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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Reagano perspektyvos
Jam bandant pereiti i priešpuoli

Vytautas Meškauskas

Grįždamas iš Venecijos 
viršūnių susirinkimo prezi
dentas Reaganas sustojo 
Berlyne, kur - kalbėdamas 
prie miestą skiriančio mūro - 
metė iššūkį Gorbačiovui: 
kodėl nepradėti taikos laiko
tarpio sugriaunant tą sieną?

Žinoma, tai buvo retoriš
kas klausimas - bet reikalin
gas, jei Europoje daugiau 
žmonių tiki į Gorbačiovo tai
kingumą negu Reagano. Iš 
tikro tas klausimas buvo ski
riamas daugiau Amerikai 
negu Europai, nes čia bus 
nulemtas tolimesnis prezi
dento likimas. Čia dar bent 
pusė visų žmonių jį laiko siim 
patingu, tačiau yra pradėję 
abejoti jo politikos sėkmin
gumu. Tos abejonės jau ne
leido respublikonams laimė
ti ne tik kongrese, bet ir 
senate per 1986 m. rinkimus 
Irano-Contra afera dar padi
dino abejones jo nuoširdumu 
ar sugebėjimu vadovauti 
valstybei.

Dabartinė Kongreso spe
cialių komisijų viešų posė
džių pertrauka leidžia ban
dyti suvesti to tardymo ba
lansą. Lee Hamiltoii, Atsto
vų Rūmų specialios komisi
jos pirmininkas, televizijos 
programoje paklaustas kokį 
blogiausią scenarijų jis įsi
vaizduoja Reaganui atsakė, 
kad jei pasirodytų, jog pre
zidentas žinojo, kad dalis iš 
Irano už ginklus gautų pini
gų norėta ir buvo panaudota 
contrams sušelpti. Tuo at
veju Prezidentas, viešai tai 
per TV paneigęs, duotų pro
gos prieš jį iškelti nušalini
mo iš pareigų bylą. Toks 
spėjimas išplaukia iš prielai
dos, kad taip galėtų parody
ti dar komisijų neapklauši- 
nėti buv. Saugumo Patarė
jas Poindexter ir pulk. lt. 
North. Tai būtų, kaip ame
rikiečiai sako, ‘smoking gunr. 
Kol kas tačiau nebuvo jokių 
įrodymų, kad prezidentas 
tai žinojęs. Dar daugiau. Pa 
aiškėjo, kad pik. lt. North šu 
prezidentu vienas buvo susi
tikęs, ir tai trumpam, gal tik 
vieną sykį. Be to, apie visą 
tą aferą niekas iki šiol nebū
tų žinojęs, jei pati adminis
tracija nebūtų pradėjusi teis 
minį tardymą. Normaliai 
kongresas su savo viešu ty
rinėjimu turėtų palaukti iki 
teismo paskirtas specialus 
prokuroras pabaigs savo 
kvotą. Už tat komisijos tei
sinasi, kad jos nenorinčios 
ką nors nubausti, bet tik kon

tucijos pakeitimo, draudžian 
čio biudžetą suvesti su de
ficitu ir sau veto teisės iš
braukti atskiras išlaidų po
zicijas. Iki šiol jis galėjo ve-

(Nukelta į 2 psl.)

Kr. Donelaičio pradinės ir aukštesniosios lituanistinių mokyklų Chicagoje vadovybė 1986-1987 mokslo metais. 
Iš kairės: Rimantas Dumbrys-tėvų komiteto pirmininkas, Regina Kučienė-inspektorė, Julius Širka- direktorius, 
Danutė Bindokienė-vicedirektorė, Juozas Polikaitis-renginių vadovas. J. Tamulaičio nuotr.
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Donelaitis išleido 21-mą abiturientų laidą
Antanas Juodvalkis

statuoti faktus ir rasti prie
mones ateityje užkirsti kelią 
užsienio politikos ‘privatiza
cijai’. Kad pats kongresas 
prie to privedė, apie tai ma
žai kas kalba. Taip bus ir 
ateityje, jei Kongreso dau
guma ir prezidentas bus skir
tingų partijų. Taip patvar
kė JAV konstitucija, siekda
ma kad tarp prezidento ir 
Kongreso būtų išlaikyta ‘lyg
svara’. Kaip tai kenkia - iš 
britų provincijos pavirtusiai 
super-valstybei - konstituci
jos autoriai negalėjo žinoti.

Laikydamas, kad tos afe
ros tyrinėjimas prie nieko 
konkretaus neprives, Rea
ganas laikė savo pareiga per 
jam dar likusius pusantrų 
prezidentavimo metų palikti 
didesnį pėdsaką istorijoje. 
Berlyne priminęs JAV atsa
komybę pasaulio tvarkyme, 
grįžęs namo jis išryškino sa
vo tolimesnius planus perei
to pirmadienio kalboje per 
televiziją. Visų pirma susi
tvarkyti su biudžeto defici
tu. Tam reikalui jis žino tik 
vieną receptą - apkarpyti iš
laidas civiliams reikalams, 
nedaug paliečiant krašto ap
saugos sąmatą, kartu nepa
didinant mokesčių. Čia pat 
reikia pastebėti, kad nors 
Kongresui labai rūpi padidin. 
ti pajamas, kad būtų ką iš
leisti, niekas jame nedrįsta 
pasiūlyti pajamų mokesčio 
padidinimo. Papildomas pa
jamas norima surinkti ko
kiais netiesioginiais mokes
čiais.

