
Tuo tarpu Sanchez siūlo kar
tu paskelbti paliaubas ir pra
dėti dialogą. Sanchez būkš- 
tauja, kad Washingtonas ga
li panaudoti savo įtaką Hon
dūre ir Salvadore, kad tos 
valstybės nesutiktų su siūlo
mu planu. Jis, gindamas sa
vo planą, aiškina europie
čiams, kad jei sandanistai 
atmestų jo planą, kaip jis jį 
siūlo, jie pasirodytų esą 
prieš demokratiją, kas leistų 
prieš juos paskelbti tarptau
tinį karantiną. Tam pritartų 
visa lotynų Amerika. Jei, 
tačiau, Washingtonas tam 
pasipriešintų, sandanistai lai 
mėtų politiškai.

Oscar Arias Sanchez ne
žino komunistų įsigalėjimo 
Europoje istorijos. Turėda
mi stiprų pogrindį Salvado
re ir Gvatemaloje, bei val
dydami Nikaragvą, jie turi 
nemažą šansą laimėti bet ko
kius rinkimus, nebent juos 
prižiūrėtų kokia rimta tarp
tautinė policija, kuri visai 
nėra numatyta. Net, jei jie 
nepriimtų tokio plano, labai 
abejotina, ar būtų galima su
daryti prieš juos tarptautinę 
koaliciją karantinui. Ar tai 
jau nebandyta prieš Castro?

Realesnis buvo pulk. lt. 
North planas, kurį jis papa
sakojo vienam iš kontra pri
vačių rėmėjų. ‘Contras’ rei
kėtų taip apginkluoti, kad 
jie galėtų užimti dalį Nika
ragvos ir ten paskelbtų savo 
vyriausybę.

•••
Gegužės 28 d. ABC 20/20 

programoje buvo kalbėta 
apie OSI. Nors daugiausiai 
buvo remtasi OSI patiekta 
medžiaga, savo pažiūras 
apie rėmimąsi sovietų duo
menimis buvo leista pareikš
ti P. Buchanan. OSI virši- 
ninks Sher, žinoma, teisino 
savo veiklą sakydamas, kad 
.taip labai nusikaltusiems 
neturi būti vietos JAV-se, o 
be to, nusikaltusius JAV 
gali tik ištremti. Buvo pri
pažinta, kd vartojama civi
linė procedūra tose bylose 
ne taip gerai apsaugo įtaria
mųjų teisę, kaip kriminalinė 
teisėna. Duotas video filmas 
apie liudininkų apklausinėji
mą sovietinėje Estijoje Li- 
nno byloje. ABC korespon
dentas taip pat apklausinėjo 
du liudininkus, pažinojusius 
Demjanjuką. Vienas jų, vis 
dar V. Vokietijoje kalina
mas buvęs kaceto - kuriame

■ Iš kitos pusės
Kaip šioje vietoje jau minėjom, Kauno Žalgirio lai

mėjimas Maskvoje Lietuvoje buvo sutiktas su tokiu en
tuziazmu, kad vietomis net milicija turėjo įsikišti, kas — 
tai jau didelė naujiena — buvo kritiškai paminėta spau
doje. Nežinau kas tuo reikalu pasakyta tarpžinybiniam 
susirašinėjime, tačiau nesunku įsivaizduoti, kad tas en
tuziazmas kai keno galėjo būti palaikytas draudžiamu 
nacionalizmo pasireiškimu. To pasėkoje prasidėjo kampa
nija prieš žalgiriečius, siekiant juos atvaizduoti ne didvy
riais, bet eiliniais, net silpno charakterio žmonėmis, štai 
KOMJAUNIMO TIESA rašė balandžio 11 d.:

”... apie žalgiriečius šį sezoną pasklido daug ne
malonių gandų. Gandai dažniausiai — žmonių vaiz
duotės, plenumo, pavydo vaisiai, bet ne retai juose 
būna dalis tiesos.”

Tai ’tiesai’ išsiaiškinti laikraščio korespondentas bu
vo pasiųstas pas garsiojo Sabonio tėvus:

”Dideliame tyliame kambaryje moteris ant il
go stalo tiesia tamsaus audeklo rietimą. Kampe, 
palangėje, kur šviesiau, sėdi pagyvenęs vyras ir 
juodu siūlu dyksniuoja siuvamą švarką. Tarp jo 
pirštų blyksi adata.”

Pradėjus kalbėti apie sūnų vyresniojo Sabonio vei
das apniūksta. Jis skundėsi:

”Sakiau jam daug kartų, kad surimtėtų. Ir 
motina piestu stoja. Rodos, paimtum diržą, ir būtų 
tvarka. Bet jau nevaikėzas. Jau dvidešimt dveji 
metai...”

”... Prisimenu prieš kelis metus keliavome iš 
vestuvių. Vienas, kad pristos prie Arvydo: — iš
gerk su manim taurę. Grįžęs namo, visiems saky
siu: su Saboniu susidaužiau . ..

”... Ir valdžia kalta. Galėtų labiau prižiūrėti.”
Iš tikro valdžia nesnaudžia. A. Sabonis ir kiti ke

liems metams buvo sąlyginiai diskvalifikuoti, bet apie 
tai viešai nebuvo paskelbta. Korespondentas:

”Reikalai sprendžiami slaptai nuo visuomenės 
ir vėl plūsta gandų srautai, vėl šaiposi prasižengu
sieji ... Tegul sau baudžia į sveikatą.”

Išeiviam skirtame GIMTAJAME KRAŠTE apie tai 
rašoma švelniau. Ten cituojamas valstybinio kūnų kul
tūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotajas (Vieš
patie, koksj^ąs titulas) Artūras Poviliūnas:

,-^kaip buvome Orteze, Prancūzijos spaudoje 
skaitėme, kad Žalgirio žaidėjai labiausiai mėgsta 
apie save skaityti laikraščiuose, žaisti biliardą, žiū
rėti į televizorių ir prieš miegą išgerti po stiklą 
degtinės. Nedraugai gali taip prasimanyti, bet ir 
pas mus paleidžiama panašių gandų.”

Treneris V. Garastas dar pridūrė, jog Birštone girdė
jęs, kad mūsų komanda kasdien išgerianti degtinės už 
šimtą rublių. GK korespondentui paminėjus gandą, kad 
už dalyvavimą vestuvėse Žalgirio žaidėjas gauna po du 
šimtus rublių, tas pats Garastas pataisė: ne du, bet pen
kis šimtus.

”Kiek čia tiesos” — paklausė GK korespondentas. 
Garastas užtikrino, kad nežinąs tokio atsitikimo. Jei taip 
būtų:

”Už penkis šimtus iš kart keliuos nuo kėdės 
ir einu.”

Kaip matome materialinis paskatinimas už gerą pa
sirodymą nėra didelis. Kad šį tą reiškia ir tautinis jaus
mas — apie tai nekalbama ir ”glasnost’ laikotarpyje.

(vm)

tariamai dirbo Demjanjukas 
- viršininkas, pažiūrėjęs į jo 
asmens liudijimą, pateiktą 
sovietų, pareiškė, kad legen- 
darinis Tvanas žiaurusis’ 
buvo senesnis, apie 40 metų. 
Kitas, vis dar Lenkijoje gy
venąs žydas, taip pat nema
nė, kad asmuo nuotraukoje 
galėjo būti jo žinomas ‘Iva
nas’. Taip pat pastebėta, 
kad vienas iš liudininkų, da
bar atpažinusių Demjanjuką 
Jeruzalėje, 1947 m. pareiš
kė, kad ‘Ivanas’ buvo nužu
dytas. Pabaigoje tą TV ma
gazino dalį paruošęs T. Ja- 
rret pareiškė, kad būtų tei
singiau, kad tas bylas spręs
tų JAV teismai ...

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

(21-23)

TRUCK DRIVERS
We are a contract carrier of new 
automobiles 8. have an immedi- 
ate need for experienced drivers 
or graduates of an accredited 
driving school. Please apply in 
person or call 1-800-638-4980. A co- 
py of your current driving record 
i s reguired.

Anchor Motor Freight 
1530 Broening Highway 

Baltimore, MD 21224

TOOLMAKER/SETUPPERSON
4 Slide eųuipment: To manage & run 
division of maįorMfgr. Min 5 yrs exper 
required. Excellent benefits. Paid va- 
cation. Salary based on exper. For in- 
terview call 1-800-553-5198, in NJ 
609-883-5198

INSIDE 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 
working conditions. Phone Mr. Sefton 
at 201-687-5100. (21-23)

SHIPP1NG/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 201-687-5100. (21-23)

SEAMSTRESS — Part time, flex. hr. 
Mušt be experienced. Salary commen 
surate with ability. Call STAN SOM- 
MER, 985 Stuyvesant Avė., Union, N. 
J. 07083. 201-686-2600. (21-23)
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KAD JAUNIMU KONGRESAS NELIKTU KELMU...

JAUNIMO KONGRESUI ARTĖJANT
šeštasis Pasaulio lietuvių 

jaunimo kongresas įvyks 
1987. XII. 17 — 1988. I. 10 
Australijoje. Tolimoji Aus
tralija buvo parinkta pra
ėjusio jaunimo kongreso 
atstovų, nes aname konti
nente nėra buvę. Kaip ži
nome. V-sis PLJ kongresas 
vyko Šiaurės Amerikoje — 
JAV ir Kanadoje 1983 me
tais, įjungus į Antrųjų pa
saulio lietuvių dienų apimtį 
— PLB seimą, tautinių šo
kių šventę, sporto žaidynes. 
Jaunimo kongresai yra sa
vaimingi renginiai, skirti 
viso pasaulio lietuvių jauni
mui suartėti^ Jie ruošiami 
PLB valdybos globoje, nors 
jaunimas ir labai nuo to 
kratosi, bet kai reikia telk
ti finansus, tada ir globą 
pakenčia.

žvelgiant į praeitį, jauni
mo kongresai yra nemažai 
prisidėję prie jaunimo tar
pe lietuvybės puoselėjimo, 
nors yra labai išlaidingi. 
Gal ne tiek patys kongresai 
duoda konkrečią naudą, 
kiek jiems pasiruošimas. 
Jau porą metų prieš kon
greso šaukimą, prasideda 
įvairių komitetų sudary
mai, lėšų telkimas, susirin
kimai.

Australijos jaunimas dau
giau buvo žinomas, kaip, 
geri sportininkai, bet ne 
kult ūrininkai. Prasidėjus 
kongresams ir jie įsitraukė 
į platesnę jaunimo veiklą. 
Australijoje gerai veikia 
PL jaunimo kongresui ruoš
ti komitetas yra numatęs 
sutelkti pakankamai lėšų 
australiečių tarpe kongreso 
darbams finansuoti, bet kiti 
kraštai turi pasirūpinti sa
vo atstovų kelionės ir ki
toms išlaidoms.

Apie šiaurės Amerikos 
lietuviams skirtas pareigas- 
š. m. gegužės 24 d. sušauk
toje spaudos konferencijo
je kalbėjo PLJ sąjungos ir 
PLB valdybų pareigūnai. 
Spaudos konferenciją atida
rė ir ją vedė' PLB valdybos 
vicepirm. B. Jasaitienė. 
Konferencijoje daly vavo 
aktyvieji Chicagos spaudos 
bendradarbiai ir PLB bei 
PLJ s-gos vadovai. PLJ 
s-gos valdybos pirm. Ginta
ras Grušas ir vicepirm. Ta

das Dabšys (Eugenijaus 
Kriaučeliūno 1986 m. jau
nimo premijos laimėtojas) 
supažindino su VI PLJ okn- 
greso paruošiamaisiais dar
bais ir įsipareigojimais. 
Kongreso šūkis „Tautos li
kimas — mūsų atsakomy
bė” Australijos jaunimas 
dega kongresiniais darbais, 
o vyresnieji džiaugiasi savo 
jaunimo atgimimu ir juos 
visomis išgalėmis remia, 
bet to negalima pasakyti 
apie Amrikos lietuvius. Po 
didesnių pastangų bandoma 
atgaivinti JAV LJ s-ga ir 
išrinkti vadovybę.

Didžiausias lietuvių išei
vijos telkinys JAV, iki šiol 
nepajėgė išrinkti savo at
stovų į VLjį PLJ kongresą. 
Dainavos stovyklavie tėję 
birželio 7-14 d. įvyksta sto
vykla ir jaunimo suvažiavi
mas. Ten bus bandoma su
sipažinti su kongreso pro
grama ir išrinkti atstovus į 
kongresą.

Kad jaunimo kongresas 
įvyks, netenka abejoti, tik 
klausimas kiek ir kas jame 
galės dalyvauti. Akys kryp
sta į šiaurės Amerikos išei
viją, į didžiausį ir turtin- 
giausį lietuvių telkinį. Kaip 
buvome informuojami, ame
rikiečiams teks ne tik savus 
jaunimo atstovus remti, bet 
dar ir Pietų Amerikos ir net 
Europos atstovams padėti. 
Tam tikslui sudaryti net du 
komitetai garbės komite
tas — iš bendruomenės vei
kėjų bei jaunimo organiza
cijų vadų (viso 11 asme
nų) ir darbo komitetas — 
vadovaujamas Rimanto 
Dirvonio ir Mečio šilkaičio, 
pavadintų koopirmininkais.

Darbo komiteto uždavi
nys surinkti 50,000 dol., ku
rie reikalingi nuvežti savo, 
Pietų Amerikos ir Europos 
jaunimo atstovus į tolimąją 
Australiją. Uždavinys ne
lengvas, nes dosnioji išei
vijos karta pradeda pavarg
ti, o vidurinioji karta ne
ateina su čekiais, nors daž
no jų sūnus ar dukra daly
vavo ankstyvesniuose kon
gresuose ar keliaus į šį kon
gresą. Dolerio vertė nu
smuko, bet pensininko če
kis bemaž pasiliko tas pats,

Draugo š.m. gegužės 29 d. 
vedamajame Bronius Nai
nys ragina ‘Pajudinti kelmą’. 
Kelmą pajudinti nėra taip 
lengva, užtai - anot Br. N. - 
jis JAV-se dar nei iš vietos!

O tas kelmas, tai Austra
lijoje ruošiamas Jaunimo 
Kongresas. Br. N. nusiskun
džia, kad apie Kongresą be
veik nieko nekalbama, tai at
rodo, kad niekas ir nesidaro. 
To pasėkoje susirinkę Chica
gos apylinkėse gyvenantieji 
PLB valdybos nariai nutarė, 
kad Kongreso išpopuliarini
mas gula ant Amerikoje gy
venančių organizatorių pe
čių.

Visuomenė mažai domisi 
šiuo Kongresu, nes, anot Br.
N. ji paskiausiu Kongresu 
nebuvo labai patenkinta, o 
dalis jos buvo ir gerokai nu
sivylusi. Nepasitenkinimas 
kilo dėl Kongreso vietovių 
kilnojimo ir dalinai dėl to su
sidariusių labai didelių išlai
dų, atnešusių labai daug 
nuostolio Lietuvių Bendruo
menei. Br. N. pripažįsta, 
kad toks visuomenės nusi
teikimas buvo su pagrindu, 

tad jis ir ragina, kad ‘visuo
menė turi darytis tik budres 
ne ir padėti Kongresą orga
nizuojančiam jaunimui tų 
negerovių išvengti, arba 
bent siekti, kad jų būtų ma
žiau’. O kaip tą visuomenė 
turėtų atlikti, Br. Nainys ne
paaiškina. Gi jam, labai ar
timai stovinčiam prie tų 
Kongresų rengimo, turėtų 
būti visai aišku, kad visuo
menė į Jaunimo kongresų 
rengimą, jų vietovių parin
kimą, programų ir net biu
džetų sudarymą jokios įta
kos nei praeityje, nei dabar 
neturi. Paskutiniam Kongre 
se net Pasaulio lietuvių die
nų rengimo k-to pirmininkas 
dr. A. Razma, nei jo pava
duotojas Br. Juodelis nieko 
nepadarė, ar padaryti neno
rėjo, kai matė, kad ano Kong 
reso biudžetas buvo kelerio
pai perviršijamas, tuo suda
rydamas Br. N. paminėtą di
delį nuostolį.

Jaunimo sąjungos nariai 
sakosi esą visiškai savaran
kūs. LB turi jiems tik veik
los sąlygas sudaryti, atseit 
parūpinti lėšas. Visa kita jie 
patys sutvarkys.

Pripažįstame, kad jauni
mui reikia laisvės veiklai. 
Dabartinėje Sąjungoje, de
ja, veiklos nesimato. Net jos 
valdyba sugriuvo, kai neat
sirado kandidatų. Gi dabar
tinė sudaryta Ad Hoc būdu. 
Tiesa, veikla pasireiškia tik 
truputį prieš ir po Kongre- 

o kelionės ir pragyvenimo 
išlaidos žymiai pabrango.

Nežiūrint palankių ar ne
palankių aplinkybių, lė
šoms telkti komitetas deda 
visas pastangas reikiamą 
sumą suteilkti ir jaunuo
sius delegatus į kongresą 
nuvežti.

A. Juodvalkis 

so. Kai įspūdžiais pasidali
nama, užmiegamą ant lau
rų ...

Šių liūdnų faktų akivaiz
doje, keletą kartų spaudoje, 
LB Krašto valdyboje ir Ta
ryboje kėlėme Jaunimo są
jungos reformos klausimą, 
siūlydami, kad jaunimo veik
lą koordinuoti būtų pavesta 
Jaunimo organizacijų vado
vybėm, kurios tarpusavyje 
susitarusios bendrąją veiklą 
planuotų ir ją per gausius 
savo narius vykdytų. Lietu
vių Bendruomenė turėtų 
taip suorganizuotą jaunimo 
veiklu gausiai paremti. Tas 
Bendruomenei daug mažiau 
kainuotų, nes jaunimo orga
nizacijos dabar ir be jokios 
Bendruomenės paramos su
geba veikti, nes jų nariai, tė
vai ir visuomenė remia, ge
rai žinodami kokia ta veikla 
ir kur ta parama nueina. 
Bendruomenės stipresnis pa 
rėmimas tai veiklai tikrai at
neštų renesansą išeivijos jau 
nimo veikloje.

Taip persitvarkiusioje jau 
nimo tarporganizacinėj veik
loje ir Br. N. minima visuo
menė turėtų įtakos į jauni
mą per vyresniuosius tų or
ganizacijų vadovus. Būtų iš
vengta dvilypumo ir sutau
pyta visuomenės gausiai su- 
aukojamų pinigų, kurių di
delė dalis dabar išleidžiama 
‘pasivandravojimui’.

Jaunimo sąjunga niekad 
neatstos ir nepakeis jauni
mo organizacijų. Gi tos jau
nimo organizacijos gali la
bai lengvai Jaunimo sąjun
gos veiklą perimti ir ją labai 
išplėsti.

Jaunimas mėgsta savas 
organizacijas. Kaip pavyzdį 

‘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 
EROM BOSTON OR NEW YORK AND ARE SUJECT TO CHANGES.

pacituosiu Aidos Bublytės 
rašinio mintis, tilpusias ge
gužės 30 d. Drauge: Organi
zacijose išmokstama bend
rauti, gerbti vienas kitą ir 
padėti; drąsiau mintis reikš
ti; geriau pažinti Lietuvą, 
pajusti atsakomybę. Orga
nizacija suteikia progą padi
dinti lietuvių kalbos žodyną, 
pažinti lietuvių papročius, 
liaudies dainas. Čia atsiran
da daugiau noro lenktyniau
ti sporte, kūryboje, mene. 
Todėl, Aidos nuomone, visi 
(jaunimas) turėtų priklausy
ti lietuvių jaunimo organi
zacijoms.

Gi dar prieš Kongresą jo 
rengėjai ir Lietuvių Bend
ruomenės pareigūnai, bend
rai susitarę su jaunimo orga
nizacijų vadovybėmis, turė
tų išdirbti konkrečius pla
nus, kaip rimtai padėti jau
nimo organizacijoms finansi
niai, kad jos dar sėkmingiau 
vadovautų mūsų ateities 
brangiausiam turtui - jauni
mui.

Dr. A. Butkus

RE5TAURANT

Shift Supervisors 
AM Grill'& 

AM VVaitresses
Join up and serve the 
Friendly team. Full or 
part time poslticns are 
available. We offer 
clean, neat surround- 
ings, good working con- 
ditions, flexible hours 
and excellent earning 
potentlal. For lntervlew 
please call Manager be- 
lween 2 & 5PM at:

(609) 585-9757

FRIENDLY 
RESTAURANTS 

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

Eouai Opportunity Empioyer
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GORBAČIOVO SUOLIS Į TUŠTUMA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

bet kurio neišsprendimas 
irgi jau yra neįmanomas 
moderniame pasaulyje. Gor
bačiovas negali sau leisti 
toliau naudoti atsilikusią 
pramonę ir vergų darbo sis
temą, kuri jį paskandins — 
ir ekonomijos plotmėje ry- 
šiumi su kitomis didžiomis 
valstybėmis pasaulyje, — 
politiniai, ryšiumi su vaiz
du kurį mūsų laikais išne
šioja visame pasaulyje mo
dernios, satelitais skriejan
čios, informacijos priemo
nės. Atsiranda tuomet dile
ma, kurią Gorbačiovas turi 
norom nenorom kaip nors 
išspręsti.

Kaimiečiai
Baudžiauninkų luomas 

užgimė Rusijoje maždaug 
XI-ame amžiuje, kai ištuš
tėjusiuose plotuose ties 
dabartine Maskva ir Kije
vu, kunigaikščiai Yarosla- 
vas ir Valdimiras Monoma- 
kas užleido atėjūnų būriams 
žemes, ne nuosavybėn, o už 
pažadą atiduoti valdžiai du 
trečdaliu derliaus, pasilie
kant sau vieną trečdalį. Vė
liau, XV ir XVI amžiuose, 
Jono II ir Jono IV valdžioms 
augant ir einant į absoliu
tizmą, žemdirbiai tapo savo 
valdovų nuosavybė, pririšti 
prie žemės kurią dirbo ir iš 
kurios jiems buvo nevalia 
pasitraukti, ši kaimiečių 
vergijos santvarka galiojo 
iki 1861 metų, kai caras 
Aleksandras II panaikino 
baudžiavą, bet nedavė žem
dirbiams žemių, kas prak- 
tiko j e nei kiek nepakeitė 
kaimiečių būvio. Tik kiek 
vėliau, 1864 metais, buvo 
išleistas įstatymas leidžian
tis išpirkti lopus žemės. Ta
čiau nė pusės šimtmečiui 
nepraėjus, bolševikų revo
liucija netrukus vėl žemes 
iš kaimiečių atėmė ir įstei
gė kolchozus, o pasiprieši
nimas eiti į kolchozus pri
vedė prie įstatymo, kuris — 
lygiai kaip ir caro baudžia
vos laikais, — uždraudė kai
miečiams pasitraukti iš gy
venamos vietos.

Taip, kad dabar, 1987 
metais, Gorbačiovo valdžios 
laikais, iš 270 milijonų So
vietuos gyventojų, 60% su
daro kaimiečiai, kurie ne
turi teisės išsikelti iš savo 
gyvenamos vietose be spe
cialaus valdžios leidimo.

Kaliniai

Šalia kaimiečių pririštų 
prie žemės, antras stulpas 
remiantis sovietų ekonomi
ją yra kalinių „luomas” — 
lygiai tokis pat senoviška 
institucija, kaip ir baudžia
va. Yra apskaičiuota, kad 
1933 metais, ši darbo jėga 
siekė 15 milijonų žmonių: 
sunkiosios pramonės dar
buose (43% kalinių), miš
kų kirtime (22%, daugiau
siai moterys), ginklų fab
rikuose (15%) ir įvairiuose 

kituose darbuose (5%). Tai 
vadinamasis „Gulago sąly- 
nas„, kurį aprašė Soženit- 
synas.

Kalinių skaičius stipriai 
sumažėjo Chruščiovo lai
kais, bet paskui vėl padidė
jo prie Brežnevo. Dabar
tinis kalinių skaičius, pa
gal vakaruose esančius ap
skaičiavimus — sudarytas 
remiantis iš satelitų dary
tomis konclagerių nuotrau
komis, konclagerių skaičiu
mi ir didžiu, — siekia maž
daug 4 milijonus žmonių, 
kurių ąpie kartvirtadalį su
daro politiniai kaliniai.

Šiuo metu, Sovietų Sąjun
goje, kaliniai yra nemecha
nizuota 4 milijonų žmonių 
darbo jėga, dirbanti val
džiai beveik veltui.

Pav. dabartiniu metu, il
goje Mordovijos konclage
rių grandyje (tiek daug to
je vietovėje yra konclage
rių, kad juos jungia specia
lus, vien gulagui priklau
santis geležinkelis), kaliniai 
yra įkinkyti į įvairiausius 
darbus. Antai pirštinių ga
mykloje, kiekvienas kali
nys privalo su sena siuva
ma mašina pasiųsti į dieną 
110 pirštinių. Dirbama nuo 
6 ryto iki 10 nakties, su 
trumpom pertraukom pa
valgymui. Pilnas mokestis 
yra gaunamas tiktai tuo
met, jei buvo išpildyta nu
statyta norma. Iš to mo
kesčio, 50% yra išskaitoma 
„stovyklos personalo ap
mokėjimui” (suprask sar
gybinių algoms), o iš liku
sių išskaitoma maistas, ku
rio duodama nepakankamai 
ir prasto.

Specialaus režimo Permo 
konclageryje (iš kurio iki 
šiol niekas paskutiniu lai
ku nebuvo paleistas), darbo 
sąlygos yra dar žiauresnės.

Tačiau dabar, įžengiant į 
elektronikos amžių, vergų 
jėga nustoja vertės ir su
daro Gorbačiovui stačiai ne- 
pakeliavą ekonominę ir po
litinę naštą.

Iš kitos pusės, ir pačiam 
Gorbačiovui, ir visai sovie
tų santvarkai, paleisti poli
tinius kalinius yra rizikin
gas žingsnis, kurio niekas 
iš valdžios esančių nedrįsta 
imtis ant savo atsakomybės.

Santvarkos silpnybės
Daugelis politinių kali

nių yra kilę iš 16-kos sovie
tų respublikų, kurios nėra 
rusiškos. Šios respublikos 
turi kiekviena savo nuosa
vą kalbą, kuri nėra rusų 
kalba. Jų gyventojai nebū
tinai yra laimingi matyda
mi, kad juos valdo pareigū
nai, kurie kalba tik rusiškai 
ir yra rusų tautybės. Poli
tiniai kalihai yra dažniau
siai tų 16 respublikų tautų 
natūralūs vadai ir pats at
spariausias elementas kraš
te.

Pati rusų tauta turi šiuo 
metu neigiamą 0,5% prie
auglį, kai tuo tarpu pietuo

se ir rytuose esančios so
vietų respublikos, musul
monų tikėjimo, turi didelį 
gyventojų prieauglį. 1960 
metais, rusai sudarė 56% 
visų Sovietų Sąjungos gy
ventojų, šiuo metu jų jau 
tėra 52%, o 2000 metais jų 
bus tiktai 47%.

Iš kitos puses, istorija 
liudija, kad žiauriausi, kru
viniausi ir ilgiausi vidiniai 
karai įvyksta tuomet, kai 
krašto viduje kuri nors et
ninė grupė greičiau daugi
nasi už kitas, pakeisdama 
krašto etninę sudėtį. Arti
miausias pavyzdys bene bus 
Libanas, kuriame miestie
čiai krikščionys, gyvenę 
ypatingai gerose kultūrinė
se ir ekonominio gerbūvio 
sąlygose, sustingo dviejų 
vaikų šeimų sąstate, kai 
tuo tarpu kaimuose, musul
monų šeimos dauginosi še
šių vaikų kiekviena porai 
vidurkiu. Demografinė lyg
svara buvo sulaužyta ir jau 
13-ką metų trukęs kruvi
nas civilinis karas įrodo, 
kaip pavojinga yra prie to
kios padėties prieiti. Gor
bačiovas būtų aklas, jei ne
įžiūrėtų, .kad Sovietų Są
jungos demografinis sąsta
tas eina tuo pat keliu, ku
riuo nukeliavo Libanas.

Neįmanomas 
atsirubežiavimas

šimtmečių bėgyje, viena 
didžiausių Rusijos apsaugos 
priemonių buvo stačiai ne
įtikėtinas rusų sugebėjimas 
save izoliuoti nuo likusio pa
saulio.

Tūkstančiai sovietų pilie
čių, kurie ir dabar laukia 
metų metais išvažiavimo 
vizų —ir kurių tarpe yra 
didelis skaičius žydų, — yra 
geras dabartinis tos izolia
cijos pavyzdys. Iš kitos pu
sės, turistai, kurie lanko 
Sovietų Sąjungą, dar ir da
bar tegali — su retom iš
imtim — lankytis tiktai ta
me mieste į kurį važiavo: 
jiems yra draudžiama lan
kytis kaime ar mažesniuosę 
miestuose, kurių dauguma 
yra uždrausti turistams.

Tačiau moderniais lai
kais, toks atsirubežiavimas, 
koks buvo įgyvendintas Sta
lino laikais, jau yra neįma
nomas. Radijo bangų truk
dymo stulpai, kurių esama 
veik kiekviename didesnia
me sovietų mieste, nebegali 
padengti visų programą, ku
rios ateina iš užsienio per 
satelitus. Dabartiniais lai
kais, daugelis užsienio ra
dijo siųstuvų naudoja sa
telitus, ir per satelitus siun
čiamos programos yra gir

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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.

dimos bei klausomos Sovie
tų Sąjungoje, su stulpų in
terferencija, ar be jos. Tose 
programose transliuojamos 
žinios išpasakoja visą, kas 
vykstą, ir užsienyje, ir pa
čioje Sovietų Sąjungoje.

Pasienio vietovėse yra 
įmanoma sugauti užsienio 
televiziją. Be to, yra žino
ma, kad už dviejų metų 
specialus satelitas trans
liuos vakarų televizijos pro
gramas Lenkijai, ir netru
kus — už dar kelių metų — 
satelitai transliuos vakarų 
televizijos programas sovie
tams. Taigi senasis sovietų 
įprotis kontroliuoti savo gy
ventojams duodamas žinias, 
jau praktikoje nebeveikia. 
Lygiai taip pat praktikoje 
nebegali ilgiau veikti tokia 
priespaudos sistema, kuri 
laikėsi ant to, kad nebuvo 
apie ją žinoma užisenyje ir 
nebuvo apie ją informuoja
ma pačiame krašte.

Gyvenimo standartas

Iš užsienio įsibraunantis 
informacijos srautas leidžia 
sovietų piliečiui susidaryti 
gana aiškų vakariečių gy
venimo vaizdą. Sovietų gy
ventojai į tą vaizdą savaip 
reaguoja. Juose jaučiasi 
nustebimas, yra daug kri
tikos ir nepasitikėjimo, o 
drauge ir nemažas kiekis 
pavydo. Dauguma sako, kad 
vakarai yra nesubrandę ir 
neišnaudoja visa tai, ką tu
ri, nes jei tokias gėrybes ir 
tiek laisvės turėtų Sovieti- 
jos gyventojas, jis jų taip 
vaikiškai nemėtytų niekais 
ir jas atsargiai, protingai 
naudotų, ši keista galvose
na yra tiek paplitusi Sovie
tų Sąjungoje, kad ja ir re
miasi Gorbačiovas, kai jis 
žada keisti viduramžišką 
sovietų santvarką ir ieško 
paramos savo reformoms. 
Jam reikia įvykdyti refor
mas ir drauge išvengti to
kio asmeniško likimo, ko

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tek; 476*2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

kio susilaukė Chruščiovas, 
kai. jis pradėjo paleisti kali
nius iš gulagų. Nors anuo
met Chruščiovas paleido ka
linius tylomis, beveik pa
slapčia, bet to juk užteko, 
kad tuometinių Brežnevų 
eilėse atsirastų panika, ku
ri Chruščiovui kainavo val
džią.

Sekantis straipsnis: Gor
bačiovas ir popiežius.

MECHANIC - Mėchanics Helper. Lge 
cemetery operation needs (1) Class B 
& (1) Class C Mechanic or Mėchanics 
Helper. We are looking for people w/ 
diversified exp in ai! types of eqpmt, 
būt are willing to train inerightpeopie. 
We offer a complete benef its pkge inc; 
uniforms. You mušt be at leasi 18 yrs 
old & have a clean driving record. It 
you are looking for a steady yr round 
iob & oppty to work on a variety of 
eqpmt. Apply in person oniy to. Beth 
Israel Cemetery, Rte I, 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 eq u i p field, seek s an exp'd 
gas & diesel repair person, hydrau- 
lic & electrical exp a mušt, $10.001 
per hr. to start, full benetit 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. Mercury Ex- 
celum, 1178 Šilas Deane Hwy„ 
Wethersfield, Conn. (21-23)

VVAREHOUSE WORK- 
ERS Full and part time 
positions available sec- 
ond shift tor produce 
handlers. Looking for 
reliable help to fili or- 
ders and handle prod- 
uets. Warehouse expe- 
rience desirable. Will 
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 elimb 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 Millmg experience. Please 
contact Robert Rigoli.

ROYAL MACHINE INC. 
14 Sanford St.

Medway, MA 02053
1-617-533-4346

(21-23)
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Poezijos dienos

Chicagoje
Paskutinius vienuolika 

metų Poezijos dienas Chi
cagoje, organizavo ir vedė 
poetas Kazys Bradūnas, 
talkinamas JC moterų klu
bo. Poezijos dienų ilgame
tis vadovas poetas Kazys 
Bradūnas, šiais metais 
švenčia 70 metų kūrybingo 
gyvenimo sukaktį. Poezijos 
dienų proga, Lietuvių rašy
tojų draugijos valdyba, 
pirmininkaujama rašytojo 
Česlovo Grincevičiaus, pa
siėmė organizavimo naštą.

Šių metų poezijos dienos 
skirtos sukaktuvininkams 
poetams — Kaziui Bradū- 
nui (70 metų) ir Antanui 
Gustaičiui (80 metų) pa
gerbti. Poezijos dienos pra
dėtos š. m. gegužės 22 d. 
Jaunimo centro apatinėje 
salėje, Kazio Bradūno reči
taliu. Vakaronę atidarė 
Jaunimo centro ir moterų 
klubo pirm. Salomėja End
rijonienė, pasveikino lau
reatus poetus bei gausiai 
susirinkusius poezijos bi
čiulius ir programai vesti 
pakvietė L. R. draugijos 
pirm. Česlovą Grincevičių. 
Č. Grincevičius supažindino 
su poetu Kaziu Bradūnu, jo 
kūryba, panaudodamas po
eto sukurtas eiles, iškeliant 
vieną kitą įvykį. Poetas K. 
Bradūnas yra kūrybingas 
poetas, buvęs ilgametis 
Draugo kultūrinio priedo 
redaktorius, reiklus ir veik
lus kultūrininkas. 1941- 
1987 metų tarpe išleido 15 
poezijos knygų.

Pakviestas K. Bradūnas 
paskaitė būdingesnius pir
muosius eilėraščius, para
šytus dar prieš karą ar oku
pacijų metais ir keliavo per 
visą netrumpą kūrybinį lai
kotarpį. Vietomis sustoda
vo ir papasakodavo eilėraš
čio atsiradimo aplinkybes.

Dalis publikos poezijos dienose. Pirmoje eilėje: J. Damauskas, kun. J. Borevičius, dr. V. 
Sruogienė. Toliau matomi: M. Remienė, Bareikienė, K. Leonaitienė, O. ir A. Juodvalkiai bei 
Įeiti. Z. Žilevičienės nuotr.

Antanas Juodvalkis

Vaikystėje p e r g yventas 
įvykis ir palikęs įspūdį, net 
po 60 metų atsiliepė ir išsi
liejo kūryboje. Ir poetas K. 
Bradūnas suminėjo gausias 
išleistas knygas, supažin
dindamas su savo kūryba. 
Jo kūryba susieta su žeme, 
Lietuvos ūkininkais, mito
loginiais įvykiais, senovės 
lietuvių garbinamais die
vais, gamta, o taip pat ir 
krikščionybe. Bestudijuoda
mas universitete, visas va
saras praleido gimtuosiuose 
Kiršuose, dirbdamas visus 
ūkio darbus, kai tuo tarpu 
dabartiniai proletariniai ra
šytojai savasias vasaros 
atostogas praleisdavo Pa
langoje, bes imaudydami, 
besivartydami smėlio kopo
se ir bęišdaigaudami resto
ranuose. (Iš kur jie gauda
vo pinigų?).

Po pertraukos, užkandus 
ir atsigaivinus, programos 
vedimą perėmė rašytojas 
Adolfas Markelis. Pakvies
tas K. Bradūnas supažindi
no su naujausia savo poezi
ja, atspausta knygoje — 
Krikšto vanduo Joninių 
naktį. Jo krikščioniški, is
toriški ar asmeniški įvaiz
džiai atsispindi kūryboje. 
Knyga turi šešis skyrius 
skirtus Lietuvos krikšto 
600 metų sukakčiai pami
nėti.

Kompozitorius Darius 
Lapinskas sukūrė muziką 
K. Bradūno baladėms ir čia 
pat, pasitelkęs solistę Lai
mą Lapinskienę, pademons
travo. Kūryba nauja, mo
derni ir, kaip paprastai, ne 
visiems suprantama.

Pirmoji Poezijos dienų 
vakaronė pradėta ir užda
ryta minutiniu punktualu
mu (8-10 vai.).

Antrąjį Poezijos dienų

Poezijos dienų Chicagoje rengėjai su poetais. Iš kairės: A. Markelis, Č. Grincevičius, K. 
Bradūnas, S. Endrijonienė, A. Gustaitis ir R. Vėžys. Z. Žilevičienės nuotr.

vakarą atidarė JC pirm. S. 
Endrijonienė ir programai 
vesti pakvietė taip pat LR 
D-jos valdybos narį Rimą 
Vėžį, šis vakaras buvo skir
tas susipažinti su jubilijatu 
humoristu Antanu Gustai
čiu, sulaukusiu 80 metų am
žiaus. Poetas humoristas 
A. Gustaitis nuolat gyvena 
Bostone ir Chicagoje yra 
yra retokas svečias, bet 
kartais matomas sukaktu
viniuose ar kūrybiniuose 
rečitaliuose, kuriuose skai
to savo kūrybą ar kalba ati
tinkamomis temomis. Bos
tone yra išvaręs gilią vagą 
visuomeninėje, kultūrinėje 
ir švietimo veikloje. Net 
20-tį metų vadovavo litua
nistinei mokyklai ir paruošė 
veiklių visuomenininkų. Po
etas Antanas Gustaitis 
skaitė, kaip jis sakėsi, "au
tobiografinį kūrinį", kuria
me paliečiamos veikėjų, kū
rėjų, moterų ir kaimynų gy
venimas.