Prezidentas norėtų konstL aūkšt. lit. mokyklos. Lemon
te veikianti mokykla turi 
Maironio vardą, yra auganti 
ir bando pralenkti iki šiol 
buvusią didžiausią Kr. Done
laičio mokyklą. Aplamai - lit; 
mokyklose mokinių skaičius

Chicagoje veikia keturios 
pradinės lituanistinės mo
kyklos, dvi aukštesniosios ir 
Pedagoginis lituanistikos 
institutas. Prie parapijinių 
mokyklų Marąuette Parke 
ir Brighton Parke yra litua
nistinės klasės, šeštadie
niais veikia 8 skyrių Dariaus 
ir Girėno pradinė mokykla 
Jaunimo centre ir Kr. Done
laičio 6 skyrių prad. mokyk
la McKay miesto mokyklos 
patalpose. Taip pat veikia ir 
dvi aukštesniosios lituanisti
nės mokyklos - viena Jauni
mo centre, antra Kr. Done
laičio McKay mokykloje. Ne
tolimam Chicagos priemies
tyje Lemonte yra pradinė ir 

Taip prancūzų karikatūristas Tinti vaizdavo septynių konferencija Venecijoje, kur gondolą 
irklavo Gorbačiovas...

paskutiniais metais drąstiš- 
kai pradėjo mažėti.

Jaunosios lietuvių šeimos, 
turinčios mokyklinio am
žiaus vaikus, įsikūrė ne tik 
didžiųjų Amerikos miestų 
išsimėčiusiuose priemies
čiuose, bet plačiai paplito ir 
po visą kraštą, dėl darbo ar 
klimato sąlygų. Pavienės

KEISTI SIGNALAI IS KROKUVOS, 
NEW YORKO IR VATIKANO

Birželio 11 d. eilė Ameri
kos laikraščių perdavė se
kančią AP agentūros žinią - 
Popiežiaus kalbą iš Kroku
vos.

“Buvo plačiai spėliojama 
apie Popiežiaus vizitą Sovie
tų Rusijoje sekančiais me
tais, švenčiant tūkstantį me
tų nuo krikščionybės įvedi- 

šeimos nebepalaiko ryšių su 
švietimo taryba ir lietuvy
bės perdavimo savo vaikams 
klausimą apleidžia. Kur su
siranda kelios tokios lietu
viškos šeimos, bando suda
ryti židinėlius ir pramoky
ti vaikus lietuviškai. Tokių

(Nukelta į 7 psl.)
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mo tenai. Bet popiežius nu
rodė, kad nevažiuos - nebent 
galės vizituoti Lietuvą, Ro
mos katalikų tvirtovę, kuri 
buvo dalimi Lenkijos prieš 
II-jį Pasaulinį karą.”

Tą pačią birželio 11 d. NY 
Times bendradarbis M.T. 
Kaufman, plačiai aprašyda
mas apie Popiežiaus vizitą 
Lenkijoje, taip rašo:

“Jonas Paulius padarė is
torišką palyginimą su aiškia 
aliuzija dabarčiai, kai jis kal
bėjo prie karalienės Jadvy
gos karsto apie jos vedybas, 
kurios privedė prie monar- . 
chinės unijos Lietuvos su 
Lenkija.”

Mus pasiekė aliarmuojan
čios žinios, kad lenkiškai įta
kingi sluoksniai Vatikane sie 
kia, kad J. Matulevich-Matu- 
laitis būtų paskelbtas Lenki
jos-Lietuvos palaimintuoju.

Ką tai reiškia? Ar kad 600 
metų krikščionybės įvedimo 
Lietuvoje sukakties proga 
siekiama atnaujinti ir Lietu
vos-Lenkijos uniją???
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Britai per rinkimus pasisakė už 'liaudies kapitalizmą’.
- Thatcherienė trečių kartą iš eilės tampa premjere. 
-------------- - Rinkimai Italijoje. ----------------

Demokratijose labai retai 
pasitaiko, kad ta pati partija 
laimėtų tris kartus iš eilės. 
Kaip mes matome Ameriko
je, dviejų terminų pakanka 
sukompromituoti kiekvieną 
administraciją. Iš dalies dėl 
to, kad partijų programos ne 
daug skiriasi. Britų atveju 
skirtumas tarp partijų pa
žiūrų buvo didelis. Opozici
jos Darbo partijos laimėji
mas reikštų grįžimą į socia
lizmą, tuo tarpu nuo 1979 m. 
valdanti konservatorių par
tija siekia ne tik sulaikyti 
slinkimą į socializmą, bet pla 
čiai atidaryti vartus kapita
lizmui ir skatina tame proce
se dalyvauti eilinius žmones, 
kuriuos darbiečiai norėtų 
viskuo lygiai aprūpinti nuo 
lopšio iki grabo.

Darbiečiai per miestų sa
vivaldybes pastatė daug na
mų išnuomavimui darbinin
kijai ir vidurinei klasei. Kon- 
servatyvai pradėjo tuos na
mus pardavinėti nuominin
kams visiškai nuosavybei, 
įgalindami gauti padoriais 
nuošimčiais paskolas. Tokiu 
būdu apie 2 milijonai nūomi- 
mininkų tapo savininkais, 
kurie yra tuo patenkinti ir 
daug geriau namus prižiūri. 
Panašiai įvyko ir pramonės 
sektoriuje. Visa eilė pramo
nės įmonių buvo paversta 
akcinėm bendrovėm, kurių 
akcijos buvo prieinamos 
pirkti plačiai visuomenei. 
Jei Thatcherienei sudarius 
pirmą vyriausybę britai tu
rėjo savo tarpe 2 milijonus 
akcininkų, šiais metais tas 
skaičius pašoko iki 8 milijo
nų. O tų akcijų vertė, ūkiui 
atkutus, gerokai pakilo, at
nešdama bent ‘ant popie
riaus’ didelį pelną akcinin
kams. Tai ir yra vadinamas 
‘liaudies kapitalizmas’, ver- 
čiąs dirbti norint daugiau 
uždirbti.

Liūdnesnė to vaizdo pusė 
yra didelis bedarbių skaičius 
kuris siekia ll°/o (JAV yra 
6.3°/o). Gyvais žmonėmis 
skaičiuojant, tai yra trys mi
lijonai. Konservatoriai aiš
kino, kad tas skaičius mažė
ja, nes kas mėnesį atsiranda 
po 25,000 naujų darbų. Rei
kia atsiminti, kad šiais lai
kais, kada praktiškai beveik 
visi gali dirbti, o nedirbda
mas gauni pašalpą, automa
tiškai atsiranda didelė ‘profe 
sionalinių’ bedarbių klasė, 
kuri nori dirbti tik toje pro
fesijoje, kurios neteko. Šve
dijoje su tuo reiškiniu sėk
mingai kovojama, verčiant 
bedarbius mokytis naujų 
amatų ir profesijų, kurių pa
reikalavimas auga. Kaž ką 
panašaus žada daryti ir kon
servatorių vyriausybė Bri
tanijoje.