Po pertraukos, kurios me
tu užkandžiavome ir gaivi- 
namės JC moterų klubo pa
ruoštomis gausiomis vaišė
mis, A. Gustaitis paskaitė 
humoristinę apysaką "Tele
fonas". Kai telefonas pa
naudojamas ne reikia
miems ryšiams palaikyti, 

bet šeimyniniams užkuli
siams skleisti, įvyksta daug 
nenumatytų įvykių. Vakaro 
literatūrinę dalį A. Gustai
tis baigė paskaitydamas tu
ziną humoristinių eilėraš
čių.

Programos vadovas R. 
Vėžys pranešė džiugią žinią, 
kad dar šių metų pabaigo
je Mackaus fondas išleidžia 
A. Gustaičio kūrybos rinki
nį. Laukiame.

Užsklandai

Poezijos dienas pradėjo 
organizuoti mūsų poetės 
moterys — Pautieniūtė ir 
Bogutaitė, o jau trečiais 
metais perėmė K. Bradūnas 
ir ištesėjo ištisą vienuoliką 
metų. Chicagoje lietuvių 
poezijos dienos prigijo ir 
lankytojų nestokojo, o šie
met, perkėlus iš kavinės į 
apatinę salę, pilnai ją užpil
dė ir per abu vakarus atsi
lankė 350-400 poezijos my
lėtojų. Tai parodo, kad či- 
kagiškė visuomenė mėgsta 
ir gerbia kūrėjus, ypač su
laukusius brandaus am
žiaus ir paliekančius gausų 
kūrybos lobį.

Šių poezijos dienų rengė
jai — Lietuvių rašytojų 
draugija, nors ir paminėjo 
poetų sukaktis, bet nesusto
jo prie jų kūrybos lobių, bet 
leido visuomenei juos pama
tyti, pajusti kūrėjo artumą 
ir išgirsti gyvą jų balsą, šis 
naujumas klausytojų buvo 
reikiamai suprastas ir išgy
ventas.

šie metai yra kai kurių 
mūsų kultūrininkų sukaktu
viniai metai. Poetai Stasys 
Santvaras ir Antanas Gus
taitis buvo pegerbti specia
liai jiems suruoštame pa
gerbimo vakare Bostone, o 
poetas Bernardas Brazdžio
nis, premijų įteikimo šven
tėje, Chicagoje ir Los An
geles lietuvių visuomenės, 
čikagietis poetas Kazys 
Bradūnas dar nėra sulaukęs 
atitinkamo pagerbimo, gal 
todėl, kad yra pats jauniau
sias iš šios grupės — tik 70 
metų, kai kiti jau turi 80 ar 
85 metus. Poetas Kazys 

Bradūnas yra kūrybingas, 
fiziniai stiprus bei judrus ir. 
dažnas kultūrinių renginių 
ne tik lankytojas, bet ir 
programos atlikėjas. Jo 
naujausioji poezijos rinkti
nė "Krikšto vanduo Joninių 
naktį" skirta Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejui 
paminėti.

Apie humoristą A. Gus
taitį nenorėčiau kartoti tų 
pačių žinių, pateiktų įvyku
sio minėjimo metu Bosto
ne. Viena reikia pažymėti, 
kad A. Gustaitis tebėra 
kandus, pastabus ir moka 
humoru užkrėsti klausyto
jus. Jo kūryboje tebevyrau
ja žmogaus silpnybės, dva
sinė menkystė, meilė, dvi
veidiškumas, neištikimybė, 
fantazija ir tikrovė.

Atskirai tenka paminėti 
Jaunimo centro moterų klu
bo talką ir teikiamas pa
slaugas rengėjams. Poezi
jos dienų svečių priėmimas 
ir pavaišinimas teko mo
terų klubui, vadovauja
mam Salomėjo Endrijonie- 
nės. Tai dažnų kultūrinių 
vakaronių nepailstamos tal
kininkės, lyg tos nepavargs- 
tančios darbščiosios bitelės, 
sunešančios gėrybes, patar
naujančios lankytojams ir 
uždirbtą centą atiduodan
čios Jaunimo centro išlaiky
mui. Padėka joms.

MECHANIC NEEDED - for modern 
maintenance shop in a NJ auarry. 
Heavy equipment experience nelpful 
būt not necessary if you have diesel 
experience & a willingness to perform 
maintenance on heavy equipment. Sal - 
ary commensurate with experience, 
Benefit package + bonuses. Apply in 
person or call; Stone House Road, Mil- 
lington, NJ. 201-580-3923.
Located mins f rom ex1136 on Rt. 78.

(19-23)

DAYOR 
EVENING SHIFT 

PRODUCTION 
W00D WORKING 
Male/Female 

Ca//
TECHVVOOD

MERRIMACK, N. H.
603-429-1900

(21-25)
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
hbbmmbmmh Antanas Laukaitis

JAUNIMO KONGRESAS 
— ČIA PAT

VI-sis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas, įvyks
tantis šių metų pabaigoje 
Australijoje, jau yra tik už 
nepilno pusmečio. O kiek 
darbo, kiek pastangų j j| 
yra sudėta. Ir visa tai, kad 
mūsų, įvairiose pasaulio ša
lyse esantis jaunimas, ga
lėtų kartu susirinkti, kar
tu dirbti lietuviškąjį dar
bą, kartu pabendrauti, su
sipažinti ir nutiesti lietu
viškojo darbo gaires atei
čiai. Organizatoriai, Aus
tralijos lietuviškasis jauni
mas, atrodo, padarė jau vis
ką, kas tik įmanoma buvo 
padaryti, kad šis kongresas 
būtų pasisekęs, davęs reikš
mingus darbo vaisius ir, 
kad ne tik mūsų jaunimui, 
bet ir visai Australijos lie
tuvių bendruomenei būtų 
pasididžiavimas, jog štai ir 
mes, gyveną Kengūrų že
mėje ir dar apačioje jos, ne
same visiškai sudegę, bet 
esame gajūs ir lietuviškai 
atsparūs.

Velykų švenčių metu Mel- 
bourne buvo susirinkęs šio 
kongreso Organizacinis ko
mitetas, kuriam pirminin
kavo Henrikas Antanaitis. 
Suvažiavimo metu buvo pa
sirinktas kongreso šūkis, 
kuris yra: "TAUTOS LI
KIMAS — MŪSŲ ATSA
KOMYBĖ". S u v ažiavime 
dalyvavo virš 20 atstovų. 
Pranešimuose, Sydnėjaus 
pirmininkė Kristina Coxai- 
tė pranešė, kad Sydnėjuje

Henrikas Antanaitis, kon
greso organizacinio komiteto 
pirmininkas.

Brigita Karazijienė, Jaunimo 
Sąjungos Melbourne vadovė.

Dr. Antanas Stepanas, Jau
nimo Sąjungos Canberroje va
dovas.

yra viskas jau paruošta. Po 
registracijų, kurios vyks 
Lietuvių Klube, atidarymo 
pamaldos bus sekmadieni, 
gruodžio 20 dieną, Sydnė
jaus St. Mary katedroje. Po 
pamaldų kongreso atstovai 
ir svečiai eisenoje žygiuos 
didžiosiomis miesto gatvė
mis | Sheraton hotelį, kur 
|vvks kongreso iškilmingas 
atidarymas ir vakare čia 
|vyks kongreso balius. Se
kančią dieną prasidės rim
tas kongreso darbas. Ben
dros kūčios |vyks Lietuvių 
klube. Gruodžio 26 dieną 
kongreso dalyviai išvyks | 
sostinę Canberrą. Sostinės 
atstovas A. Stepanas prane
šė, kad pas juos bus skai
toma eilė paskaitų, su eile 
kitų parengimų. Apie kon
greso stovyklos parengimą 
Adelaidėje referavo A. 
Stankevičius. Ji |vyks ne
toli Adelaidės esančioje 
Roseworthy kolegijoje, šio
je stovykloje bus net 37 
įvairūs užsiėmimai, suskir
styti j paskirus būrelius, 
kurie apims mūsų visus lie
tuviškojo gyvenimo pasi
reiškimus. čia bus sutikta 
ir N. Metai. Po šios stovyk
los kongreso užbaigimas 
|vyks Melbourne. Baigminės 
komisijos pirmininkė Br. 
Karazijienė pranešė, kad 
atstovai Melbourne tebus 
tik tris dienas, tačiau per 
jas jie turės bent pora eks
kursijų, koncertą, gegužinę, 
balių ir ankstyvus pusry
čius ant Melbourno upės 
Yarros krantų. Po trijų sa
vaičių intensyvaus posė
džiavimo, stovy klavimo 
rimtų ir linksmų subuvimų, 
sausio 10 dieną atstovai pa
liks Australiją ir išvyks į 
savo gyvenamuosius kraš
tus.

šis atstovų suvažiavimas 
aptarė visas kongreso dar
bų detales. Visi darbai yra 
baigti ir dabar Australijos 
lietuviai, ypatingai jauni
mas, laukia savo svečių. Tat 
iki greito pasimatymo Aus
tralijoje.

ATSISVEIKINANT 
LEONARDĄ KARVELĮ

Kovo 29 dieną savo na
muose, Sydnėjaus Bank- 
stowno priemiestyje, staiga

mirė plačiai ne tik Sydnė
juje, bet ir visoje Austra
lijoje žinomas lietuvis, tei
sininkas Leonardas Karve
lis.. Tik prieš pora savai
čių, savo draugų ir artimų
jų tarpe atšventęs garbingą 
savo amžiaus 80-tį, jis jau
tėsi labai gerai. Tačiau jau 
balandžio 1 dieną, gausaus 
lietuvių skaičiaus jis amži
nai buvo išlydėtas | Ana
pili. .

Gimęs Šiauliuose, Voro
neže lankė M. Yčo vardo 
lietuvių gimnaziją. 1925 m. 
baigė Šiaulių gimnaziją ir 
po keturių metų studijų 
Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete gavo ekonomi
jos fakulteto diplomą, o vė
liau, išlaikęs papildomus eg
zaminus, įsigijo diplomuo
to teisininko profesiją. 
1934-40 metais ėjo juridu 
nio referento pareigas miš
kų departamente ir 1941-44 
metais buvo juriskonsultas 
žemės ūkio generalinės di
rekcijos ir advokatavo Kau
ne. Karui praėjus, jis gyve
no Freiburge ir įsijungė j 
lietuvių teisininkų draugi
ją, dirbdamas prancūzų 
okupacinės valdžios guber- 
natūroje. 1949 m., emigra
vo | Australiją ir tuoj pat 
įsijungė | lietuviškąją veik
lą. Jau 1951 metais jis yra 
Garbės teismo narys, 1953 
m. Krašto valdybos vicepir
mininkas ir 1955 m. tampa 
šios valdybos pirmininku. 
Vėliau jis eilę metų yra 
Krašto kontrolės komisijos 
pirmininkas, įvairių organi
zacijų narys ir nepamaino
mas paskaitininkas. Ku
riantis Sydnėjaus sportinin
kams, jis, būdamas labai 
artimas sportiniam darbui, 
paruošė sporto klubo "Ko
vo" įstatus, vėliau tai pa
darydamas ir kitoms orga
nizacijoms. Savo puikia iš
kalba ir dideliu patrijotiš- 
kumu, velionis buvo vienas 
iš labiausiai mėgiamų pa
skaitininkų Sydnėjuje. Jo 
tautinės ir labai gilios min
tys žavėdavo visus klausy
tojus ir jo paskaitų pasi
klausyti susirinkdavo vi
suomet labai daug žmonių. 
Aktyviai jis dalyvavo anks
čiau buvusiuose "šviesos" 
susirinkimuose ir Sydnė
jaus "Plunksnos" klube, kur 
privačiose ir viešose disku
sijose, jis ir man ne vieną 
kartą yra davęs labai rimtų 
ir gerų patarimų. Jaunys
tėje ir studentavimo metu, 
L. Karvelis aktyviai daly
vavo tuometinėje tautinėje 
veikloje, gi Australijoje 
skaitydamas "Dirvą", labai

dažnai ir su manim pasida
lindavo šio laikraščio straip
sniais, keliamomis idėjomis 
ir pan. Jis buvo Lietuvoje 
mirusio generolo VI. Karve
lio brolis ir šiam, nuėjus ki
tais gyvenimo ir politiniais 
keliais, jis panaikino su juo 
visus giminystės ryšius, tuo 
pabrėždamas gilų patrijo
tinį jausmą laisvajai Lie
tuvai.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
vyresnysis mano Prieteliau 
Leonardai ir tegul ši toli
moji Australijos žemė, pri
glaudusi Tave amžinajam 
poilsiui, būna Tau lengva. 
Nuoširdi mano užuojauta 
žmonai Halinai ir sūnui 
Kęstučiui su šeima.

BALTŲ TARYBOS 
PIRMININKAS PROF. DR. 

ALGIS KABAILA

Naujuoju šios Tarybos 
pirmininku yra išrinktas 
mūsų žinomasis veikėjas, 
buvęs Krašto valdybos pir
mininkas prof. dr. Algis Ka- 
baila. Nuo pat savo studen
tavimo laikų iki šios dienos, 
kada jis yra profesorius N. 
S. W. universitete, aktyviai 
veikia lietuviškame gyveni
me ir visoje lietuviškoje 
veikloje. Vienas iš pirmųjų 
Baltų Tarybos darbų buvo 
susirišti su Australijos vy
riausybe ir jai paaiškinti 
apie taip vadinamų buvu
sių nacių medžioklę Austra
lijoje, nes tie "medžiotojai" 
yra galingi, ypatingai fi

nansiniai. Viešint Sovietų 
Sąjungos užsienių reikalų 
ministeriui Sheverdnadzei 
Australijoje, Baltų Taryba 
padavė prašymą dėl politi
nių kalinių, esančių sovietų 
koncentracijos lageriuose, 
paleidimo, kuriuos Austra
lijos ministeris pirmininkas 
Mr. Hawke perdavė sovietų 
užsienio reikalų ministeriui. 
Profesoriaus Kabailos vado
vaujama Baltų Taryba yra 
labai veikli ir, sekdama vi
sus politinius įvykius, ypa
tingai liečiančius Pabaltijo 
kraštus, tuoj pat į juos 
reaguoja.

AUTO BODY HELP
Our busy exptfndlng body 
3hop has need for Auto 
Body Help. If you are 
exper. and want to work In 
a shop that not only 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 Provldence 
Hwy.. Norwood, MA. 617- 
762-2200 or 617-762-8444.

VVAREHOUSE
We have warehou$e positions available 
for Ist, 2nd & 3rd shifts.VVe are looking 
for people who are willing to work in a 
fast paced environment & have these 
qualif icat ions: Previous warehouse ex- 
perience, abdly to read & write, stable 
work background. lt you are interest- 
ea in this position call 201-621-7383, ask 
forGabeor Davė

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

Maįor mfg. Co. in Bloomfield req'$ 
someone w/several yrs exp. in ma- 
chine repair, welding, able to drill & 
tap & make paris. Position on day shifl. 
Good working cond., salary & bnffs. 
Apply in person to the Personnel Dept.

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

“AUDRA" TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
1 98 T

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

MATAS realtors

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

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

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

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. H0WARD TURNER.
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Tai, ką verta dar 
prisiminti 
Jubiliejaus proga

Gal per daug nesuklysime 
tvirtindami, kad 1987-tieji 
yra žymiausiųjų mūsų ju^ 
biliejų metai: Lietuvos 
krikšto, lietuviškosios pago
nybės žlugimo, velnio įsi
kūnijimo išeivijoje ir dau
gelio mūsų rašytojų bei ki
tų menininkų auksinio am
žiaus pabaigos. Be to, — 
šiemet sukanka jau 100 me
tų, kai, mūsų senosios spau
dos žiniomis, ūkininkas Jo
nas Kvedaras, ardamas pū
dymą, prie Veliuonos pilia
kalnio atrado iš akmens iš
kaltą špygą, kuri liudija ne 
tik akmens amžiaus lietu
vių tarpusavio santykius, 
bet ir mūsų archainės kul
tūros tęstinumą iki šiol.

Bet svarbiausia, — šie
met suėjo jau 10 pavasa
rių, kai ”Pro mėlynus aki
nius” stebime mūsų visuo
meninę ir politinę veiklą ir 
jau esame išryškinę dau
giau teisybės, negu jos ga
lima pasakyti laikraščio ve
damuosiuose arba straips
niuose tarp skelbimų ir mir
ties užuojautų.

• Pavyzdžiui, mes jau se
niai pastebėjome, kad visų 
taip trokštama vienybė net 
ir vienminčių tarpe ne vi
sada garantuoja sėkmingą 
veiklą, jeigu kiekvienas tu
rime tik vieną mintį ir tik 
ją vieną laikome neklaidin
ga.

• Na, o siekimo lygybės 
kenksmingumą jau mums 
aiškiai liudija Vliko, Alto 
bei Lietuvių Bendruomenės 
orgų ir reorgų sulyginimo 
pastangos, kurios tik padi
dino vieni kitų neapykantą.

• Taigi gal ir pagrįstai 
pranašavome, kad taikos 
savo tarpe lietuviai nepa

NEĮVEIKIAMA AMŽINYBĖ

Paleiskite, netraukę ir neglamžę! 
Jokia jėga jums nieko nepadės, 
Nes aš esu paskirtas net Praamžiaus 
Prie pirmininko amžinos kėdės!

REDAGUOJA OKULISTŲ KOLEGUA

sieks net ir po mirties, nes 
danguje mūsų vėlės lygiai 
taip pat grumsis dvasios 
kumščiomis, vienos veržda
mosi kuo arčiau prie Dievo 
sosto, o kitos pragare, vie
na kitą keiks, ieškodamos 
kuo vėsesnės vietos po Liu- 
cipieriaus sėdyne.

• Be to, mūsų išeivijos 
studijos parodė, kad pirma
sis Amerikon atvykęs emi
grantas lietuvis pirmiausia 
dairėsi čia ne darbo ir už
darbio, bet kito lietuvio, su 
kuriuo galėtų susipykti.

Lygiai taip pat mes esa
me konstatavę ir ilgą eilę 
kitų labai pamokomųjų fak
tų:

• Kad jau nuo senovės, 
savo politinėje ir kultūrinė
je veikloje žygiuodami į 
ateitį, vis dar tvirtai laiko
mės niekaip nepaneigiamos 
mūsų liaudies išminties: 
”Aklas aklą veda, kurčias 
kurčią moko” ir ”Raitas 
pėsčiam ne draugas.”

• Kad kovingiems politi
nių partijų pensininkams 
yra labai naudinga namie 
laikyti atpirkimo šunelį ar
ba katę, ant kurių kailio 
vakare galima išlieti visą 
per veiklos dieną susirinku
sią tulžį ir tuo pagerinti sau 
miegą.

• Kad blogais darbais ne
verta siekti amžinybės, 
nes —

kai po amžių amžinų 
velniai susiieškos, 

nors būsi ainis milžinų, 
o nevertas ožkos.

Be to, mes esame pateikę 
ir daug vertingų tauraus 
gyvenimo patarimų, kuriais 
ne vienas tautietis jau yra 
pasinaudojęs.

• Pavyzdžiui, balių mėgė
jams esame pasiūlę rimtai 
įsidėmėti, kad didžiausioji 
girtavimo blogybė yra ne 
jo kenksmingumas sveika-

/tai ar galimybė patekti į 
kalėjimą, o ta, kad girtas 
ne tiktai girtiems, bet ir 
blaiviems kartais pasako į 
akis teisybę ir dėl to nu
trūksta net ir glaudžiausia 
bičiulystė.

• O apsėstus didybės ma
nijos jau net įkyriai ragi
nome: ”Prieš prasižiodami 
tarti savo autoritetingą Di
dįjį žodį, visada pamąstyki
te, kad Praamžius, jus tver
damas, davė dvi kojas ne 
vien dėl to, kad gyvių pa
saulyje lengviau atskirtų 
nuo jaučio ir asilo, bet 
gal tuo sulygino jus ir su 
višta, kuri taip pat turi ne 
tiktai dvi kojas, bet dar ir 
labai mažą galvą.”

žinoma, mūsų stalčiuje 
dar yra likęs ir storas pluoš
tas skaitytojų laiškų, ku
riuose keliami net ir mums 
patiems sunkiai išspren
džiami klausimai. Pavyz
džiui :

•_ „Kodėl mums kartais 
vaikai gimsta per anksto, o 
geros idėjos per vėlai?”

• „Kodėl kai kurie mūsų 
vyresnio amžiaus tautiečiai 
taip nuoširdžiai ir atminti
nai gieda jau net .septintą 
svetimą himną? Ir ar 
’Spangled banner’ tikrai 
bus paskutinis?”

• „Ką dabar rašytų ir 
kalbėtų bei kiek medalių bū
tų nusipelnę kai kurie mū
sų narsiausieji ir bekom- 
promisiniai veikėjai, jeigu 
jie būtų absoliučiai saugiai 
ir net paglobojamai išlikę 
okupuotoje Lietuvoje?”

Apie tai mes dar pagal
vosime vėliau. O tuo tarpu 
galime tiktai tarti: gyven
kite taip, kad nereikėtų už
siversti kniūpščiam grabe, 
kai pro užmerktas akis pa
regėsite patys savo sielą!

MŪSŲ DOROVINGOJI 
POLITIKA

Kone visos pasaulio vals
tybės nuo seniausių laikų 
stengiasi užgrobti svetimas 
teritorijas, pavergti silpnes
nius kaimynus, savinasi 
svetimus talentus ir sveti
mas kultūrines vertybes. O 
Izraelis — dabar ginklu at
siėmė net ir tai, ką esą Die
vas dar pasaulio sutvėrimo 
pradžioje jam „pažadėjęs”. 
Bet atrodo, kad lietuviai ši
toje pasaulinių plėšikų ben
druomenėje yra patys doro- 
vingiausi ir gal net šventi. 
Mes ne tik nieko svetimo 
nesisaviname, bet netiesia
me rankų net į tai, kas tik
rai yra mūsų ar bent nese
niai mums priklausė.

žinoma, mes nė nesvajo
jame apie teritorijas, sie
kiančias net iki Maskvos,

A. G.

KOVOJE DĖL TEISYBĖS
Oi daug už savo tiesą numylėtą 
Paguldėme ant aukuro galvų!
Dėl jos kietai kalėjimuos gulėta 
Ir šliaužiota prieš budelį pilvu.

Dėl jos mes tvojom akmeniu į kaktą 
Ir patys gavom tarpragėn kuolu, 
Ir rodėsi — atomų nepakaktų 
Įveikt galingai armijai kvailų,

Kol pagaliau, pasauly apsižvalgę, 
Pasiekėme laimėjimų žavių, — 
Supratę, jogei patogiau už dalgę 
Papjauti savo priešą liežuviu.

kuriose gyvenome nors ir 
truputį po pasaulio sutvėri
mo, bet, net patogiai progai 
atsiradus, vengėme atsiim
ti ir Vilnių, kad tik nepra
rastume gero vardo ir ne
būtume palaikyti grobuo- 
niais, apiplėšusiais trečdalį 
Lietuvos okupavusią Len
kiją.

Mes atsisakėme ir Mažo
sios Lietuvos prijungimo, 
kad ir prie tarybinės Lietu
vos, o mūsų čionykščiai do
ri politikai dar išaiškino, 
kad dėl tokio savųjų gimi
nių žemės pasisavinimo po 
šimtų metų galėtume turėti 
nemalonumų iš ją kadaise 
okupavusios Vokietijos

Na o dabar, Lietuvos 
krikšto sukakties metais, 
gal būtų gera, kad bent-Vil- 
niaus arkivyskupijos dalis 
būtų atskirta nuo Lenkijos 
ir prijungta prie Lietuvos 
bažnytinės provincijos, bet 
ir vėl, rodant gerą valią, 
tenka ir šio troškimo atsi
sakyti, kad neužrūstintume 
lenko popiežiaus. O dar 
vaizdingesnė mūsų dorybė 
— kad ir Vlikas tokiai baž
nytinei reformai nepritaria 
ir siūlo jos palaukti, kol 
Lietuva atgaus nepriklau
somybę. Vadinasi, nuolan
kiai ir kantriai melsimės ir 
lauksime dar nors ir šim
tą metų ar iki tol, kol visa 
Lietuva bus jau bedieviška 
ir ta bažnytinė problema 
pasidarys savaime jau vi
siškai neaktuali.

O, kokią nuostabiai dos
ni yra mūsų aukos dvasia! 
Tiktai keista, kad iki šiol 
dar neatidavėme emigraci
niams baltiesiems gudams 
savo Vyčio herbo, kurio jie 
irgi labai nori, mūsų isto
rinę Lietuvą laikydami sa
vąja gudų valstybe?

KAD IŠVENGTUME 
NEMALONUMŲ...

Mes visi įsitikinę, kad 
visada esame visiškai tie 
patys, kaip ir kadaise buvę. 

Deja, dabar vis dažniau at
sitinka, kad, po dešimties 
ar daugiau metų susirėmę 
kokiame nors gausesniame 
renginyje, ir buvę mylimie
ji vienas kito neatpažįsta ir 
tenka prasilenkti tik su ap- 
kartusia širdimi ir spjau
dantis ant atsiminimų.

Dėl to mes manytume, 
kad tokie svečiai, kurie 
sveikindamiesi nenori sa
kyti savo pavardės, prie at
lapo prisisegtu bent savo 
ankstesnių laikų fotografi
ją. Tai ypač patartina mo
terims, kurios per ilgesnį 
laika daug dažniau persida
žo, persirengia ir net taip 
pakeičia savo figūrą, kad 
tiktai iš kaulų būtų galima 
atpažinti, bet negi viešoje 
vietoje tvos jų šonkaulius 
čiupinėsi. . .

SUDRUMSTOS MINTYS

„Pasaulio Lietuvio” re
daktorius B. Nainys nr. 4 
pasiskundžia, kad grįžo iš 
„Draugo” koncerto su nepa
prastai sudrumsta nuotai
ka. Koncertas buvęs geras, 
bet atsiminimuose širdį 
pervėrė grauduliu Lito įsi
gytuose namuose Lemonte 
rastas negyvas paukščiu
kas. Be to, — dar ir kiti 
minčių sriautu apibėgti ne
malonumai. O vis dėlto pas
kui jam nuotaika gerokai 
nušvitusi:

„Geliančią širdį vėliau 
apramino Lemonto Mairo
nio šeštadieninės mokyklos 
mokinukų Maironio eilėraš
čiu montažas ir dar links
miau nuteikė deklamavimas 
jų pačių parašytų eilėraš
tukų ... Kažkaip prisimi
niau ir savo įžanginį „Drau
ge”, išspausdintą dieną 
prieš tai, kaip tik ir ke
liantį jaunų kūrėjų paruo
šimo klausimą. Kad tokios 
pastangos būtų nuolatinės, 
besitęsiančios, visuotinės, 
gal nė JAV LB Kultūros 
tarybai nereikėtų 
premijų dalinti 
senukams.”

Nors gerb. p. Nainiui nuo 
tos minties nuotaika esą 
pagerėjusi, bet, deja, ji 
mums dar labiau pritemo. 
Pirmiausia jau nuo to kiek 
pašaipine prasme pavartoto 
žodžio ”senukams”, kuriuo

(Nukelta į 8 psl.)
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AKINIUS...

(Atkelta iš 7 psl.)

net tarvbininkai dar neva
dina čionykščiu rašytojų, o 
tuo labiau šitaip vyresnio
sios kartos kūrėju negerbė” 
ir nenriklausomvbės laikais. 
O liūdesiui — mes iki šiol 
nepastebėjome nė jokio 
ženklo, kad mūsų nvkstan- 
čios šeštadieninės mokyklos 
bent tolimesnei ateičiai au
gintu ar galėtų išauginti ko
ki nors "jaunuką" Braz- 
džioni, "jaunuką” Vaičiulai
ti, "jaunuką” Santvara, 
"jaunukų” Alanta ir kitų 
panašių "jaunukų", kai jos 
mūsų jaunukus teišmoko, 
kad nereikia rašyti o no
sinės.

žinoma, optimizmas yra 
veikėjų privilegija.

NUOSTOLIAI PO 
NUOSTOLIŲ...

Dažnai tenka girdėti ty
lių pasiskundimų, kad dau
gelis mūsų, rodos, gerų dar
bų iš tikrųjų didina tiktai 
nuostolius. Pavyzdžiui, pen
sininkai, užrašę savo turtų 
lietuviškoms senelių globos 
įstaigoms, per ilgai nenu
miršta, ir iš to biznio ne
lieka jokio pelno. Yra ir 
tokių, kurie, atėję į renginį, 
suvalgo du kartu daugiau, 
negu užmokėjo už bilietų. 
Be to, atsiranda ir svečių, 
kurie viešėdami išgeria už 
didesnę sumų brangaus kon
jako, negu atnešė šeiminin
kams dovanų. O mūsų Flo
ridos korespondentas pra
neša dar ir tokį nuostolingų 
įvykį:

"Viename pietų Floridos 
"Lithuanian Americon Ci- 
tizen’ Club” narių susirin
kime buvo nusistebėta, kad 
mirusiam t r u m p alaikiui 
klubo nariui, kuris tespė- 
jęs tiktai vienų kartų su
mokėti 5 dolerius nario mo
kesčio, klubo vadovybė pa
gal tradicijų nupirko gėlių 
net už 25 dolerius. Taigi

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

Anksčiau užsisakiusiems-$33.50
ū ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai ................... $150.00
□ VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai............................... $ 35.00

□ Signataro PETRO KLIMO ”Iš mano atsiminimų”......$ 13.00
FJ 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

Adresas

DIRVA

Laidojant Bostone radijo valandėlės vedėją Steponą Minkų. Prie karsto maldą skaito kun. 
Albertas Kontautas. Šalia stovi prel. Balčiūnas ir J. Vanagaičio šaulių kupos šauliai.

Č. Kiliulio nuotr.

■ BOSTONO LIETUVIAI

TRAGIŠKIEJI BIRŽELIO 
ĮVYKIAI 

AMERIKIEČIAMS

Laisvės Varpo vedėjas 
Petras Viščinis nuo 1950 me
tų paruošia ir įperša ameri
kiečių radijo stotims specia
lias radijo programas anglų 
kalba Vasario 16-sios ir Tra
giškųjų birželio įvykių Lie
tuvoje sukakties proga.

Šiemet Tragiškųjų birže
lio įvykių pagrindu tokia 
programa bus perduota Bos
tone birželio 14 d. iš dviejų 
radijo stočių: 8-9 vai. ryto iš 
WCAV-FM 98 radijo stoties 

tuo buvo padaryta klubui 
20 dolerių gryno nuosto
lio ...”

Bet yra ir išimčių. Mūsų 
žiniomis, Čikagoje vienas 
pasiturintis viengungis, per 
pamaldas į rinkliavos pin
tinėlės dugnų dėdamas kvo- 
derį, tuo pat metu iš jos 
mikliai išsiima mažiausia 
dolerį ir iš bažnyčios išei
na su pelnu ...

(tai toji radijo stotis, iš ku
rios perduodamas sekmadie
niais 9-10 vai. ryto Laisvės 
Varpas), o 3:05 vai. po pietų 
iš WBET-AM 1460. Progra
ma pavadinta BALTIC 
FREEDOM DAY, kaip tai 
jau kelinti metai skelbia pre
zidentas Ronald Reagan. Jo
je pateikiami Tragiškieji bir
želio įvykiai ano meto pasau
linių įvykių fone, nušviečia
mos jų pasekmės lietuvių 
tautos istorijoje, ryškinama 
kova prieš okupacijų Lietu
voje nuo partizanų veiklos 
iki šių dienų rezistencijos 
pogrindžio spauda, reikala
vimu konstitucija ir tarptau
tinėmis sutartimis garan
tuotų laisvės teisių.

Visa programa perpinta 
lietuviška muzika, liaudies ir 
originalia. Ji pritaikinta 
amerikiečių psichologijai, iš
keliant Lietuvą, kaip komu
nistinės agresijos pavyzdį. 
Programa taip paruosta, 
kad ji vyksta kaip vaidini
mas, kuriame keičiasi politi
niai ir kultūriniai aspektai, 
atskleidžiu lietuvių tautos 
gyvastingumą, kūrybingu
mą ir kovą dėl savo laisvės.

Pažymėtina, kad radijo 
stotis WBET-AM 1460 suti
ko įjungti tą programą tuoj 
po pasaulinių ir vietinių ži
nių iki kitų pasaulinių ir vie
tinių žinių. Tokiu geru laiku 
programa bus girdima dau
gelio nuolatinių tos radijo 
stoties klausytojų. Būtų ge
rai, jei lietuviai paragintų 
savo draugus ir pažįstamus 
amerikiečius pasiklausyti 
tos programos iš vienos ar 
kitos radijo stoties.

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ SUKAKTIS

Gegužės 31 d. laidoje 
Laisvės Varpas kreipė dė
mesį į Tragiškųjų birželio 
įvykių sukakties minėjimą 
tokiu būdu, kuris sudomin
tų ta sukaktimi mūsų jau
nesniąją kartą ir šio krašto 
viešąją opiniją. Programos 
vedėjas Petras Viščinis 

stipriai pabrėžė, kad rengia
mi minėjimai tik pamaldo
mis ir susirinkimais po jų 
tiesioginio tos sukakties mi
nėjimo tikslo nepasiekia, 
nes į tokius minėjimus te
susirenka stipriausi mūsų 
patriotai, o už jų ribų lieka 
tie, kurie mažiausiai apie 
juos žino. Mūsų tikslas — 
pasiekti tuos, kurie tų įvy
kių dar nesuvokia ir nesu
pranta jų pasekmių lietuvių 
tautos gyvenime. Kai prieš 
47-nerius metus raudonoji 
Rusija okupavo Lietuvą, ji 
tikėjosi, kad ilgainiui jos 
padarytos mūsų tautai 
skriaudos bus primirštos. 
Mes neturėtume leisti, kad 
taip atsitiktų. O atrodo, 
kad taip gali įvykti, kai vy
resnioji mūsų karta trau
kiasi iš gyvenimo, o jaunes
nioji tėvynėje ir išeivijoje 
daugiau ar mažiau taikosi 
prie naujų gyvenimo sąly
gų. Apie tai teisingai pasi
sako Bronys Raila, kurio 
kalbos ištraukos įjungtos.

Pažymėtina, kad kasmet 
Laisvės Varpas plačiai mi
ni Tragiškuosius birželio 
įvykius ne tik sekmadieni
nėse savo programose, bet 
taip pat specialiomis radijo 
programomis anglų -kalba 
įvairiomis amerikiečių ra
dijo stotims. Tokiomis ra
dijo programomis turėtų 
rūpintis ir kiti.

ĮAMŽINIMAS LIETUVIŲ 
FONDE

Gegužės 23 d. mirus Vla
dui Noreikai, atsisveikini
mas su juo įvyko gegužės 
26 d. Caspero laidotuvių na
muose. Ten apie velionį kal
bėjo Laisvės Varpo vedėjas 
Petras Viščinis. Mirusiojo

P A C K E R S
FOR SMALL APPLIANCES

IMMEDIATE OPENINGS
No experiance reąuired. We offer competitive rates 
and also medical insurance. Call and ask for Lynne 
of Jennifer at 617-938-4747. Own transportation 
reąuired. Job is off of Route 1 in Lynnfield, MA.

NATIONAL ENGINEERING 
SERVICE CORP.

(22-24)
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įamžinimui Lietuvių Fonde 
lankytojai suaukojo 210 do
lerių. O gegužės 28 d. So. 
Bostone mirusios Petronė
lės Kurapkienės įamžinimui 
Lietuvių Fonde suaukota 
220 dolerių. Tai prasmingas 
mirusiųjų pagerbimas, vie
toje gėlių skiriant aukas 
Lietuvių Fondui mirusiojo 
įamžinimui toje finansinėje 
lietuvių institucijoje, kuri 
rūpinasi lietuvybės išlaiky
mu ir mūsų tautinės kultū
ros populiarinimu bei ug
dymu.

DR. SAULIUS E. CIBAS
Gegužės 16-19 d. dr. Sau

lius E. Cibas dalyvavo me
tiniame Amerikos onkologų 
(vėžio ligos specialistų) or
ganizacijos (ASCO) suva
žiavime Atlantoje, Georgia. 
Ten jis padarė pranešimą 
ir pateikė rezultatus savo 
tyrinėjimų į naujus meto
dus atpažinti piktybines 
ląsteles, kurios vystosi sme
genyse. Už šį darbą jis lai
mėjo specialų pažymėjimą 
ir 1,000 dolerių premiją, 
skirtą Upjohn bendrovės. 
Jo pasiekti tyrinėjimų re
zultatai artimoje ateityje 
bus paskelbti medicinos 
žurnale American Journal 
of Clinical Patology.

H. ČEPO AUKA
Įsijungdamas į akciją 

įamžinti Lietuvių Fonde mi
rusį Antaną Matiošką, jo 
bendradarbis Henrikas Če
pas paaukojo 50 dolerių. 
Jiedu daugelį metų kartu 
dirbo LB Bostono apylinkės 
valdybose, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos 
valdyboje ir kitose organi
zacijose. šiuo pavyzdžiu ki
tų galimai skubesnis atsi
liepimas paskubintų pradė
tos akcijos užbaigimą. Au
kos siųstinos: Mr. P. Višči
nis, 173 Arthur St., Brock
ton, Mass. 02402 arba tie
siog į Lietuvių Fondą, 3001
W. 59th St., Chicago, III. 
60629.

• 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.
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Eugenijaus Kriaučeliūno 

mirties dešimtmetis pami
nėtas 1987 m. gegužės 24 
d. pamaldomis tėvų jėzuitų 
koplyčioje, o jo vardo jau
nimo premija įteikta Jau
nimo centro didž. salėje.

šv. mišias atnašavo ir pa
mokslu pasakė kun. Jonas 
Borevičius, SJ. Pamoksle 
ryškino Aukščiausiojo va
lių ir mums nežinomus Jo 
kelius. Eugenijaus tėvams 
ir sesutėms dėkojo už ypa
tingą sūnaus ir brolio pa
gerbimą, įsteigiant kasme
tinę jaunimo premiją. Pa
maldų metu giedojo’solistai 
Margarita ir Vaclovas 
Momkai, vargonų ojant 
kompozitoriui Dariui La
pinskui.

Premijos įteikimas

Po pamaldų, visi susirin
ko į Jaunimo centro didž. 
salę dalyvauti premijos 
įteikimo akademijoje ir me
ninėje dalyje. Pritrūkus 
vietų, skubotai buvo prista
tyti bei padengti papildo
mi stalai ir visi susodinti. 
Dalyvavo 250 žmonių. Vien 
tik iš Kalifornijos atvyko 8 
asmenys, visa Dabšių šei
ma — tėvas, motina, sene
lis, brolis, sesutė ir miru
sios senelės sesuo bei kiti 
giminės ar draugai.