Žinoma, visuotinis sveika

tos draudimas liks ir toliau. 
Niekas ir nesiūlo jį panaikin
ti, nors visus nemokamai gy
dant jo kokybė nėra aukšta. 
Šiuo metu apie 750,000 žmo
nių laukia vietos ligoninėse, 
į kurias pirmoje eilėje pri
imami pavojingai susirgę. 
Apie 170,000 jau laukia vi
sus metus.

Darbiečiai neturėjo dide
lio pasisekimo ir savo paža
du vienpusiškai atsisakyti 
nuo atominių ginklų sustipri 
nant konvencionalines jė
gas, kas padidintų išlaidas 
krašto apsaugos reikalams. 
Jie taip pat ėjo ir už ryšių su 
JAV susilpninimą.

Thatcherienė buvo smar
kiai puolama už leidimą JAV 
lėktuvams pasinaudoti Bri
tanijos aerodromais puolant 
Libiją. Dabar nuotaikos pa
sikeitė. Rezultatai rodo, kad 
terorizmo pavojus iš Libijos 
pusės po bombardavimo su
mažėjo. Thatcherienės pres 
tižui nepakenkė ir didesnių 
aukų pareikalavęs Falklan- 
dų karas, kurį dabar britų 
dauguma laiko buvus reika
lingu.

Britų rinkiminė sistema, 
panašiai kaip amerikiečių, 
veda prie dviejų partijų sis
temos, bet kadang DARBO 
partija daugeliui atrodė 
esanti per kairi, su dėmesiu 
buvo laukiama liberalų-soci 
aldemokratų santarvės pasi
rodymo. Pasaulėžiūriniai ji 
laikoma tik kiek į kairę nuo 
centro. Rinkiminėse apylin
kėse ji tačiau nesurinko tiek 
balsų, kad galėtų pravesti 
savo kandidatus, nors kai 
kur pakenkė darbiečiams, 
kai kur - konservatoriams. 
Ji pravedė vos 22 atstovus, 
konservatoriai - 375, kas duo 
da jiems labai patogią dau
gumą 650 vietų parlamente. 
Darbiečiai turės jame 229 
atstovus. Procentais skai
čiuojant - konservatoriai ga
vo 42.8°/o, kiek daugiau kaip 
per paskutinius 1983 m. rin
kimus, bet mažiau negu 1979 
metais, kad jie surinko 
43.9°/o visų balsų.

•••

Jei britai po rinkimų tu
rės pastovią vyriausybę, ita
lai po savo rinkimų ir toliau 
yra pasmerkti koalicinei vy
riausybei, kuriai iširus ir 
buvo paskelbti nauji rinki
mai. Naujoji vyriausybė bus 
42-ji po antrojo pasaulinio 
karo. Tokiais atvejais pa
prastai įsigali biurokratai, 
kurie gali valdyti ir partijom 
nesutariant. Prieš rinkimus 
buvo prisibijota gero komu
nistų partijos pasirodymo. 
Jie vedė sumanią priešrinki
minę propagandą ir vaizda
vo esą visai nepriklausomi 
nuo Maskvos. Iš tikro jie 

nužygiavo toliau smukimo 
keliu, gavę apie 26% visų 
balsų, kai 1934 m. surinko 
virš 34%. Italijos komparti
jos smukimas yra kiek lėtes
nis už prancūzų. Savo būk
lę seime pataisė krikščionys 
demokratai, surinkę per 
34% balsų ir socialistai, ga
vę per 14% balsų, kurie su
darys koalicinę vyriausybę 
be komunistų, tačiau su ki
tom trim mažesnėm parti
jom: respublikonų, socialde
mokratų ir liberalų, kurios 
visos gavo mažiau balsų kaip 
per paskutinius rinkimus.

REAGANO 
PERSPEKTYVOS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
tuoti tik visą įstatymą, kas 
veda prie kompromisų ieš
kojimo, kurie nevisados išei
na kraštui į naudą.

Tiems pakeitimams pra
vesti nėra daug vilties, bet 
jų išpopuliarinimas galėtų 
tiems užsimojimams padėti 
tolimesnėje ateityje. O jų iš
kėlimas dabar, jei jiems bū
tų rastas visuomenės prita
rimas, pakeltų prezidento 
prestižą.

Mes jau ne kartą būkšta- 
vome, kad nesisekimas vi
daus politikoje JAV prezi
dentus verčia ‘atsigauti’ už
sienio politikoje, nors čia pa
siekti ‘laimėjimai’ dėl to daž
nai pasirodo iš tikro esą pra
laimėjimai. Šio krašto viešo
ji opinija yra nuo seno taip 
įtaigota, kad susitarimas su 
sovietais yra geras dalykas. 
Reagano dėmesys krašto 
saugumui privertė sovietus 
bandyti derybomis sulaikyti 
ginklavimosi spartą. Jie grį
žo prie derybų stalo, kurį 
buvo patys apleidę, kai da
bartinė administracija jiems 
pasiūlė vadinamą ‘zero op- 
tion’, t.y. JAV nesiųs savo 
vid. tolumo raketų į Europą, 
jei sovietai atšauks savo. 
Kai po to JAV pradėjo to
kias raketas gamintis ir siųs
ti į Europą, sovietai apsižiū
rėjo, kad be reikalo tais 
ginklais apsiginklavo ir pa
tys pasiūlė jų atsisakyti. 
Reagano politiniai priešai tai 
aiškino kaip sovietų taikingą 
mostą.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos i « m o b — Pasirinkta—f didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ Iš kitos pusės
Gegužės 22 d. DRAUGO vedamajame paliesta JAV 

Lietuvos okupacijos nepripažinimo politika ryšium su 
Linno išdavimu. Girdi:

”... okupacijos nepripažinimo politikai sustiprinti 
prieš kelerius metus JAV valdžia specialiu Kon
greso nutarimu — rezoliucija birželio 14 paskelbė 
Pabaltijo kraštų laisvės diena. Pirmą, kartą tą 
Kongreso nutarimą skelbdamas, prezidentas Rea- 
gan buvo susikvietęs daug JAV gyvenančių pabal
tiečių pasidžiaugti Baltųjų Rūmų rožių darželiu 
ir išgirsti tą jo jau daug kartų kartojamą okupa
cijos nepripažinimą ir Pabaltijo kraštų laisvės die
nos paskelbimą. Fotografavosi kviestieji mūsų va
dai su prezidentu, tas nuotraukas dėjosi mūsų 
spauda..

Bet štai Linno išdavimas visa tai pavertė farsu. 
Estijos pilietis buvo išduotas visai svetimai valstybei — 
Sovietų Sąjungai. Autorius B. Nainys akivaizdoje to 
klausia:

”Ar ’įsikandimas’ ir nuolatinis džiaugimasis 
ta nepripažinimo politika nėra mūsų šiandieninė 
iliuzija? Ar (ji)yra tikra gyvenimo realybė ... 
Ar ne laikas būtų labai rimtai... tos ... politikos 
klausimą pajudinti iš esmės?”

Iki šiol tik sovietai skaitė, kad toji nepripažinimo 
politika yra 'iliuzija’, praktiškai mes patys senai ją 
paneigėm važinėdami į ok. Lietuvą, o dabar pagal B. Nai
nio paraginimą turim tai viešai pabrėžti. Kam iš to nau
da? Juk turint galvoje pasaulinį jėgų balansą ir nuotai
kas ne tik JAV, bet ir visiems laisvame pasaulyje, seniai 
turėjo būti aišku, kad tai tik mostas, amerikonišku poli
tiniu žargonu tariant — ’photo opportunity’ mūsų politi
kams. Negali sakyti, kad tai visai nereikšmingas politi
nis mostas. Visų pirma negali žinoti, kas iš tikro bus 
toliau, nors dabar ir atrodo, kad nepriklausomybės klau
simas priklauso nuo pačios Sovietijos vidaus raidos. Ant
ra, jei norime atsisakyti tos 'iliuzijos’, kodėl taip užsi
spyrusiai reikalaujame kitos, dar mažiau reikšmingos, 
būtent — Vilniaus vyskupijos oficialaus įtraukimo į Lie
tuvos bažnytinę provinciją? (vm)

Bet kai Reaganas, nusileis 
damas krašto nuotaikoms, 
Reykievyke iš principo pa
siūlė visai atsisakyti atomi
nių ginklų, jo kritikai - 
apsisukę aplink savo ašį - 
pradėjo aiškinti, kad tik ato
miniai ginklai išlaiko taiką. 
Pasirodė, kad net tos vid. to
lumo raketos, kurias jis pa
siuntė į Europą - ir prieš ku
rias Europoje buvo smarkiai 
protestuojama, o Amerikos 
spaudoje kritikuojama - iš 
tikro buvusios reikalingos. 
Taip bent dabar sakoma.

Visa laimė, kad sovietams 
bet koks susitarimas yra ne
mažiau reikalingas negu 
JAV viešai opinijai. Dėl to, 
atrodo, bus nesunku susitar
ti dėl grįžimo prie tos ‘zero- 
option’, už tai neduodant 
jokio kredito Reaganui.

Jei tai prives prie susitiki
mo su Gorbačiovu Washing- 
tone, prezidento prestižas 
be abejo pakils. Kartu tokia 
galimybė sumažina opozici
jos norą ieškoti priemonių 
jau dabar taip sukompromi
tuoti prezidentą, kad jis dar 
turėtų pasitraukti prieš ter

minui baigiantis. Tai stebint 
galima pavydėti britams, iš
sirinkusiems pastovią vy
riausybę penkiems metams 
(žiūr. Apžvalga). Paguoda 
gali būti tik ta, kad ir toji vy
riausybė vidaus ir užsienio 
politikoje daugiau ar mažiau 
laikosi Reagano linijos.

MANAGEMENT TRAINEES
An international corporation has re- 
cently opened their offices in Atlanta. 
We are currently interviewing for 
management trainees with sales and 
marketing experience. We offer out- 
standing compensation, full medical 
benefits, complete training and career 
opportunities.

For interview call Mr. Chille
In Atlanta 404-454-5600
In Georgia 1-800-722-6678

(24-25 >

MECHANIC
POSITIONSOPENFOR 

HEAVYDUTYBUS/TRUCK 
MECHANIC 

•EXPERIENCE PREFERRED 
•GOODSTARTING SALARY 

•CLEAN WORKINGCONDITION$ 
•EXCELLENT BENEFITS 
•MUŠT HAVE OVVNTOOLS 
COMMUNITYBUSLINES

201-473-6230, WALTEK 
(24-30)

MANUFACTURING 
OPPORTUNITIES 

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

pasaulyje žmonės

Kr. Donelaičio aukšt. mo
kyklos išleidžiamosios abi
turientų klasės auklėtojos 
rašytojos Danutės Bindo- 
kienės pasakytas žodis.

Gerbiamieji svečiai, mieli 
mokiniai. Kai aš stovėjau ir 
stebėjau jus įeinant į salę - 
pagalvojau, kad mokytojai 
yra laimingiausi žmonės pa
saulyje. Jie turi progos pa
žinti ir dirbti su jaunais žmo
nėmis, matyti juos augant, 
bręstant ir pagaliau - išleisti 
juos į pasaulį, paliekant jų 
sielose ir protuose savo 
ženklą.