Premijos įteikimo popie
tę pradėjo ir vedė Eugeni
jaus sesutė Vida Kriauče- 
liūnaitė-Jonušienė, prityru
si panašių renginių vadovė. 
Į prezidiumą pakvietė ver
tinimo komisijos narius ir 
organizacijų atstovus: gen. 
konsule Juzę Daužvardieuę, 
prel. dr. Juozą Prunskį, 
dienraščio Draugo modera
torių ir I-sios komisijos 
pirm. kun. Praną Garšvą, 
PLB valdybos vicepirm. 
švietimui ir taut. auklėji
mui Birutę Jasaitienę, PLJ 
S-gos pirm. Gintarą Grušą, 
JAV LB J S-gos atstovę 
Violetą Dirvonytę bei 
Kriaučeliūnų šeimos atsto
vus — Jolitą Kriaučeliūnai- 
tę, Liną Kučą, o taip pat 
ir laureatą Tadą Gintautą 
Dabšį.

Vertinimo komisijos po
sėdžio aktą perskaitė Linas 
Kučas. Eugenijaus Kriau
čeliūno jaunimo premija už 
1986 metus vienbalsiu nu
tarimu paskirta studentui 
Tadui Gintautui Dabšiui, 
už jo šakotą veiklą.

Su laureatu T. Dabšiu 
supažindino ir jo plačią 
veiklą aptarė Jolita Kriau- 
čeliūnaitė. Net Lietuvių 
Dienų balandžio mėn. laida 
skirta laureatui T. Dabšiui 
su jo nuotrauka viršelyje. 
Studentas T. Dabšys, tetu
rėdamas vos 22 metus yra 
plačiai įsijungęs į lietuvių 
veiklą ir visus įsipareigoji
mus sąžiningai atlieka. Iš 
turimų duomenų matome, 
kad Tadas aktyviai daly
vauja studentų ir jaunimo 
veikloje, šoka ir dainuoja, 
organizuoja, kalba ir rašo. 

Vargu, ar galima būtų at
rasti kitą tokio darbštumo 
ir pareigingumo jaunuolį!

Jolita pasveikino Tadą ir 
įteikė Kriaučeliūnų šeimos 
sukaktuvinį čekį — 1500 
dol. Programos vadovė Vida 
Jonušienė perskaitė anks
tyvesnius premijų laimėto
jus ir pasidžiaugė, kad jie 
yra lietuviškoje veikloje 
gyvi.

Sveikinimai
Laureatą T. Dabšį sveiki

no gen. konsulas V. Kleiza 
(buvo išvykęs ir negalėjo 
asmeniškai dalyvauti), žo
džiu sveikino ir Tado laimė

bos vicepirmininkė

jimais pasidžiaugė: PLB 
vladybos vardu B. Jasaitie
nė, PLJS valdybos pirm. G. 
Grušas, JAV LJS vardu — 
Violeta Dirvonytė, skauti- 
jos vardu — V. Kučas. Svei
kinimų eilę užsklendė lau
reato tėvas Rimtautas Dab
šys, pasidžiaugęs sūnaus at- 
siekimais ir išreiškęs padė
ką vertinimo komisijai ir 
Kriaučeliūnų šeimai.

Laureato žodis
Akademinę premijos įtei

kimo dalį užbaigė laureatas 
Tadas Gintautas Dabšys, 
taręs ilgesnį žodį, paliesda
mas lietuvybės išlaikymo 
problemas ir klasifikuoda
mas trijų generacijų įnašą. 
Čia išmokslintos, įsigijusios 
praktiškas profesijas ir ge
rai ekonomiškai įsikūrusios 
kartos abejingas nusiteiki
mas lietuvybės išlaikymo ir 
laisvinimo pastangose, yra 
nepateisinamas. Vyriausio
ji lietuvių karta sukūrė in
stitucijas, subūrė į lietuvių 
b e n druomenę, organizavo 
dainų ir tautinių šokių 
šventes, šaukė seimus, kul
tūros ir jaunimo kongresus, 
sudėjo milijoninius fondus 
ir finansavo visą lietuvių 
veiklą. Jų gretos retėja, o 
jų vietas užimti nesiveržia 
natūrali sekanti generacija 
— vidurinioji karta. Tad 
belieka jauniausiajai lietu
vių kartai užimti pavargu
sių ir pasitraukiančių sene
lių vietas. Prašo priimti 

jaunimą tokį, koks jis yra, 
kokį paruošėte lietuviškai 
veiklai. Dirbkime visi kar
tu, nes to reikalauja kasdie
ninės gyvenimo sąlygos, o 
darbininkų niekad nebuvo 
per daug, šeima, lit. mokyk-

Vida Jonušienė, renginio 
vadovė.

Ia ir organizacija, dirbdama 
kartu, daug prisideda prie 
lietuvybės išlaikymo.
' Dėkojo tėvams, Kriauče
liūnų šeimai už premijos 
įsteigimą, jury komisijai už 
premijos paskyrimą, o ypa
tingą padėką išreiškė sene
liui Aleksandrui Dabšiui už 
įskiepijimą tautinės sąmo
nės ir nuolatinę paskatą. 
Kriaučeliūnų šeimos skaus
mą supranta ir juo dalina
si, bet taip pat nenori nu
stelbti džiaugsmo, kad Eu
genijaus jaunimo premija 
atiteko jam.

Meninė dalis
Meninėje dalyje pasirodė 

žinomi ir dažni renginių 
talkininkai solistai Marga
rita ir Vaclovas Momkai, 
padainavę keletą lietuviškų 
dainų solo ir duetu. Prie 
pianino solistus palydėjo 
kompozitorius Darius La
pinskas. Programa buvo 
pritaikyta šios popietės 
nuotaikoms, gerai atlikta ir 
publikos šiltai priimta. Ren
gėjai solistei Margaritai 
įteikė gėlių puokštę, o vy
rams prisegė po gėlytę.

Programos vedėja Vida 
Jonušienė padėkojo visiems 
d a 1 yviams, menininkams, 
jury komisijai ir laureatą 
atlydė j usiems šeimos na
riams.

Po programos, visi daly
viai Kriaučeliūnų šeimos 
buvo pavaišinti šilta vaka- 
riene ir vynu.

Užsklandai

Eugenijaus Kriaučeliūno 
10 metų mirties minėjimas 
ir dešimtosios premijos įtei
kimas, buvo gerai organi
zuotas ir pravestas. Kiek 
teko patirti, šio įvykio or
ganizavimo didžioji naštos

Jolita Kriaučeliūnaitė pasveikinusi laureata Tadą Dabšį, 
įteikė 1500 dol. čekį.

dalis teko motinai Irenai 
Kriaučeliūnienei, supranta
ma, talkinant ir jos vyrui 
dr. Leonui bei dukroms Vi
dai ir Jolitai.

Įgudusi programos vado
vė Vida Jonušienė buvo 
taupi žodžiuose ir visa pro
grama praėjo sklandžiai. 
Sveikintojai taip pat buvo 
taupūs, ypatingai jaunieji, 
bet išsakė pagrindinius lin
kėjimus laureatui ir padė
kas Kriaučeliūnų šeimai.

Jaunasis laureatas Tadas 
Gintautas Dabšys savo žo
dyje palietė lietuvių parei
gas savo tautai ir lietuvy
bės išlaikymui. Pirmą kar
tą išgirdom jauno žmogaus 
išreikštą nepasitenkinimą 
(jei nesakyti kaltinimą) vi
duriniajai, tai yra savo tė
vų kartai, už nepakankamą 
dėmesį lietuvybės išlaikymo 
ir Lietuvai laisvės atgavimo 
veikloje. Iki šiol tik mes vy
resnieji atsargiai primin
davome savo vaikams — vi
duriniajai kartai, kad jie 
nepakankamai remia ir jun
giasi į lietuvių tautos ir lie
tuvybės išlaikymo darbą. 
Jauno žmogaus balsas gal 

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.

jautriau bus išgirstas ir ne 
vienas peržiūrės savo nusi
teikimą ir išgirs sąžinės 
balsą.

Pionieriui Tadui Dabšiui 
linkime ir toliau žengti už
sibrėžtuoju lietuvybės ke
liu, o Kriaučeliūnų šeimai 
nepavargti ir toliau ieškoti 
lietuvybei atsidavusių jau
nuolių ar jaunimo organi
zacijų.

Antanas Juodvalkis

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 ai 201-345-200. (16-22)

PRESSROOM
SUPERVISOR — 2ND SHIFT
Mušt have extensive 4-color back- 
ground, be mechanically inclined & 
familiar with multi-color Heidelberg 
equipment. Web experience helpful 
būt not necessary. Will be respon- 
sible for quality & production of 
various types ,of commercial printing. 
”H6nds-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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LOS ANGELES TAUTININKU VEIKLA
š. m. gegužės mėn. 24 d., 

sekmadienį, gražioje p. Rū
tos Šakienės sodyboje įvy
ko ALT S-gos Los Angeles 
skyriaus narių metinis susi
rinkimas.

Pavasario nuotaika, nors 
ir nedėkingas Kapų Dienos 
savaitgalis, sutraukė gana 
gražų narių būrį.

Skyriaus pirm. Rūta Ša
kienė pasveikinusi visus su
sirinkusius, pirmučiausiai 
paprašė atsistojimu pagerb
ti mirusį Tautinės Sąjungos 
Tarybos narį, NAUJOSIOS 
VILTIES žurnalo redakto
rių Aleksą Laikūną. Susi
rinkimą vesti pakvietė Vin
cą Juodvalkį ir sekretoriau
ti Liuciją Mažeikienę.

Susirinkimui patvirtinus 
patiekta darbotvarkę, Vy
tautas šeštokas perskaitė 
pereitų metų susirinkimo 
protokolą, kuris susirinki
mo priimtas be pataisų. Se
kė pirmininkės valdybos nu
veiktų darbų pranešimas. 
Surengtas Tautos šventės 
minėjimas, kuriame konsu
las Vytautas Čekanauskas 
pasakė pagrindinę kalbą, o 
meninę dalį atliko sol. Ja
nina čekanauskienė, pianis
tė Raimonda Apeikytė ii* 
aktorius Petras Maželis. 
Programą gražiai pravedė 
Ramunė Vitkienė. Gruodžio 
mėn. surengta medicinos 
klausimais paskaita, kurią 
skaitė svečias iš Scranton, 
Pa. dr. Romas Dovydaitis. 
Kovo mėn. su gražiu pasi
sekimu praėjo kanklių mu
zikos ir draminės literatū
ros popietė. Programą atli
ko viešnia iš Clevelando 
kanklininkė Mirga Bankai- 
tytė ir aktorius Petras Ma
želis. Programos vedėja bu
vo Ramunė Vitkienė. Drau
ge su žurnalistų Sąjunga 
buvo suruošti dviejų rašy
tojų knygų pristatymai. 
Liepos mėn. tautininkų vei
kėjo Jono Vizbaro-Sūduvo 
romano ”Kur bėga Šešupė” 
ir sausio mėn. Marijos Tū- 
belytės-Kuhlmann novelių 
rinkinio ”Įsibrovėlė”. Dal- 
lyvauta ir sveikinimo žo
dis tartas rašytojo-laureato

Jurgio Gliaudos pagerbijne 
ir Tautinių Namų 30-ties 
metų sukaktuvių minėjime. 
Iš keliolikos losangeliečių 
važiavusių į Vienos demon
stracijas ir VLIKo Seimą 
Londone buvo net 6 sky
riaus nariai, kurie aktyviai 
dalyvavo demonstracijose 
ir VLIKo Seime atlikdami 
įvairias pareigas. Skyriaus 
pirm. Rūta Šakienė baigda
ma savo pranešimą padėko
jo visiems skyriaus na
riams, o ypatingai ponioms, 
padėjusioms rengiant įvai
rius skyriaus jninėjimus- 
parengimus. ,

Skyriaus iždininkas Ra
mūnas Bužėnas padarė iš
samų skyriaus iždo prane-

Los AngelesALT S-gos 
susirinkimui.

skyriaus nariai susirinkę pirm. Rūtos Šakienės sodyboj metiniam 
VI. Gilio nuotr.

Susirinkimui pirmininkavo 
cija Mažeikienė.

Vincas Juodvalkis ir sekr. Liu- 
VI. Gilio nuotr.

Šimą, iš kurio paaiškėjo, 
kad skyrius sunkiai uždirb
tus pinigus, tiksliai panau
dojo paremti Sąjungos veik
lą, DIRVĄ, jaunimo sam
būrį "Spindulį” ir vasario 
16 d. minėjimo proga ALTo 
politinę veiklą.

Revizijos komisijos pra
nešimą paskaitė Vincas 
Juodvalkis. Išreikšdamas 
padėką iždininkui Ramūnui 
Bužėnui už gerą ir tvarkin
gą pareigų atlikimą.

Visi trys pranešimai su
sirinkimo patvirtinti, o su
sirinkimo pirmininkas Vin
cas Juodvalkis susirinkimo 
vardu išreiškė padėką val
dybai, iždininkui, o ypatin
gai pirm. Rūtai Šakienei už

Naujoji ALT S-gos Los Angeles skyriaus valdyba. Iš kai
rės: vicepirm. Pranas Dovydaitis, pirm. Rūta Šakienė, sekr. Vy
tautas Šeštokas, vadovė jaunimo reikalams Kristina Švarcaitė, 
meninių reikalų vadovas Petras Maželis, parengimų vadovė Ona 
Dovydaitienė ir ižd.. Ramūnas Bužėnas. VI. Gilio nuotr.

sumaniai ir gerai atliktus 
skyriaus veiklos darbus.

Sekė valdybos rinkimai. 
Pasiūlyta ir paprašyta val
dybos sutikti šias pareigas 
toliau tęsti. Pirm. Rūta Ša
kienė pranešė, kad valdyba 
šį klausimą yra svarsčiusi 
ir valdybos nariai sutinka 
ir toliau pasilikti, tačiau 
prašė darinkti dar du val
dybos narius, tai parengi
mų vadovę Oną Dovydaitie
nę ir kultūrinių ir meninių 
reikalų vadovą Petrą Ma
želį. Susirinkimas plojimu 
sutiko su pasiūlymu.

Revizijos komisija pasiū
lyta perrinkti sekančiai ka
dencijai. Susirinkimas plo
jimu patvirtino.

Diskutuojant 
veiklos reikalus, 
nariai dr. Petras
tis, Jonas Petronis, Vytau
tas Sirutis ir Antanas Ma
žeika aktyviai dalyvavo dis
kusijose. Pabaigoje disku
sijų pirm. Rūta Šakienė 
pranešė, kad yra numatyta 
rugsėjo mėn. 6 d. surengti 
Tautos šventės minėjimą, 
gegužinę ir gruodžio mėn. 
31 d. Naujų Metų sutikimą.

Susirinkimą baigus, pir
mininkė pakvietė pasivai
šinti skyriaus ponių paga
mintais sumuštiniais, pyra
gais ir kavute. Pakilioje 
nuotaikoje susirinkimas tę
sėsi iki sutemų.

Naujoji valdyba pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: 
pirm. Rūta Šakienė, vice
pirm. Pranas Dovydaitis, 
sekretorius Vytautas šešto
kas, iždininkas Ramūnas

skyriaus 
skyriaus 
Pamatai-

Bužėnas, vadovė jaunimo 
reikalams ir ryšininkė su 
neolituanais Kristina Švar
caitė, parengimų vadovė 
Ona Dovydaitienė ir kultū
rinių ir meninių reikalų ve
dėjas Petras Maželis. Revi
zijos komisija: Janina če
kanauskienė, Edvinas Bal- 
ceris ir Vincas Juodvalkis.

Antanas Mažeika
X

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
A. Misiūnas, Detroit .... 16.00
A. Laužienė, 

Atlantic Beach .
Br. Babušis,

Atlantic Beach ......... 5.00
K. Vaitaitis, Westbrook 3.00
L. Juškėnas, Chicago ... .13.00
J. Švobienė, Madison .... 13.00
A. Meilus, Cleveland ... .13.00
M. Aukštuolis, Cleveland 10.00
J. Tallat-Kelpšienė, 

Cleveland ....................
H. Misliauskas, Media ..
Z. Moliejus, Chicago ....
J. Paršeliūnas, Brampton
Č. Kiliulis, Lengsington 20.00
K. Žemeckas,

Indianapolis

3.00
5.00
3.00
8.00

10.00

M. Valušis,
St. Petersburg ............. 10.00

A. Gruzdys, St Petersburg 5.00
V. Vaitužis, Satelite B. 3.00 
J. Jankus, Richmont Hts. 3.00 
A. Mažeika,

Marina dėl Rey ......... 5.00
L. Sagys, Lyndhurst .... 3.00
A. Vaitaitis, FPO ......... 8.00
P. Nevulienė, Eastlake .. 8.00
V. Abraitis, Palm Coast 13.00
A. Maurušaitis, Cleveland 83.00
A. Petrauskis,

Rocky River.................13.00
St. Strasevičius, Chicago 10.00 
J. Mikelaitis, Vokietija ..13.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

ELECTR1C MOTOR MECHAN1CS & 
MACHIN1STS. Experiensed 2nd shift, 
steady work, top rates, overtime. 
Ali benefits including 40 Ik. 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)

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 būt 
not essential. Excellent benefits, work 
conditions and close to public trans- 
portation. Apply in person or call 
ALAN 617-522-8707. KINET1C SYS
TEMS, 1NC., 20 Arboretum Rd., Ros- 
lindale, MA. 02131. (21-23)

Broliui ir svainiui
A. A.

ALFONSUI BUDRIŪNUI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą mūsų sky
riaus nariams sol. JANINAI ir gen. kon

sului VYTAUTUI ČEKANAUSKAMS, bei 
kitiems šeimos nariams.

ALT S-gos Los Angeles 
Skyriaus Valdyba

A. A.

ALFONSUI BUDRIŪNUI

iškeliavus amžinybėn, žmoną ADELĘ, se-

seris JANINĄ ČEKANAUSKIENĘ ir ALFĄ

PAŽIŪRIENĘ ir kitus šeimos narius nuošir

džiai užjaučiu.

Rūta Šakienė
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JAU PRADEDAMA RUOŠTIS
ALT S-gos SEIMUI

Prieš seseris metus, ak
tyvaus visuomenininko Vy
tauto Abraičio pastango
mis, buvo įsteigtas Dayto
na Beach ir apylinkių Ame
rikos lietuvių tautinės są
jungos skyrius. Pirmoji 
skyriaus valdyba ėmėsi pla
nuoti veiklą ir į skyrių bur
ti tautinei minčiai prijau
čiančius narius. O šiandie
ną tenka pasidžiaugti, kad 
šis prie Atlanto vandenyno, 
gražioje lietuvių kolonijoje 
skyrius gerokai ūgtelėjo ir 
subūrė virš trisdešimties 
narių, kas šiai nausėdijai 
yra gana daug.

Pradžioje vienas kitas 
krūptelėjo — skyriaus Įstei
gimas suskaldys koloniją, 
menkins klubo veiklą, kilsią 
nesutarimai. Deja šiandien 
galima tvirtinti, kad tie 
nuogastavimai neturėjo ma
žiausio pagrindo. Skyrius 
savo veiklos laikotarpyje ne 
tik nemenkino klubo veik
los, bet priešingai — prisi
dėjo prie šios kolonijos kul
tūrinio ir visuomeninio gy
venimo praturtinimo.

Š. m. gegužės mėn. 21 d. 
Veronikos ir Jurgio Janu- 
šaičių namuose įvyko meti
nis skyriaus narių susirin
kimas. Dalyvavo beveik vi
si skyriaus nariai iš plačių
jų apylinkių, net ir iš Jack- 
sonvillės.

Skyriaus pirmininkas Vy
tautas Abraitis pasveikino

Susirinkimo prezidiumas: skyriaus pirm. Vytautas Abraitis, 
prezidiumo pirm. Kostas Žolynas ir sekr. Marytė Šarauskienė. 

J. Janušaičio nuotr.

Naujoji ALT S-gos Daytona Beach skyriaus valdyba ir re
vizijos komisija. Iš kairės: J. Janušaitis, J. Miežaitis, pirm. V. 
Abraitis, S. Abraitienė, K. Žolynas, N. Subačienė, Pr. Domi
jonaitis ir A. Mironas. J. Janušaičio nuotr.

JURGIS JANUŠAITIS

skyriaus narius, džiaugėsi 
jų aktyvia veikla, pastebė
damas, kad kalnų nenuver- 
tėme, bet ir nemiegojome. 
Suplanuotus darbus atliko
me gerai, o ateityje turėsi
me pajudinti žemę, ruošda
mi Tautos šventės minėji
mą ir ALT S-gos seimą.

Prezidiuman pakvietė pir
mininkauti Kostą žolyną, 
sekretore Marytę šaraus- 
kienę. Praėjusių metų vi
suotino. skyriaus narių su
sirinkimo išsamų protokolą 
perskaitė Ona Mironienė. 
Protokole atspindi susirin
kimo nuotaikos, nutarimai. 
Už kruopštų protokolą se
kretorei šiltai padėkojome.

Meninę skyriaus veiklą 
aptarė pats valdybos pirmi
ninkas Vytautas Abraitis. 
Skyrius gyvas. Dirbama 
nuoširdžiai. Buvo suruošta 
praėjusiais metais Tautos 
šventės minėjimas, į kurį 
atsilankė ir žodį tarė Lietu
vos generalinis konsulas 
Anicetas Simutis, o meninę 
dalį drauge su muz. Anta
nu Skriduliu atliko smuiki
ninkas J. Veblaitis. Darbš
čios skyriaus moterys su
ruošė šaunias minėjimų da
lyviams vaišes. Skyriui at
stovauta ALT S-gos seime, 
Los Angeles, praėjusių me
tų pavasarį. Seime dalyva
vo atstovai skyr. pirminin
kas Vytautas Abraitis ir 
Jurgis Janušaitis. Sky

Po diskusijų, ALT S-gos Daytona Beach skyriaus nariai džiaugiasi Floridos saulute ir 
tarpusavio gražiu sutarimu. J. Janušaičio nuotr.

riaus nariai ypač pasidar
bavo ruošiant Dirvos su
kakties minėjimą, sėkmin
gai įvykdė vajų, surado 
naujų Dirvos prenumerato
rių. Taip pat skyriaus na
riai aktyviai reiškiasi klubo 
veikloje ir meninėse pro
gramose. Apie įvykusį ALT 
S-gos seimą pranešimą pa
darė Jurgis Janušaitis. Sei
mas buvo gerai organizuo
tas, gausus dalyviais, ge
ros paskaitos, Seimo dar
bus skyrius parėmė šimti
ne, o Seimo atstovai Vytau
tą Abraitį išrinko sąjungos 
garbės nariu, kas mūsų 
skyriui teikia ypatingą gar
bę.

Valdybos sekretorius Jur
gis Miežaitis savo praneši
me pažymėjo, kad valdyba 
turėjo 4 posėdžius ir visi 
nutarimai įvykdyti.

Apie iždo stovį trumpą 
pranešimą padarė iždinin
kas Pranas Domijonaitis. 
šiuo metu kasoje esama 
945.29 dol.

Kontrolės komisijos aktą 
perskaitė Andrius Mironas. 
Atskaitomybė vedama tvar
kingai ir siūlė valdybai už 
darbą padėkoti.

Susirinkimai gyvai svars
tė ateities veiklos planus. 
Pirmininkas Vytautas Ab
raitis painformavo, kad yra 
susitarta su klubo valdyba 
ir skyrius ruošia Tautos 
šventės minėjimą š. m. rug
sėjo mėn. 13 d. Numatoma, 
kad sutiks ir į minėjimą 
atvyks pats ALT S-gos pir
mininkas dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas ir bus minėjime 
pagrindinis kalbėtojas. Dėl 
meninės ir kitos minėjimo 
programos dalies valdybai 
susirinkimas pavedė pačiai 
pasirūpinti.

Pirmininkas Vytautas 
Abraitis painformavo, kad 
praėjusiam ALT S-gos sei
me mūsų skyrius buvo pa
prašytas suruošti 1988 m. 
gegužės mėn. ALT S-gos 
seimą Daytona Beash, Flo
ridoje. Apsvarstęs visas ga
limybes, susirinkimas nuta
rė Seimą globoti ir talkinti 
jį ruošiant, tik neįsipareigo- 
jant dengti Seimo ruošimo 

,v išlaidų, nes skyriaus kasa 

tam reikalui nesanti pajė
gi. Taigi ateinančiais me
tais lauksime iš visos Ame
rikos atstovų ir svečių, o iš 
savo pusės dėsime visas pa
stangas, kad Seimas būtų 
geras ir sėkmingas. Jau da
bar ruoškimės visi Seimui.

Pabaigoje buvo renkama 
nauja skyriaus valdyba. Iš
rinkta ir pareigomis pasi
skirstė : pirmininkas Vy
tautas Abraitis, vicepirmi
ninkai Kostas žolynas ir 
Jurgis Janušaitis, sekreto
rius Jurgis Miežaitis, iždi
ninkas Pranas Domijonai
tis. Kandidatai: Stasys ša- 
rauskas ir Andrius Mironas. 
Revizijos komisija perrink
ta ta pati: Stella Abraitie- 
nė, Natalija Subačienė ir 
Andrius Mironas.

Susirinkimą baigiant pir
mininkas Vytautas Abraitis 
visiems už rūpestingą pro
blemų svarstymą ir šeimi
ninkams už susirinkimo 
globojimą ir dalyvių pavai
šinimą nuoširdžiai padėko
jo. Susirinkimas praėjo dar
bingoje nuotaikoje, o narių 
ryžtas užtikrina ir gražią 
skyriaus veiklą ateityje.

NEWARK

"LIETUVOS 
ATSIMINIMŲ** 

RADIJO ŠVENTĖ

š. m. gegužės 2 d. Holy 
Trinity Hali salėje Newar- 
ke, N. J. įvyko "Lietuvos 
atsiminimų radijo valandė
lės, vadovaujamos dr. Jo
kūbo Stuko jau 46 metus, 
šventė.

Tai didelis pasiaukojimas 
Lietuvai. Yra dar daug gy
vų liudininkų, kurie niekuo
met nepraleisdami tos kul
tūrinės valandos klauso jos 
pranešimų ir aukomis re
mia iki šios dienos.

Į šį iškilmingą prisimini
mą atsilankė virš 200 žmo
nių, net iš Floridos, New 
Yorko, Philadelphijos ir ki
tur. Atvyko ir Henrikas Sa
vickas buvęs 32 m. Philadel
phijos lietuvių radijo vedė
jas, bet jau atsisakęs toliau 
tęsti. Dalyvavo vietos kuni

gų ir Stuko draugų bei pa
žįstamų.

Šią 46 metų darbo iškil
mingą programą atliko Phi- 
ladelphijos vyrų oktetas 
kartu su soliste Rasa Kro- 
kyte, vadovaujant Vytau
tui Maciūnui. Rasa Krokytė 
savo balsu ir artistiška lai
kysena žavėjo klausytojus. 
Akompanavo Anelė Kauli- 
nytė. Buvo labai malonu 
klausyti šio okteto pasi
rinktų dainų programos 
vien lietuviškų dainų ir lie
tuvio sielą jaudino jų atli
kimas, o ypač pralinksminę 
klausytojus solistės Kroky- 
tės daina "Gyvenimas pa
gunda”.

Po tokios puikios progra
mos buvo iškilmingi lietu
viško skonio pietūs, o pas
kui jau pati linksmiausia 
dalis šokiai.

Seselė Viktorija iš Put- 
nam, Ct. turėjo atvežusį 
įvairių rankdarbių loterijai 
ir jai pasisekė. Pažvelgę į 
šios "Lietuvos atsiminimų" 
radijo ilgą praeitį, skelbu
sią mūsų gimtąjį kūrybin
gą žodį, mūsų istoriją, tau
tosaką, lietuvių tautos pra
eities didybę, visai pelnytai 
pripažinsime Jokūbui Stu- 
kui didelius nuopelnus lie
tuvybės baruose. Palinkėki
me jam švęsti dar daug su
kakčių. (eč)

TOOLMAKER 
PROFILE KNIFE GRINDER 

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

MAINTENANCE 
MECHANIC

1NLAND CONTA1NER CORP.. a 
leading manufacturor of corrugated 
containers conveniently located in 
SPOTSWOOD, seeks an experienced 
mechanic for its busy plant.

Mušt be open to 3rd shift
Also mušt be open to shifts, have 

own sėt of tools.
We offer a clean, safe workplace, 

excellent benefits plan, opportunity 
for advancement, competitive salary.

For consideration pl'ease call:

(201) 251-2000
INLAND CONTAINER 

CORP.
SUMMERHILL ROAD

SPOTSWOOD, N. Y. 08884
E.O.E./M/F

(22-23)



Nr. 22 — 12 DIRVA 1987 m. birželio 11 d.

Madisone demonstracijų nebuvo, 
bet... laimėta!

AURELIJA BALAšAITIENĖ

Susitikimas su Vilniaus 
miesto ”meru”, Vilniaus 
vykdomojo komiteto pirmi
ninku, Algirdu Vileikiu įvy
ko š. m. gegužės mėn. 24 
dienos vakare, nuošalioje 
Madison .priemiesčio meto
distų bažnyčios patalpoje. 
Sausio mėnesį spaudoje pa
sirodžiusios žinios apie Ma- 
disono ir „sovietinio Vil
niaus’’ miestų suporavimą 
„seseriškų miestų’’ progra
mos rėmuose, išjudino neor-, 
ganizuotą saujelę lietuvių į 
vieningą pasipriešinimo vei
klą. Jų pastangų išvadoje 
Madisono miesto meras jau 
uždraudė iniciatorių komi
tetui Vilnių vadinti sovie
tiniu miestu, o prieš Vilei- 
kio atvykimą inž. A. čaplė- 
nui adresuotame laiške pa
brėžė, kad būsią susilaiky
ta nuo bet kokios veiklos 
iki Vileikio atvykimo ir to
limesnių pasitarimų.

Lietuvių skubiai susior- 
ganizav u s i a m Madisono 
ALTo skyriui vadovauja 
inž. Algirdas čaplėnas, Ro
mas Vasys ir Gailutė Palio
nytė. Į susitikimą taip pat 
atvyko Wisconsin valstijos 
LB vicepirmininkas Vytau

MM! /uperior/ovino/
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 /oving/
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.

tas Janušonis ir inž. Ed
mundas Saliklis. Tiesiogi
niai susisiekus su naujuo
ju ALTo cetro pirmininku 
dr. Jonu Valaičiu, madiso- 
niečiams pavyko gauti pi
niginę paramą, už kurią jie 
yra labai dėkingi.

Madisono lietuviai apgai
lestauja, kad inž. A. čaplė- 
no pagaminti demonstraci
joms plakatai negalėjo bū
ti panaudojami, nes buvo 
slepiama susitikimo buvei
nė, o pasimatymas buvo to
kioje nuošalioje vietoje ir 
vėlai vakare sutemus, kad 
nebuvo prasmės demons
truoti, nes niekas nebūtų 
tos demonstracijos matęs. 
Tačiau susitikimas, diskusi
jos ir amerikiečių spaudos 
buvimas atsiekė daugiau, 
negu bet kokia demonstra
cija. Tai buvo proga supa
žindinti amerikiečius su 
tikrąja Lietuvos padėtimi, 
kas buvo ypatingai svarbu, 
nes ir pats „seseriškų mies
tų” programos komitetas 
pagaliau prisipažino, kad... 
nieko apie Lietuvą nežino
jęs. Tas buvo pabrėžta ir 
„Wisconsin Statė Journal” 
dienraščio straipsnyje, ku

riame cituojamas organiza
cinio komiteto narys, pri
sipažinęs, kad programa bu
vusi ruošta su tam tikru 
„naivumu”.

Algirdas Vileikis atvyko, 
lydimas savo sovietiško 
„globėjo’’ Juri Menšikovo, 
kuris neva ėjęs vertėjo pa
reigas, susitinkant su ame
rikiečiais. Tačiau susitiki
mo vakare jis įsimaišė į 
publiką ir ilgą laiką liko ne
pastebėtas, vertėjų parei
gas einant vietiniam jau
nuoliui Viliui Dundzilai ir 
profesoriui Alfredui Senn, 
gerai mokančiam lietuvių 
kalbą.

Seseriškų miestų progra
mos komiteto nariai, daugu
moje apyjauniai akademi
kai, atidžiai sekė dialogą ir 
taip pat dalyvavo diskusi
jose. Iš jų atsakymų paaiš
kėjo, kad Lietuva ir Vilnius 
jiems buvusi „terra incog- 
nita”. Vėliau, apdovanoti 
LK Kronikos sąsiuviniais ir 
kita literatūra, savo nuotai
ka ryškiai pakrypo į Ame
rikos lietuvių pusę.

Gavęs progą ilgiau kalbė
ti apie „seseriškų” miestų 
projektą, Algirdas Vileikis 
informavo klausytojus, kad 
jis esąs vienas iš septynių 
Sovietijos miestų merų, de
leguotas į tarptautinę mies
tų federaciją, kurios cent
ras esąs Paryžiuje. Jis pa
minėjo, kad su Vilniumi

MEMBER

FSLIC
Fedueni Sevmgp  B Laen tneerance Corp.

Ybur Savinas kneoured to MO.OOO 

jau ”susibroliavo” suomių 
Karelijos miestas Uinsu, 
Italijos Pavia ir Vokietijos 
Duisburgas. šiuo metu su
sidomėjimą rodo Austrijos 
Salzburgas ir Ispanijos 
Murzia. „Tos federacijos 
uždavinys yra skleisti tarp
tautinės taikos idėją”, buvo 
jo ilgokos kalbos pagrindi
nė mintis.

Algirdas Vileikis daugiau 
viešai nekalbėjo, bet vieti
niams žurnalistams pareiš
kė viltį, kad projektas dar 
nežuvęs, nes Madisone esa
ma ''protaujančių elemen
tų”. Panašiai išsireiškė ir jo 
„globėjas” Yuri Menšiko- 
vas. Teko pastebėti, kad Vi
leikis ir jo palydovas turėjo 
visą laiką policijos apsau
gą.

Iš bendros nuotaikos ga
lima spręsti, kad lietuviams 
turbūt pavyks tą nelemtą 
projektą sustabdyti. Bet 
svarbu ir kituose Amerikos 
miestuose sekti, ar nebus 
kur nors kitur pradėta pa
naši akcija, pažeidžianti 
Amerikos nepripažinimo po
litiką Pabaltijo okupacijos 
klausime. Greita ir gerai or
ganizuotą reakcija taip pat 
teikia retą progą rimtai iš
reklamuoti Lietuvą ir išaiš
kinti jos padėtį, kuri dau
gumai amerikiečių yra arba 
nežinoma, arba nesvarbi.

rašo
KAI Iš ŠIPULIO 

BANDOMA 
PRISKALDYTI VEŽIMĄ

Š. m. balandžio 17 d. 
Draugo vedamajame ”Nau- 
ji vėjai” Bronius Nainys 
sveikina JAV LB Krašto 
valdybos ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos atstovų susi
tikimą, kurie drauge prie 
kavos puoduko turėjo pro
gos pasikalbėti su JAV 
Kongreso nariais. Vienas iš 
tos bendros delegacijos at
stovų net sveikinimo žodį 
turėjo laimės pasakyti.

Malonu, kad tas nors at
sitiktinis ir visai iš anksto 
nesuplanuotas susitikimas 
įvyko. Stebina tik tas fak
tas, kad tie LB atstovai, ku
rie šiame pasimatyme daly
vavo, daugumoje yra tie 
(įskaitant ir vedamojo au
torių), kurie netolimoje 
praeityje bendrą veiksnių 
darbą ir bendrų delegacijų 
sudarymo svarbą labai nu
vertindavo, įtikinėdami LB 
narius, kad reikia dirbti at
skirai, nes LB esanti stip

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:

M*. DON HIBBS 
201-882-5600 
FAIRFIELD, N.J. (21-23)

riausia ir pajėgiausia arti
moje ateityje perimti visą 
lietuviškos valdžios aparatą 
į savo rankas, kai senieji 
„partiečiai” išmirs. Mus 
dar stebina, kad dabar B.
N. verkšlena dėl energijos, 
laiko ir lėšų bereikalingo 
eikvojimo praeityje, kuo
met buvo dirbama atskirai. 
Tiesa, ir karčių žodžių gal 
tiek nebūtų prirašyta Pa
saulio Lietuvyje ir kitur.

Br. Nainys patogiai ap
sirinka, kai jis tvirtina, kad 
šis ALTo ir JAV LB susita
rimas buvo pirmasis. Iš tik
rųjų jau inž. V. Kutkus val
dybos kadencijos metu bu
vo tų dviejų institucijų su
tarta sudaryti bendrą komi
tetą OSI reikalu ir šią veik
lą dar plačiau išplėtė dr. A. 
Butkaus Krašto valdyba, 
žinoma, B. N. yra teisus sa
vo tvirtinimu, jeigu jis iš 
tikrųjų mano, kad kavos 
puoduko išgėrimu JAV 
Kongrese yra svarbesnis 
įvykis negu nekaltai apkal
tintų lietuvių gynimas.

Šių praeities faktų aki
vaizdoje tenka ir tą atsitik
tinį ir mažytį žestą priimti 
su druska, juoba kad ir B. 
Nainys savo vedamojo ga
le įspėja, kad ”Dar didelis 
nesusipratimas vyksta tarp 
PLB ir VLIKo vadovybių’’.

Mums iš tikro būtų labai 
svarbu patirti, kodėl neįvy
ko Veiksnių konferencija šį 
pavasarį ir kodėl PLB igno
ravo Laisvės žygį Baltijos 
jūra ir Vienos konferenciją 
ir kiek prie to prisidėjo ra
šiniai Pasaulio Lietuvyje.

Ant. Butkus

MECHANIC
Leading contract packager seeks am- 
bitious indiv. to work ar packaging 
mechanic. Areosol and /or liquid fil- 
ling exp. a mušt.
Qualified applicants may apply in 
person or call 201-785-0333 for an 
appointment.

CHEMSPRAY PACKAGING 
INC.

5 TAFT RD„ TOTOWA, N. J. 075 12 
(22-28)

OVVNER OPERATOR
M.B.I. Transport Ine., islookingforde- 
pendable Tractor Trailer Operator to 
start immediately for a fast growinq 
company to run PA, N J, NY, Mass, CT. 
Averaoe pay between $800. to $ 1,300 a 
week. steadv work 6daysaweek. Call 
all week, betw 7am-7pm at 20 i -636-3082

OVVNER OPERATOR
M. B. I. Transport Ine., islookingforde- 
pendable Tractor Trailer Operator to 
start immediately for a fast growinq 
company to run PA, NJ, NY, Mass, CT 
Averaoe pay betv»een $800. to s 1.300 a 

štea<lywork V •vsaweek.Cali 
a 11 week, betw 7am-7pmat 20i-o36-3082

METAL FABRICATOR
If you have exp. forming sheet metai 
or wire parts, we have a career op
portunity for you. Top pay with all 
benefits. Melrose Displays, 2 Brighton 
Avė., Passaic, N. J. 201-471-7 700.