Si aštuntoji klasė, arba 21- 
ji abiturientų laida, buvo 
ypatinga jaunuolių grupė. 
Ar jūs prisimenat labai 
seniai, kai dar buvote šešto
je klasėje? Kai kas iš mūsų, 
jūsų mokytojų, tik liūdnai 
pakraipydavom galvas apie 
jus kalbėdami. Paskui, sep
tintoje klasėje, įvyko persi
laužimas. Kažin kaip tas ste
buklas įvyko? Tačiau tai 
šiandien nesvarbu" Svarbu - 
ir tai visų mokytojų nuomo
nė - kad esate viena iš tvir
čiausių Kr. Donelaičios aukš 
tesniosios mokyklos laidų!

Mes iš jūsų reikalavome 
labai daug, bet jūs nepasida- 
vėte, neišsigandote. Jeigu 
reikėjo rašyti sunkias temas 
- rašėte. Jų šiandien pilnas 
metraštis. Jeigu reikėjo vai

Kr. Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai 1986-1987 mokslo metais. Pirmoje 
eilėje iš kairės: Darius Polikaitis, Danutė Bindokienė - vicedirektorė, Julius Širka-direktorius, Regina Kučienė 
inspektorė, Alicija Brazaitienė, Gražina Sturonienė. J . Tamulaičio nuotr.

dinti - išmokote ir vaidinote. 
Jeigu reikėjo pasirodyti vie
šajai publikai - pasirodėte 
taip, kad mokyklos vardas 

buvo minimas su pagarba. 
Jūs buvote nuostabiai vie
ninga grupė. Dažnai klasėse 
būna daug atskirų grupelių, 
draugų būrelių, bet jūs visi 
sudarėte vieningą, šešioli
kos jaunuolių grupę, kuri 
kartu džiaugėsi vieni kitų 
pasisekimais, kartu liūdėjo, 
kai mus palietė baisi nelaimė 
Ir ne tik klasės draugus mo
kėjote užjausti. Jūsų širdžių 
gerumą juto mokytojos, ku
rias aplankė ligos, juto tie, 
kurie šventė gimtadienius. 
Tai nereiškia, kad buvote 
šventieji. Buvo šeštadienių, 
kada aš pati norėjau jus iš
mesti pro langus, tik gaila, 
kad mūsų klasė buvo pirma
me aukšte!

Tačiau aš tikiu, kad litua
nistinė mokykla ir jūsų mo
kytojai per šiuos ketverius 
metus pasiekė pagrindinį 
tikslą - išmokė jus jausti lie
tuviais ir didžiuotis savo kil
me. Gal būt jūs užmiršite 
kada buvo Liublino unija, 
neatsiminsite,kad švęsti turi 
nosinę balsę šaknyje, negalė 
site padeklamuoti nė vieno 
Bradūno eilėraščio, bet visa
da žinosite kas jūs esate, kur 
jūsų kilmės šaknys, atminsi
te savo, kaip lietuvių, parei
gą skriaudžiamai tėvų žemei

Dr. Leono Kriauče
liūno, ALT S-gos pir
mininko, žodis, pasaky
tas prelato J. Kučingio 
pagerbime š. m. gegu
žės 31 d. šv. Kazimiero 
bažnyčioje, Los Ange
les, Ca. ir ta pro įteikė 
prelatui ALT S-gos pla- 
ketę.

Mūsų gerbiamas ir gar
bingas šios dienos jubilia
tas per 50 metų skirtų Die
vui, Tėvynei ir lietuviams 
pasistatė paminklą kietesni 
už varį, kurio, kaip romėnų 
poetas Horacijus sako, jo
kios rūdys negadins, nei 
laiko dulkes neužneš.

Šis minėjimas darosi dar 
reikšmingesnis ir prasmin
gesnis, nes mūsų šios dienos 
jubiliatas neužsidarė siau
rose parapijos ribose, nesi
rūpino vien tiktai žmonių 
dvasiniais reikalais, bet 
kaip retas kitas kunigas, įsi
jungė plačiai į mūsų lietu
višką, kultūrinį, visuomeni
nį ir politinį gyvenimą. Ne 
kur kitur, o Vasario 16-sios 
minėjimo proga Washing- 
tone Kongreso rūmuose 
prieš eilę metų pirmą kartą 
sutikau gerb. Prelatą, kur 
jis sukalbėjo giliai išmąsty
tą patrijotinę invokaciją ir 
kuri tą dieną buvo atspaus
dinta Congressional Re- 
cords.

Prelato n u o š i rdumas, 
draugiškumas, tolerancija 
ir pakanta kitaip galvojan
čiam, tai yra neatskiriamos 
jo būdo savybės, todėl ne
nuostabu, kad ir į šias iškil
mes prisirinko minios žmo
nių. O aš net specialiai at
važiavau iš Chicagos, o 
„Darbininko” redaktorius 
tėvas Bučmys net iš New 
Yorko.

Todėl man didelė garbė 
ir privilegija atstovauti

O tai svarbiausia! Ne veltui 
tiek šeštadienių kalbėjote 
savo lietuvišką credo: Lietu
viais esame mes gimę, lietu
viais norime ir būt; tą garbę 
gavome užgimę, jai ir netu
rim leist pražūt. Aš šventai 
tikiu, kad tie žodžiai neišdils 
iš jūsų širdžių niekada.

Kun. Prel. Jonas A. Kučingis

Amerikos Lietuvių Tautinę 
sąjungą Jūsų, gerbiamas 
Prelate, šventėse padėkos 
Mišiose ir Sąjungos vardu 
nuoširdžiai Jus pasveikinti. 
Tegul Aukščiausiojo palai

Demonstracija Rygoje
Užsienio spauda paskelbė, 

kad tūkstančiai latvių sek
madienį, birželio 14 d., pa
minėjo baisiųjų birželį su 
demonstracija prie Laisvės 
paminklo Rygoj. Demons
traciją ištremtųjų atmini
mui sušaukė Latvijos Hel
sinkio grupė, kurią 1986 m. 
sudarė latviai darbininkai 
iš Liepojos uosto.