(22-23)

JIG MAKER
We have a top paying job for some- 
one who can make Jigs for vvelding. 
Ali benefits plūs profit sharing. Mel
rose, 2 Brighton Avė., Passaic, N. J. 
201-471-7700. (22-23)
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Skautiškos susitiktuvės
Šių metų gegužės mėn. 

23-25 dienomis Beaumont, 
Ohio, įvyko prityrusių skau- 
čių-tų suvažiavimas, pava
dintas ‘Šiuo keliu eik!’. Šios 
Skautiškos Susitiktuvės sky - 
rėsi nuo ankstyvesniųjų, neš 
jose buvo daugiausiai išryš
kintas šių dienų laikotarpis, 
žinant, kad jaunimui ir yra 
artimiausia širdžiai dabartis.

Pasiryžęs nagrinėti šian
dieninę jauno žmogaus gal
voseną, jo idėjas ir daromus 
sprendimus, suvažiavimas 
prasidėjo šeštadienio rytą 
iškilmingu atidarymu, kurį 
gražiai pravedė Seserijos 
komendante vyr. sk. Rima 
Apanavičiūtė. Po vėliavos 
pakėlimo apeigų, žodį tarė 
prityrusių skaučių ir skautų 
skyrių vedėjai: ps. fil. Lai
mutė Svarcaitė-Kormos ir s. 
Donatas Ramanauskas. Da
lyvavimu Suvažiavimą pa
gerbė Seserijos Vyriausia 
Skautininke v.s. t.ri. Stefa 
Gedgaudienė, Brolijos Vy
riausias Skautininkas v.s. fil 
Kazys Matonis ir Vidurio 
Rajono vadas v.s. Antanas 
Paužuolis. Pasveikinę suva
žiavimo dalyvius, vyriausieji 
skautininkai palinkėjo vi
siems sėkmingo savaitgalio.

Toliau sekė prityrusių 
skaučių įžodis, kurį prityru
sių skaučių rate davė šešios 
kandidatės: Julytė Bartkutė 
Judita Bederytė, Audra But
kutė, Nida Gelažytė ir Danu
tė Tallat-Kelpšaitė iš Cleve
lando ir Rasa Kligytė iš New 
Jersey. Įžodį įspūdingai pra
vedė Clevelando prityrusių 
skaučių draugovės draugi
ninke s. Julija Taorienė. 
Naujosios prityrusios skau
tės buvo visų šiltai priimtos 
į bendrą būrį ir nuoširdžiai 
pasveikintos.

Po oficialaus Susitiktuvių 
atidarymo aikštėje, visi da
lyviai perėjo į salę, kur įvy
ko Nijolės Jankutės-Užuba- 
lienės knygos ‘Nuo devynių 
iki pirmos’ pristatymas. S. 
Aldona Miškinienė labai įdo
miai apibūdino šią knygą, 
kruopščiai atpasakodama 
apysakos epizodus ir išryš
kindama veikėjų charakte
rius, kurių vardais ir buvo 
pavadintos suvažiavime su
darytos skiltys.

Knyga ‘Nuo devynių iki 
pirmos’ ir buvo tas centrinis 
taškas, iš kurio išplaukė įvai

rios diskusijos apie šių dienų 
jaunimo galvoseną, elgesį, 
siekius ir moralę. Pašnekesį 
apie šiuos dalykus pravedė 
s. Julija Taorienė. Jaunimas 
turėjo užpildyti ‘savęs paži
nimo’ anketas, kuriose kiek
vienas save įvertino iš asme
niškos ir jausminės pusės. 
Dalyviams buvo paaiškinta, 
kad pirmiausiai reikia turėti 
pasitikėjimą savimi ir geriau 
savo pažinti, tik tada galima 
turėti tobulus ir gerus santy 
kius su kitais. Clevelando 
vyr. skautės Vija Bublytė, 
Lilė Gelažytė, Teresė Majo- 
rovaitė, Julytė Minkūnaitė 
ir Kristė Vedegytė talkino s. 
Taorienei suvaidindamos ke
letą kasdieninio gyvenimo 
epizodų, kuriuose buvo pa
demonstruota žodinė ir be 
žodžių komunikacija ir įvai
rūs žmonių tipai. Toliau 
skautai grupėse bandė iš
spręsti dažnai jauno žmo
gaus pasitaikančias proble
mas. Vyresnės skautės pra
vedė diskusijas apie dvitau- 
tiškumą. Jos buvo labai sėk
mingos, nes jaunoms vado
vėms pasisekė patraukti da
lyvių dėmesį ir išjudinti 
juos, kad pasisakytų ką gal
voja ir jaučia.

Antrą valandą po pietų 
įvyko Skautorama, pavadin
ta ‘21-jo amžiaus stovyklavi
mas’, kurią pravedė s. Dona
tas Ramanauskas. Jam talki

Skautiškų susitiktuvių Beaumont, Ohio, dalyviai.

no: broliai - Robertas Rėže
lis, Linas Puškorius, Tadas 
Stropus, Jaunutis Zubrickas 
ir sesės - Auksė Jankauskai
tė, Daina Penikaitė ir Re- M
nata Ramanauskaitė. Bu
vo įkurtos septynios stotys, 
kuriose buvo mokinama kaip 
stovyklauti kuo mažiau žalo
jant gamtą, kaip pastatyti ir 
užgesinti laužą be žymės, 
kaip pastatyti laikiną palapi
nę, kaip išvalyti užterštą 
vandenį gėrimui, kaip signa
lizuoti šaukiant pagelbą ne
laimės atveju. Pamokino 
kaip pasikrauti kuprines, to
pografinio žemėlapio skaity
mą, bei sustatymą ir užkūri- 
mą stovyklinio pečiuko ir 
daug kitų dalykų, naudingų 
šių dienų stovyklavimui. 
Skautorama buvo labai įdo
mi.

juos išryškinant. Vėliau iš
rinkti ‘savanoriai’ suvaidi
no įvairias, dažnai gyvenime 
pasitaikančias situacijas, iš 
kurių paaiškėjo, kad jaunam 
žmogui yra labai sunku atsi
spirti prieš grupės spaudi
mą.

Vakare, po atviru dangu
mi, visiems stovyklautojams 
buvo atlaikytos Sv. Mišios, 
kurias atnašavo kun. Juozas 
Bacevičius, o skaitymus atli
ko patys skautai. Prieš Sv. 
Mišias buvo pasiruošimo-su- 
sikaupimo valandėlė, kurią 
pravedė seselė Igne.

Po vėliavos nuleidimo vy
ko pasilinksminimas-šokiai, 
kuriems vadovavo ps. Virgi
nija Juodišiūtė, talkinama 
Clevelando vyresniųjų skau
čių.

Sekmadienio ryto progra
moje seselė Igne pravedė 
pašnekesį ir užsiėmimą apie 
600 metų krikščionybės Lie
tuvoje Jubiliejų. Keturiose 
stotyse, kurias pravedė se
selė Igne, v.s. K. Matonis ir 
vyr. skautės - R. Ramanaus
kaitė, D. Penikaitė ir A. Jan
kauskaitė, skautai sužinojo 
apie žymius Marijos paveiks
lus, krikščionybės įtaką lie
tuviškam mene, žymius žmo 
nes šalia šv. Kazimiero ir 
apie arkivyskupą Jurgį Ma
tulaitį. Labai įdomiai supa
žindino su ark. Matulaičio 
biografija, asmeniu ir cha
rakteriu. Šią programos da
lį seselė Igne užbaigė įspū
dingu skaidrių rodymu.

Didelė dalis sekmadienio 
dienos buvo paskirta komu
nikacijos būdams išryškinti. 
Stočių sistema arčiau susipa
žinta su įvairiais komunika
cijos būdais, kaip su lietuvių 
spauda išeivijoje ir Lietuvo
je, dainomis iš Lietuvos (jų 
reikšmė), mimika, kūno kal- 

skautus ir skautes su savo 
naujausia knyga ‘Is That 
You Laughing Comrade?’. 
Jaunimų suįdomino pristaty
ta knyga ir pacituoti anek
dotai.

Sekmadienį stovyklą ap
lankė Lietuviškosios Skauty 
bės Fondo pirmininkas v.s. 
Česlovas Kiliulis. Po vėlia
vos nuleidimo jis įteikė Fon
do ženkliukus v.s. Vladui Ba
cevičiui ir ps. Laimutei Kor
iuos, kaipo padėką už talką 
Skautybės Fondui.

Vakare įvyko nuotaikin
gas laužas su pasirodymais 
ir dainomis, kuriam vadova
vo s. V. Klimienė ir Clevelan 
do vyr. skautės. Čia kaip tik 
ir buvo suvaidinti įvairūs 
anekdotai lietuviškai.

Suvažiavime nuotaika bu
vo puiki. Visi dalyviai akty
viai dalyvavo visuose prog
ramos punktuose. Prie prog 
ramos paįvairinimo prisidė
jo dar ir s. Antano Jarūno 
pravestas kelio ženklų žaidi
mas ir kiti žaidimai paruošti 
brolio Aro Tijūnėlio.

Susitiktuvių registraciją 
tvarkė ps. Ona Pilėnienė, 
ūkio bei transportacijos rei
kalus - brolis Linas Biliūnas, 
o visą atskaitomybę - s. Re
migijus Belzinskas. Budinti 
gailestingoji seselė buvo p. 
Rita Minkūnienė.

Pirmadienio rytą sesės ir 
broliai išsirikiavo Suvažiavi
mo užbaigimui. Po prityru
sių skautų skyriaus vadovų 
atsisveikinimo žodžių ir lin
kėjimų vienas kitam laimin
gos kelionės, automobiliai 
pajudėjo įvairiomis krypti
mis namų link, veždami su 
savimi puikią skautišką nuo
taiką ir pasiryžimą eiti tiesiu 
gyvenimo keliu.

L.K.

Stovyklos vadovai iš Clevelando: Vilija Klimienė, Remigijus 
Belzinskas, Laimutė Kormos, Linas Biliūnas ir Julija Taorienė.

Vėliau, dienos metu, vyko 
užsiėmimas, pavadintas ‘Ke
lio gairės’, kurį paruošė ir 
pravedė seselė Igne. Gyve
nime kasdien esame veikia
mi daugelio krypčių. Kas 
man ką sako? Kaip spren
džiu? Buvo patiekti įvairūs 
kelio ženklai ir aptarta jų 
reikšmė. Skautams buvo 
duotas uždavinys parašyti 
ką sako tėvai, draugai, tikė
jimas ir aplinka pagal įvai
rius kelionės ženklus, kaip 
‘šiuo keliu eik!’, ‘sustok’, 
‘grįžk atgal’ ir t.t. . Paskui 
išrinkti, kurie dalykai svar
biausi ir nupiešti plakatą 

ba ir t.t.. Pravestas ir sma
gus žaidimas ‘charades’. Šią 
programos dalį pristatė ps. 
Laimutė Kormos, o stotims 
vadovavo vyr. sk. Rima Apa
navičiūtė, s. Remigijus Bei- 
zinskas, ps. Virginija Juodi
šiūtė, s. Vilija Klimienė, vyr. 
sk. Renata Ramanauskaitė 
ir p. Vida Svarcienė. Skau
tai ir skautės sukūrė savo 
komunikacijos ‘video’ ir juos 
užrekordavo. Vakare, žiūrė
dami užrekorduotus ‘video’, 
turėjo progos pamatyti save 
ir kaip kiti juos mato. Buvo 
daug juoko!

Po pietų ps. Algis Rukšė
nas supažindino prityrusius

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

NAT1ONW1DE 
INSURANCE 
NabonwiOe IS on you'

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

Kanados lietuvių bendruo 
menė, minėdama savo pen
kių metų veiklos sukaktį, 
1957 m. lapkričio 30 d. kraš
to tarybos suvažiavime nu
tarė steigti Geležinį fondą, 
kurio tikslas - materialinis 
parėmimas atsikursiančios 
Lietuvos valstybės. Buvo 
apsvarstytas ir patvirtintas 
14 paragrafų statuto projek
tas, bet kažkodėl nebuvo iš
rinktas organizacinis komi
tetas, kuris būtų pradėjęs 
organizuoti fondą. Geležinio 
fondo tikslas - sutelkti 
$100,000 pagrindinį kapita
lą, kurį sudarius pusę gautų 
pajamų skirti KLB reikalam

Po sėkmingo koncerto Los Angeles, pianistas prof. Andrius 
Kuprevičius su koncerto rengėjais: Angele Nelsiene, Giedra Gu
dauskiene ir Julium Raulinaičiu.

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)

J. Varčius

Tačiau KLB krašto valdyba 
šio projekto nevykdė.

1961.III. 19 Chicagoje įstei 
gus Lietuvių fondą, kuris šie 
kė apimti visus Pasaulio lie
tuvius ir Kanadai paskyrus 
įgaliotinį V. Ignaitį, KLB 
krašto valdyba ir taryba 
šiuo reikalu susirūpino. Jie 
nepritarė amerikiečių pa
stangoms į savo fondo veiklą 
įjungti ir kanadiečius. 1981 
m. spalio 7 d. KLB krašto 
tarybos posėdyje buvo nu
tarta Geležinį fondą pakeisti 
į Kanados lietuvių fondą ir 
išrinkta komisija įstatams 
paruošti. Šie įstatai buvo ta
rybos patvirtinti 1962 m.

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMŲ 
PIRKIMUI (MORGIČIAI).

nas, 
pirm. H. Lapas.

Kanados lietuvių fondo taryba ir valdyba 
dr. A. Pacevičius, valdybos pirm.

1985-86 m. Pirmoje eilėje 
K. Lukošius, Vyt.

rugsėjo 16 d. suvažiavime ir 
sudarytas organizacinis ko
mitetas: pirm. V. Ignaitis, 
ižd. S. Jakubickas ir P. Ja
nuška.

Organizacinio komiteto 
darbas buvo sunkus, nes jo 
nariai gyveno skirtingose 
vietovėse. Pagal įstatus fon
do pagrindinį kapitalą suda
rė narių įnašai po 100 dole
rių. Bendruomenės 9 apylin
kėse buvo paskirti įgalioti
niai. Tuo metu naujieji imi
grantai dar turėjo savo finan 
sinių įsikūrimo sunkumų ir 
fondo organizatorių pastan
gas vertino skeptiškai. Ne
žiūrint šių sunkumų, fondo 
organizatoriai 19 mėnesių lai
kotarpyje sutelkė 40 narių, 
kurie paaukojo įnašais pag
rindiniam kapitalui 5,450 dol 

1964 m. balandžio 18 d. 
įvyko pirmasis Kandos lietu
vių fondo narių susirinkimas 
kuriame dalyvavo 26 nariai, 
čia buvo išrinkta pirmoji 9 
narių taryba, kuri sudarė 
valdybą: pirm. dr. A. Pace- 
vičius, vicepirm. J. Diman- 
tavičius, sekr. P. Lelis, ižd. 
V. Balsys ir narys S. Jaku
bickas. Si valdyba buvo la
bai veikli ir sumani. Ji savo 
veikla atkreipė visuomenės 
dėmesį. Buvo paskelbtas 
įnašų telkimo vajus, ben
druomenės apylinkėse pa
skirti įgaliotiniai ir spaudo
je skelbiami straipsniai, ku
rie aiškino visuomenei fondo 
reikalingumą ir naudingumą 

1967 m. birželio 26 d. Ka
nados lietuvių fondas buvo 
užregistruotas Kanados val
džios korporacijų įstaigoje 
kaip šalpos organizacija, ga
vo valdžios čarterį veikti vi
soje Kanadoje ir registraci
jos numerį, pagal kurį auko
tojai, įnašų mokėtojai gavo 
kvitus, kuriuos turėjo teisę 
pridėti prie pajamų mokes
čių atsiskaitymo pareiškimų. 
Tokiu būdu Kanados lietu

H. Stepaitis,

vių fondas tapo savistovi or
ganizacija ir jos atsiskyri
mas iš KLB krašto valdybos 
ir tarybos kontrolės buvo 
kai kurių visuomenininkų 
sutiktas su dideliu nepasiten - 
kinimu.

Po registracijos valdžios 
įstaigoje, buvo paruoštas 
naujas statutas-įstatai, ku
rie buvo patvirtinti 1968 m. 
kovo 2 d. metiniame narių 
susirinkime. Pagal šiuos 
įstatus Kanados lietuvių fon
do pagrindinį, neliečiamą ka
pitalą sudaro aukos, dova
nos, palikimai, paveldėjimai 
ir beprocentinės paskolos. 
Fondo nariai - fiziniai ir juri
diniai asmenys (organizaci
jos) - paaukoję šimtą dolerių 
pagrindiniam kapitalui. Na
riai už kiekvieną šimto dole
rių įnašą susirinkimuose tu
ri vieno balso teisę, kurį gali 
perleisti raštu kitam fondo 
nariui. Fondo turtą tvarko 
16 narių taryba, kurių 12 ren 
ka narių susirinkimas ir 4 na 
rius skiria KLB krašto val
dyba. Vykdomasis organas -

Lietuviškosios skautybės fondo atstovas Clevelande VI. 
Bacevičius skautų sueigoje įteikia V. Igno kūrinį nuolatiniam 
fondo rėmėjui P. Milašiui. R. Belzinskio nuotr.

FACTORYHELPVVANTED

iš kairės: A. Bersė- 
Pacevičius, tarybos

5 narių valdyba, kurią renka 
taryba. Nei tarybos, nei val
dybos nariai ir pareigūnai 
jokio altyginimo negauna. 
Knygvedybą tvarko samdo
mas tarnautojas. Metų pa
baigoje knygas tikrina susi
rinkimo išrinkta 3 narių re
vizijos komisija ir viešojo at
siskaitymo revizoriuz (audi
tor), kuris paruošia metines 
apyskaitas.

(Bus daugiau)

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• LIEPOS 12 D. 12 vai. SLA 
136 kuopos gegužinė Gaižučių' 
sodyboje.

• LIEPOS 19 D. SLA 14 
kuopos gegužinė p. Jokūbaičių 
sodyboje.

• LIEPOS 26 D. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė prie 
ežero.
• RUGPIŪČIO 2 D. Ramovė- 
nų gegužinė prie ežero.

• RUGPIŪČIO 23 - Lietu
vių klubo metinė gegužinė.

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
Parduodame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheųues, 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~val. vak.

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

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

MANUFACTURING 
OPPORTUNITIES 

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

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

(19-22)

Production work reųuires ability to litt, 
movė, vvrap windowsand punch parts.

NO EXPERIENCE REQUIRED
GOODPAY 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
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BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE

Tragiškųjų birželio įvy
kių paminėjimas-ekumeni- 
nės pamaldos įvyks sekma
dienį, birželio mėn. 14 d., 
1:30 vai. p. p. Šv. Petro baž
nyčioje (Superior Avė. ir 
East 17-ta gatvė).

Pamaldas atlaikys kun. 
kleb. J. Bacevičius ir latvių 
bei estų kunigai. Pamaldų 
metu giedos Clevelando lat
vių choras.

Clevelando lietuvių visuo
menė yra prašoma gausin
gai dalyvauti ir tinkamai 
paminėti šiuos skaudžius 
įvykius.

Minėjimą rengia Cleve
lando Pabaltiečių Komite
tas, kurį sudaro ALT Cleve
lando skyrius, Clevelando 
Latvių Sąjunga ir Ohio Es
tų Taryba.

• Antanas J. Klimas^ iš 
Parma, Oh.. baigė su pagy 
rimu the United Statės 
Navai Academy, Annapoly- 
je, Md. ir paskirtas kari
ninku JAV karo laivyne.