Vienas šaltinis teigė, kad 
dalyvavo net 5000 demons
tracijų, įskaitant „daug lie
tuvių” ir „nemažai estų”. 
Turimomis žiniomis, ši de
monstracija buvo didžiau
sias taikus ir nekomunisti
nis politinis susibūrimas vi
soj Sovietų Sąjungos istori
joj.

Nors demonstracija buvo 
šaukiama 3 vai. p. p., sovie
tai uždarė tą miesto dalį,, 
kur demonstracija buvo nu
matyta ir paskelbė jaunimo 
festivalį nuo 2 iki 4 vai. p. 
p. Tad demonstrantai buvo 
priversti susirinkti apie 4 
vai. p. p. netoli Laisvės pa
minklo, ant kalnelio, kur 
vyko kalbos ir buvo sklei
džiama peticija, reikalau
janti laisvės latviui sąžinės 
kaliniui Gunars Astrai. Į 
kelis šimtus susirinkusių 
prabilo latviai disidentai ir 
vienas estas, kurie reikala
vo rusifikacijos politikos 
panaikinimo. Apie 6:30 vai. 
vak., susirinkusi masė už
augo iki kelių tūkstančių ir 
ji pradėjo tyliai ir tvarkin
gai žygiuoti Laisvės pa

ma teikia Jums jėgų atei
ties darbuose. Jums dėkin
ga Amerikos Liet. Tautinė 
Sąjunga.

Prie šių sveikinimų jun
giasi ir Kriaučeliūnų šeima.

minklo link. Milicija netruk
dė demonstrantams, o gat
vėse susirinkusieji žiūrovai 
plojo praeinantiems demon
strantams.

Prie Laisvės paminklo 
laukė dar daugiau demons
trantų. Ten simboliškai jie 
padėjo vainiką išvežtie
siems į Sibirą pabaltie- 
Čiams.

Demonstraciją filmavo 
vakariečiai turistai, Latvi
jos televizija ir sovietinis 
saugumas. Eiseną vedė Lat
vijos Helsinkio grupės na
riai Rolands Silaraups ir 
tautiniais drabužiais pasi
puošusi Eva Bitenieks. De
monstrantai nešė plakatą, 
ant kurio buvo užrašyta 
”Birželio 14 d. aukų atmi
nimui”. Keli demonstrantai 
dėvėjo juostas su Laisvės 
paminklo užrašu: ”Tėvynei 
ir laisvei ”. (LIC)

OPERATOR 
HEAVY EQUIPMENT 

Growing environmental waste man- 
agement company seeks experienced 
Heavy Equipment Operator. Mušt be 
able to handle backhoes, fronted 
leaders & other heavy equipment. 
Previous related background requir- 
ed. We provide competitive starting 
wages & benefits package. Call Per- 
sonnel Dept.

201-344-4004
S&W WASTE, INC.

I 1 5 JACOBS AVĖ.
SO. KEARNY, N. J. 07032 

An Equal Opportunity Employer 
(23-24)

MECHANIC KNITTING MACH1NES 
ON WARP, 14 GUAGE, COMEZ AND 
CEDEGA KNITTING MACHINES. 
MUŠT HAVE ABIL1TY TO CHANGE 
PATTERNS. GOOD SALARY, BENE
FITS. JERSEY CITY AREA. CALL 

Bill 201-656-8813
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Gorbačiovo šuolis į tuštumą (3)

Kaip Gorbačiovas užšachuoja
vakariečius Jūratė Statkutė de Rosales

šių metų gegužės pirmų 
dienų pradėjo galioti Sovie- 
tijoje įstatymas, leidžiantis 
turėti privatų verslų. Apie 
šį įstatymų jau buvo sensa
cingai pranešta ■ vakarų 
spaudoje praeito lapkričio 
mėnesį. Jei vakariečių spau
da pranešimų sutiko it la
bai didelį įvykį, tai pačioje 
Sovietų Sųjungoje tas pats 
pranešimas buvo sutiktas 
veikiau su nepasitikėjimu. 
Daug kam tas įstatymas 
nebuvo joks palengvinimas, 
o tiktai dar viena valdiška 
kontrolė. Jau nuo seno, apie 
40' Sovietų Sąjungos gy
ventojų ”kombinuoja” kokį 
nors privatų verslų ne dar
bo valandomis: tokiems, 
įstatymas pasirodė tiktai 
nauja priemonė jų "verslų” 
kontroliuoti tam, kad jam 
trukdyti, arba, kad iš jo 
gauti mokesčių.

O ir pats įstatymas yra 
tokios siauros apimties, kad 
išrodo lyg nedrąsus bandy
mas kažką naujo įvesti. 
Įstatymas leidžia privačiai 
verstis tiktai 29-iose profe
sijose, bet pa v. yra neva
lia turėti xeroxo mašinų ir 
daryti, kad ir moksleiviams, 
kopijas, o jau dar mažiau 
yra leidžiama įsteigti savo 
spaustuvėlę. Be to, privatus 
verslininkas gali dirbti tik
tai po darbo valandų, kai 
grįžta namo iš darbo. To ne
gana: pasirodo, kad priva
tus "pramonininkas” netu
rės teisės samdyti darbinin
kų, taip, kad jo pagalbinin
kai tegalės būti jo šeimos 
nariai.

Tačiau net ir tuomet, kai 
"verslininkas” visas tas sų- 
lygas išpildys, jam vis dar 

“AUDRA” TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ
1 987

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

*
Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:

Birželio 29 
Liepos 9 
Liepos 17 
Rugpjūčio 6

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 įtaigos registracijos numeris — 2559030

bus nevalia turėti savo 
verslą. Jis turės prieš tai 
gauti savo gyvenamos vie
tos atitinkamoje įstaigoje 
specialų leidimą. Įstaigos 
pareigūnai i n d i v idualiai 
kiekvienu atveju nuspręs, 
ar leidimų duoti ar ne. O 
jei, pagaliau, norintis ”ant 
savęs” dirbti gaus leidimų, 
tai jis privalės mokėti val
džiai 50% savo uždarbio, 
tuo atveju, jei uždarbis vir
šys 500 rublių į mėnesį. Jei 
verslininkas yra pensinin
kas, tai ne tiktai turės mo
kesčius mokėti, bet nustos 
savo pensijos nuo tos die
nos, kai jam bus duotas 
"leidimas”.

Tačiau nežiūrint visų tų 
kliūčių, matuojant dalykus 
Maskvos akimis, šis įstaty
mas vistiek jau yra tikra 
ekonominė "laisvė”, kurios 
pirmas ženklas yra priva
čių mokesčių atsiradimas.

Lygiai kaip šiuo atveju 
žodžiai "privati pramonė” 
reiškia visiškai skirtingus 
du dalykus vakaruose ir So
vietų Sųjungoje, taip ir 
pats žodis, apimąs Gor
bačiovo "išlaisvinimo” poli
tiką, reiškia du visiškai 
skirtingus dalykus vakaruo
se ir sovietuose. Tas žodis 
yra "glasnost”.

Glasnost vakaruose yra 
verčiamas kaip "permato
mumas” ar "atvirumas” ir 
vakariečiai vaizduojasi, kad 
"glasnost” yra kažkokios 
naujos laisvės atsiradimas. 
Tačiau maskviečiams, žodis 
"glasnost” rišasi su kiečiau
sios bolševikų santvarkos 
tradicija. Tą žodį vartojo ir 
išgarsino Leninas, kai jis, 
į gyvenimo galą eidamas,

Rugsėjo 6 
Rugsėjo 3 
Rugsėjo 17 
Spalio 26 

apsižiūrėjo, kad gal per 
daug galios davė Stalinui ir 
bandė įvesti bolševikų ko
mitetuose "glasnost”, tam, 
kad Stalino "ukazai” būtų 
komitete atvirai aptarti.

Dviguba prasmė

Lygiai kaip žodis "glas
nost” vakaruose yra verčia
mas vienaip, o rytuose su
prantamas kitaip, taip ir 
Gorbačiovo "demokratizaci
ja" vakaruose išrodo vie
naip, o rytuose — visai ki
taip. Visa Gorbačiovo poli
tika šiuo metu ir yra dvi
veidė : vienas veidas yra at
suktas į vakarus, o kitas — 
skirtingas — į rytus. Va
karams Gorbačiovas rodo, 
kaip labai jisai demokrati
zuoja komunistinę santvar
ką, nors ir vysto tuo pat 
metu agresyvią užsienio po
litiką vakarų atžvilgiu. Ta
čiau, kai veidas atsisuka į 
krašto vidų, reformos, — 
kurių drąsumas su didele 
propaganda yra nuolat skel
biamas vakaruose — tos 
pačios "drąsios” reformos, 
viduje staiga pasidaro labai 
menkos. Tuomet, krašto vi
duje, pranešimai apie kietų 
"užsienio politikų” sudaro 
vienintelę kortą, kurių Gor
bačiovas laiko rankoje kai 
jis kalbasi su Kremliaus se
nąja brežnevininkų gvardi
ja. Paradoksas yra tame, 
kad Vakarai irgi siekia re
formų Sovietų Sųjungoje ir 
drauge žino, kad reformos 
tegalės įvykti tiktai tuo at
veju, jei Gorbačiovas sa
viems parodys, kad jis yra 
užisenio politikoje gudres
nis ir stipresnis už vakarie
čius. Kitaip tariant: Gorba- 
čiovaą sugebėjo pastatyti 
vakarus į tokią padėtį, ku
rioje vakariečiai nebežino, 
ar yra geriau Gorbačiovų 
prispausti, ar gal visiems 
bus geriau, jei jam bus duo
dama laimėti užsienio po
litikoje.

Nusiginklavimas

1981 metais Washingto- 
nas panoro nutildyti Ame
rikos ir Europos "taikos ir 
nusiginklavimo” manifes
tantus. Tuo tikslu, ameri
kiečiai tuomet pasiūlė so
vietams įvykdyti abišalį 
atominį nusiginklavimų. At
lanto pakto sąjungininkai 
anuomet mielai tą Washing- 
tono pasiūlymą parėmė, nes 
gerai žinojo, kad sovietai 
tokio pasiūlymo nepriims. 
Niekas tuomet vakaruose 
nė nepagalvojo, kad sovie
tai kada nors tuo pasiūly
mu pasinaudos.

Praėjo šešeri metai, ir 
Gorbačiovas tuo pasiūlymu 
nutarė pasinaudoti. Kai jis 
dabar pasiūlė vakarams pa-

KRIKŠČIONYBEI LIETUVOJE
DANUTĖ NARUTAVIČIŪTĖ

Karalius Mindaugas 
su Karaliene Morta 
Lietuvoj tave pasėjo. 
Buvai trapi, smulkutė, 
lyg iš sėklos dygusi rūtelė.

Didysis Vytautas tave 
Neries ir Nemuno 
šventaisiais krikšto vandenim 
paliejo, 
ir tu, atgijusi, 
iškėlei viršūnėlę žalių.

Tu augai ir bujojai: 
vyrai, moterys miniom 
bažnyčion ėjo, 
tavo giesmes giedojo pamaldžiai.

Vėliau tave, 
gyvybės ir šviesos nešėjų, 
kardais kapoti ėmėsi 
kazokai — žmogžudžiai.

Bet tu nenunykai.
Naujas viršūnėles ir žiedus krovei, 
paruošus tautų laisvei ir gerovei.

Atėjo Nepriklausomybės saulėti laikai. 
Laimingi, laisvėj augom, 
kaip ir tujen su mumis.
Po trisdešimt dviejų laimingų metų, 
netikėtai, pavergta likai 
kaimynų nedorų. Bet šaknimis 
giliai įaugusi tu mūsų dirvoje.
Tave ten gerbia — myli Lietuvos karta nauja.

Vai, auki, krikščionybe, ir žydėk visų lietuvių
širdyse! 