• Jonas S. Rastenis, Al
donos ir Jono Rastenių, gyv. 
Clevelande, Oh., sūnus, šiuo 
metu studijuojąs Dyke Col- 

ALT Clevelando skyriaus naujoji valdyba. Sėdi iš kairės: vicepirm. A. Mackuvienė, pirm. 
A. Pautienis, vicepirm. O. Jokūbaitienė, finansų sekr. B. Pautienienė. Stovi: sekr. V. Stuogis, 
ižd. B. Nainys, T. Juodvalkis, V. Januškis ir vicepirm. A. Jonaitis. J .Velykio nuotr.

lege, išrinktas iškiliuoju 
studentu ir įtrauktas į 
Who’s Who Among Stu- 
dents in American Univer- 
sities and Colleges knygą, 
kuri spausdinama nuo 1934 
m.

• Alfonsas Vanagas, iš 
Willoughby, Oh., tarnaująs 
JAV karo aviacijoje, apdo
vanotas retai duodamu the 
Air Force Medai of Achieve- 
ment.

Karinę prievolę atliko 
daugiausiai Japonijoje.

Su žmona Sandra, lietu
vių kilmės, gyvena Laurel, 
Md.

• 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.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Della E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Ctevetaml, Olio 44119 
Tel. (216) 531 7770

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

liams pastatyti.

Taupos kredito kooperatyvo prez. V. Staškus su vysk. P. 
Baltakiu prie Taupos pastato.

TAUPOS PLANAI IR SIEKIMAI
Kol gyvenam ir dirbam, 

tai vis kas nors atsitinka. 
Negali vienokiu ar kitokiu 
įvykių išvengti ir Clevelan
do TAUPA. Gegužės 24 d., 
pasibaigus Dievos Motinos

Parduodamas vienos šei
mos 7 kambarių namas 
East 185 St. ir La Šalie. Di
delis sklypas ir garažas. Na
mas dabar tuščia, reikia da
žyti ar aptaisyti. $45,000. 
Main Line Real Estate 
Corp. 431-8181 — agentas 
V. Banionis. (22-23) 

šventovės atnaujinimo iš
kilmėms. kooperatyvo įstai
gą aplankė vyskupas Pau
lius Baltakis, OFM, ir ra
šytojas Stasys Santvaras. 
Svečius pasitiko kooperaty
vo pirm. Vytautas A. Staš
kus ir vicepirm. dr. Vytau
tas Maurutis. Santvaras 
tuoj sueiliavo: "Pinigai, 
prakeikti pinigai, o be jų — 
vieni vargai!"

Iš tikro, juk visi žinom, 
kad be medžiaginių ir tvir
tų pamatų negali išsilaikyti 
jokie mūrai. TAUPOS tiks
las ir yra sukurti tvirtus 
granito pagrindus, kurie 
Clevelando ir jo apylinkių 
lietuviams padėtų atnešti 
dvasinį ir medžiaginį sau
gumą, padėtų jiems siekti 
savo gyvenimo veikimo ir 
gerovės.

Clevelando lietuvių ko
operatyvas TAUPA buvo 
įsteigtas ir pradėjo dirbti 
1984 metais, birželio 10 d. 
Taigi netrukus minėsime 
TAUPOS trijų metų sukak
tį. Tai trumpas laiko tar
pas, bet veiklos vaisiais jau 
galima pasidžiaugti. Pra
džioje pradėjusi veikti Die
vo Motinos parapijos patal
pose, šiuo metu TAUPA 
jau dirba nuosavame name, 
pritaikytame beveik visom 
bankinėm operacijom.. Ko- 
peratyvo narių skaičius kas 
dieną auga, šiuo metu jau 
turime apie 500 narių, o 
TAUPOS KAPITALAS 
JAU PASIEKĖ 3.2 MILI
JONO DOLERIŲ. Ohio Cre- 
dit Union League, taip pat 
Division of Credit Union, 
Commerce Dept. Statė of 
Ohio, su nuostaba pripaži
no, kad TAUPA ne tik rū
pestingai ir su atsakomybės 
jausmu yra tvarkoma bei 
ugdoma, bet ji yra sėkmin
giausia ir greičiausiai au
gantis kredito kooperaty
vas Ohio valstijoje. Be abe
jo, tai rodo, kad lietuviai 
puikiai supranta medžiagi
nių gyvenimo pagrindų sta
tymą, reikšmę ir prasmę.

Kredito kooperatyvas 
TAUPA savo nariams už 
TAUPOJE laikomus indė- 

liūs moka aukščiausią su
taupą procentą. Kiekvieno 
nario sąskaita yra federali
nės valdžios apdrausta iki 
100,000 dolerių. TAUPA 
duoda paskolas namams, 
automobiliams ir kitiems 
gyvenimo reikmenims pirk
ti. Paskolų grąžinimo sąly
gos yra pačios lengviausios, 
jei palyginsim su tom, ku
rias galima gauti Ohio vals
tijoje.

Kai birželio 10 d. bus mi
nima TAUPOS trijų metų 
sukaktis, Clevelando ir apy
linkių lietuviai maloniai 
kviečiami TAUPĄ aplanky
ti nuo 10:00-2:30 dienos 
metu; būsime dėkingi mie
lų tautiečių sulaukę. TAU
POS adresas: 767 East 18^\ 
gatvė. Kuklia savo darbo 
sukaktį minėdama, TAU
POS valdyba mėgins pa
spartinti naujų kooperaty
vo narių įsirašymo vajų. 
Birželio 10 d. — liepos 10 
d. laikotarpyje dabartiniai 
TAUPOS nariai, kurie savo 
indėlius padidins 300 dole
rių, o taip pat nauji koope
ratyvo nariai, kurie įneš 
stambesnes pinigų sumas ar 
tik 300 dolerių — bus apdo
vanoti vakariene GINTA
RO restorane. Taip pat va
kariene bus apdovanoti ir 
tie TAUPOS nariai, kurie 
suras naują narį su dides
niu ar tik 300 dolerių indė
liu.

Čekių inkasavimo (check- 
ink account) sąskaitos ope
racijas TAUPA tikisi pra
dėti liepos mėnesio pabai- 
poje. šiuo metu laukiama, 
kad minimos sąskaitos vei
kimą patvirtintų Division 
of Credit Unions, Com
merce Dept. Statė of Ohio. 
Kvietėme ir dar kartą nuo
širdžiai kviečiame Clevelan
do ir jo apylinkių lietuvius 
jungtis savo sutaupom į 
kredito kooperatyvą TAU
PĄ, vienintelę lietuvių kre
dito uniją Ohio valstijoje, 
kaip jau minėta, TAUPA 
yra įsikurūsi nuosavame 
name 767 East 185 St., Cle
velande. Na, ir prisiminkim 
savo tėvų išmintį: "Ranka 
ranką mazgoja!” St. S.

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

HOUSE FOR SALE

7 rooms bungalow East 
185 Et. & La Šalie. Big lot, 
and garage. Vacancy, house 
need paint and fixed. 
$45,000. Main Line Real 
Estate Corp. Call 431-8181. 
Agent V. Banionis.

(22-23)

FOR RENT

Lake Shore East 185 
area. Modern, large 2 bed- 
room apt. Carpeted. Ap- 
pliances. Air condition. Gar
age. Adults. No pets. Secu- 
rity $325.00. Tel. 351-6787.

(22, 24, 25)



DIRVA
SVARBŪS PRANEŠIMAI
Vyriausio Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto Taryba 
birželio mėn. 19 d. (penkta
dienį) 7 vai. vak. Lietuviu 
Tautiniuose Namuose, 6422 
So Kedzie Avė., Chicago,
III., rengia VLIKo valdybos 
pirmininko dr. K. Bobelio ir 
Tarybos politinės komisijos 
nariu P. Naručio ir J. Jur
kūno spaudos konferenciją- 
pranešimus, Chicagos spau
dai ir visuomenei. Visus 
chicagiečius besidominčius 
VLIKo veikla, maloniai pra
šome dalyvauti.

HELSINKIO KOMISIJA 
TYRINĖJA RELIGINĘ 

PRIESPAUDĄ

Philadelphijoje 1987 ge
gužės 29 įvyko Kongreso 
Saugumo ir Bendradarbia
vimo komisijos apklausa, 
kurios tikslas buvo tyrinė
ti, kaip atsiliepia į religinę 
priespaudą Sovietų Sąjun
goje ir ypatingai jos pa
vergtuose bei viešpatauja
muose Rytų Europos kraš
tuose pastarojo meto Gor
bačiovo vadinamos atviros 
politikos posūkis?

Apklausos metu liudijo 
Rumunijos, Moldavijos, Uk
rainos, Lenkijos,. Slovaki
jos liudytojai. Visi pabrėžė, 
kad Gorbačiavo demons
truojama s i s „atvirumas” 
tėra tik apgaulės politika 
religinei priespaudai ir ate
izmui stiprinti. Ypač tatai 
išryškino rabinas Leonid 
Fėldman ir Ukrainos kata
likų kunigas Roman Mir- 
chuk.

Apklausai vadovavo Hel
sinkio komisijos pirminin
kas kongresmanas Steny H. 
Hoyer.

Iš lietuvių pusės dalyva
vo Lietuvos Laisvės Komi
teto pirmininkas dr. Bro
nius Nemickas ir sekreto
rius Bromus Bieliukas, Juo
zas Pažemėnas, JAV Lie
tuvių Bendruomenės valdy
bos pirmininko pavestas, ir 
VLIKo valdybos sekreto
rius dr. Jonas Stiklorius.

• L. T. šokių Instituto 
valdyba praneša, kad Į tau
tinių šokių kursus Dainavo
je 1987 metais, reikia užsi
registruoti pas Instituto 
pirmininkę iki š. m. liepos 
15 d.

• ATLANTO Rajono Skau
tų ruošiama Sporto šventė 
įvyks š.m. birželio 20-21 d.d. 
Bostone. Bus jaunimui šo
kiai, o vyresniesiems - sve
tainėje ‘Cepelinų balius’!

Rytinio pakraščio skautės 
ir skautai laukia atvažiuo
jant visų sportininkų ir žada 
gražiai juos priimti. Smulki 
informacija randasi pas tun- 
tininkus, Bostono Baltijos ir 
Žalgirio tuntininkų v.s. Lai
mos Kiliulienės ir ps. Vytau
to Jurgėlos paruoštame 
Kvieslyje.

ATSIPRAŠOME

Padėkoje (Dirva Nr. 21, 
3 psl.) padaryta nemaloni 
korektūros klaida. Solistės 
Audronės Simonaitytės-Gai- 
žiūnienės pavardė surinkta 
Gaižiutienė. Atsiprašome.

• Pabaltiečių Jaunimo 
Sandraugos stovykloje New 
Hampshire birželio 11-14 d. 
sutiko dalyvauti: Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Si
mutis* estų konsulas Aar- 
and Roos, Latvijos diplo
matinis atstovas Janis Lū
šis, adv. William Hough, 
parašęs Low Review straip
snį Pabaltijos valstybių 
okupacijos klausimu. Ojars 
Kalnins — Amerikps latvių 
bendruomenės visuomeni
nių reikalų direktorius ir 
kiti.

Norintieji stovykloje da
lyvauti gali kreiptis į Rimą 
šilėnaitę tel. (202) 364-6424 
arba ketvirtadienį kreiptis 
tiesiog į stovyklą Piesaulė 
tel. (603) 938-9807.

• Lietuvių Tautiniai Na
mai Chicagoje š. m. birželio 
mėn. 13 d., šeštadienį, 4 
vai. p. p. kviečia Namų na
rių visuotinį susirinkimą, 
kuris vyks savuose namuo
se — 6422 So. Kedzie Avė. 
Namų vadovybė padarys 
Namų reikalais pranešimą 
ir bus renkami į tarybą di
rektoriai. Susirinkimui pa
sibaigus bus vakarienė, ku
rioje norintieji dalyvauti 
paskambinkite telef. 778- 
7707. Susirinkime ir vaka
rienėje kviečiami dalyvau
ti ir ne nariai.

• Galina Gobienė, L. T. 
Šokių Instituto pirmininkė, 
pati asmeniškai į Krikščio
nybės Jubiliejaus minėjimą 
Romoje nevyksta, šokėjus 
ir programą kordinuoti ir 
šokių ansambliams vado
vauti Romoje, oficialiai pa
vesta JADVYGAI REGI-, 
NIENEI, „Lazdyno” an- 
sambblio vadovei.

PABALTIEČIŲ JAUNIMO 
SANDRAUGOS 

STOVYKLA
Šių metų birželio 11-14 

dienomis, Piesaulėje, New 
Hampshire (netoli Concor- 
do) įvyks Pabaltiečių Jau
nimo Sandraugos stovykla. 
Stovyklavietėje rinksis lat
vių, estų ir tikimės lietuvių 
jaunimas, kuris nori malo
niai praleisti savaitgalį sto
vyklaujant ir geriau susipa
žįstant su Pabaltiju ir pa- 
baltiečiais. Tarp pušynų ir 
kalvų stovi kabinos ir pa
lapinės, kurios priglaus kū
nus pavargusius nuo proti
nės ir fizinės mankštos. 
Bus progų pasimaudyti Eže
riuke, palošti tinklinį, ir 
apsišviesti klausantis įdo
mių paskaitininkų. Progra
ma bus ir politinė ir kultū
rinė.

Kr. Donelaičio aukšt. mokyklos V kl. geografijos mokytoja 
A. Brazaitienė stebi, kaip mokyt. J. Polikaitis Įteikia dovaną 
Aušrinei Bagdonaitei, 5 kl. už gerai atliktą Lietuvos vaizdų 
albumą. J. Tamulaičio nuotr.

LIETUVIŠKOJO ŽODŽIO 
ŠVENTĖ

Balandžio 11 d. Kr. Do
nelaičio mokyklose Chica
goje įvyko Lietuviškojo žo
džio šventė. Į auditoriją su
sirinko visa pradžios ir 
aukštesnioji mokykla su 
mokytojais, tėveliais ir sve
čiais.

Po Lietuvos ir JAV him-; 
nų buvo pakviesta mokyk
lų mokinių laikraštėlio il
gametė globėja mokyt. D. 
Bindokienė vadovauti XIII- 
jo konkurso premijų įtei
kimui. Ji dėkojo nuolati
niams laikraštėlio bendra
darbiams, apdovanod a m a 
juos knygomis, o paskui pa
aiškino, kad konkurse da
lyvavo visi pradžios mokyk
los 4, 5 ir 6 skyriaus moki
niai (savo grupėje) ir vi
si aukštesniosios mokyklos 
mokiniai. Vertinimo komi
sijas sudarė: dir, J. širka, 
mokytojai — R. Kučienė, 
R. Rekašius ir D. Bindokie
nė.

Konkursas skelbiamas 
kasmet, norint gauti dau
giau medžiagos laikraštė
liui, kuris išeina 4 kartus 
per mokslo metus. Jam be
veik visus 25-rius metus 
yra talkinusi arba jį globo
jusi mokyt. D. Bindokienė. 
Premijų įteikimui talkino 

R. Putrius, 5 sk. mokinys apdovanojamas Kr. Donelaičio 
mokyklų Lietuviškojo žodžio šventėje. Jį sveikina mokyklų laik
raštėlio globėja mokyt. D. Bindokienė J. Tamulaičio nuotr.

mokyt. Rimas Rekašius. 
Buvo apdovanoti 34 laimė
tojai knygomis ir kuklia 
pinigine dovana.

Po premijų įteikimo svei
kino dir. J. širka ir Tėvų 
komiteto pirm. R. Dumb- 
rys. Programoje savo pre
mijuotą kūrybą skaitė šie 
mokiniai: G. Sabaliauskai
tė, O.Utz, V. Norvilaitė, 
Zigmas Woodward, Elena 
T.uskenytė, L. Gaižutytė, L. 
Buntinas, D. Ancevičiūtė. Į 
tarpus visi mokiniai ir sve
čiai padainavo kelias dai
nas, vadovaujant mokyt. D. 
Polikaičiui.

Į sceną buvo iškviesta 
penktosios klasės geografi
jos mokyt. Alicija Brazai
tienė, kuri paaiškino, kad ir 
šiais metais visi penktokai 
ruošė Lietuvos vaizdų al
bumus. Geriausiai atlikti 
darbai buvo įvertinti pre
mijomis. Pirmąsias vietas 
laimėjo Kristina Jakštytė 
ir Tomas Vasiliauskas, II 
vietą Aušrinė Bagdonaitė, 
III vietą Dana Butts ir Da
lius Gilvydis, o paminėta — 
Elena Tuskenytė. Svečiai 
galėjo pasižiūrėti albumų, 
kurie buvo išdėstyti prie 
scenos.

Dar kitai grupei mokinių 
buvo įteiktos dovanėlės už 
gražiai nupieštus Lietuvos 
istorinius žemėlapius. Pieši

mui vadovavo mokyt. Gra
žina Sturonienė, kuri ir do
vanėles dalijo, padedama 
dir. J. Širkos.

Pabaigai visa salė sudai
navo mėgstamąją mokyklos 
dainą „Su mokslu į rytojų”. 
Programai gražiai vadova
vo aštuntosios kl. mokiniai 
Rasa Dudėnaitė ir Linas 
Buntinas.

Dainius Brazaitis, 
VIII kl.

GARY
KRIKŠČIONYBĖS 

MINĖJIMAS
šv. Kazimiero lietuvių 

parapijos klebonas kun. dr. 
Ignas Urbonas organizuoja 
Lietuvos Krikščionybės mi
nėjimo iškilmes. Birželio 14 
d., 10 vai. r. šv. Mišias at
našaus vyskupas Vincentas 
Brizgys ir Gary diocezijos 
vyskupas Norbert F. Gaug- 
han bei keli lietuviai kuni
gai. Giedos operos solistai 
Algirdas Brazis, Jonas Vaz- 
nelis ir padidintas vietos 
parapijos choras.

Po vaišių sode, bažnyčio
je bus rodomas filmas — 
Lietuvos krikščionybės isto
rija. Iškilmėse dalyvaus 
Lietuvos generalinis konsu
las Vaclovas Kleiza.

Tikimasi, kad į iškilmin
gą Lietuvos krikščionybės 
minėjimą suvažiuos daug 
lietuvių iš Indianos, Illi- 
nois, Michigano valstijų: iš 
Beverly Shores, Union Pier, 
East Chicagos, New Buffa
lo, Harbert, Valparaiso, 
Chicagos bei kitų artimes
nių lietuvių kolonijų.

• Vilija Mockutė-Karalie- 
nė, bebaigianti architektū
ros studijas Southern Cali- 
fornia Institute of Architec- 
ture, išvyko vasaros semes
trui pagilinti žinias į to in
stituto skyrių Šveicarijoje. 
Kartu dalyvaus ir mokslo 
reikalais profesorių rengia
moj kelionėj po Europą.

• Aleksas Maurušaitis, 
Cleveland, Oh., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 83 dol. Ačiū.

• Česlovas Kiliulis, Lietu
viškosios skautijos fondo 
pirmininkas, išbuvęs Cleve
lando ligoninėje porą savai
čių dėl širdies negalavimų, 
grįždamas namo į Bostoną, 
apsilankė Dirvoje ir paliko 
auką laikraščiui paremti. 
Dėkojame už auką ir linki
me sėkmės skautijos greto
se.

• Albertas Misiūnas^ De
troit, Mich., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratas savo 
dukroms, Ramutei ir Valen
tinai, laikraščiui -paremti 
pridėjo auką 16 dol. linkė
damas Dirvos personalui 
sėkmės. Ačiū už auką ir lin
kėjimus.

• Leokadija Juškėnas, 
Chicago, III., atnaujindama 
prenumeratą, pridėjo auką 
Dirvai 13 dol. Ačiū.
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