Jie tave saugos. Tu globosi juos gyva Dvasia.. 
Per tų galingų Dvasių mūsų Lietuva 
išliks tavoj šviesoj, ir amžių amžius 
bus gyva.

naikinti net dviejų rūšių 
atomines raketas Europo
je, Washingtonui nebegali
ma nesutikti su pasiūlymu. 
Nes jei dabar Washingto- 
nas atsisakys nusiginkluoti, 
pirmas klausimas kurį 
Kremlius pastatys bus: 
"Tai kodėl jūs tų patį da
lyką mums siūlėte 1981 me
tais?”

Jei Washingtonas, kaip 
jau atrodo, sutiks su abiša
lio nosiginklavimo pasiūly
mu, Atlanto pakto sąjungi
ninkams tuomi bus suduo
tas stambus smūgis, nes 
atominis nusiginklavimas 
išstato vakarų Europą į 
rimtą pavojų.

Labiausiai paliestos Gor
bačiovo pasiūlymo yra Va
karų Vokietija, Olandija ir 
Belgija. Jei amerikiečiai 
atitraukia iš vakarų Euro
pos savo atomines raketas, 
du istoriniai*vokiečių prie
šai, Prancūzija ie Anglija, 
vistiek ir toliau turės savo 
nuosavas atomines raketas, 
kurios nepriklauo Atlanto 
paktui. .Tuo tarpu Vakarų 
Vokietija, kuri neturi savo 
atominių ginklų, taps bejė
gė, ir prieš šiuos du savo 
kaimynus, ir prieš sovietus. 
Toje pačioje padėtyje atsi
durs Olandija su Belgija.

Kitas dar didesnis pavo
jus Vakarų Vokietijai grės

tų tuo atveju, jei Rytų Vo
kietija panorėtų vieną gra
žią dieną panaudoti savo di
delę neatominių ginklų per
svarą tam, kad sujungti abi 
Vokietijas į vieną.

Visa tai reiškia, kad jei 
Washingtonas priima Gor
bačiovo pasiūlymą nusigin
kluoti, tuo pačiu sugriūva 
vakarų Europos politinė ir 
karinė lygsvara. Iš vienos 
pusės atsiras tuomet ang- 
lų-prancūzų atominiais gin
klais paremta ašis, kurios 
negalės nebijoti kiti vaka
riečiai kaimynai. Iš kitos 
pusės, neatominių ginklų 
kiekis Varšuvos pakto kraš
tuose trejopai nusvers At
lanto pakto neatominių 
ginklų kiekį Europoje.

(Bus daugiau)

MECHANIC
Leading contract packager seeks am- 
bitious indiv. to work ar packaging 
mechanic. Areosol and /or liqvid 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. 07512

MANAGEMENT TRAINEES
An international corporation has re- 
cently opened their offices in Atlanta. 
We are currently interviewing for 
management trainees with sales and 
marketing experience. We offer out- 
standing compensation, full medical 
benefits, complete training and career 
opportunities.

For interview call Mr. Chille 
In Atlanta 404-454-5600 
In Georgia 1-800-722-6678 

(24-25)
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Lietuvos link (1)

Kelionė vienon šalin - per 
šešias tėvynes Bronys Raila

Įžanga. Autoriam visada patinka, jei spauda ir 
kritikai su dėmesiu sutinka paminėti ir įvertinti jų kny
gas. Šį kartą taip atsitiko ir mano trečiajam radijo pra
kalbų į Lietuvą rinkiniui „Tave mylėti tegalima iš tolo”, 
kuriam kai kurie kalbėtojai darė tik vieną didžiausią prie
kaištą, kad pavadinimas galėjęs ir turėjęs būti kitoks — 
aiškesnis ir tikslesnis. Aš betgi neatsižadėsiu savo pava
dinimo: jis man aiškus ir tikslus. Esu dėkingas apie tą 
knygą rašusiem Baliui Gražuliui (Karyje), Alfonsui Na
kui (Nepriklausomoje Lietuvoje), Broniui Kvikliui 
(Drauge ir australų Tėviškės Aiduose), ypač Vytautui 
A. Jonynui (Tėviškės žiburiuose) ir kitiems, trumpiau 
knygą paminėjusiem.

Pagal įsigalėjusią ir kartais gal ne vien tik blogą 
madą ir šią trečiąją mano žurnalistikos rinktinę keturio
se Amerikos lietuvių salose „pristatė” (arba, jei norit, 
pagal J. Vaišnį, SJ — „sutiko”, dargi "supažindino”): — 
1986 m. lapkričio 16 d. Jolandos Kerelienės pirmininkau
jamas Liet. Moterų Federacijos Chicagos skyrius su 
rašytojos Nijolės Jankutės-Užubalienės ir Pasaulio Lie
tuvio redaktoriaus Broniaus Nainio paskaitom; lapkri
čio 22 d. Bostone Laisvės Varpo radijo vadovas Petras 
Viščinis surengtame literatūros vakare su jojo paskaita 
apie knygą; 1987 m. gegužės 1 d. E. Kulikausko pirmi
ninkaujame Los Angeles L. B-nės apylinkė su Amerikos 
Balso bendradarbės žurnalistės Ritos Baltušytės-Ormsby 
paskaita; pagaliau gegužės 17 d. Juozo Stempužio vado
vaujamas Clevelando Tėvynės Garsų Radijas su prof. 
Tomo Venclovos paskaita ir kitais gerais priedais.

Dviejų pastarųjų pristatymų prelegentai, kaip pa
stebėjau, tų pobūvių lankytojam buvo ypačiai įdomūs, 
geri ir kvalifikuoti kalbėtojai. O man suteikę retai šiltų 
išgyvenimų, kaip to mūsų gyvenimo tragikos ir kartu 
tragikomikos liudijimai ir kartu beveik šypsningi keisto 
likimo pokštai, kai aš buvau ir likau politiškai ir ideolo
giškai labai priešingas jų tėvam, o štai dabar, po dau
gelio metų, susitikom, susijautėm ir turbūt suartėjom su 
jų į Vakarus pasitraukusiais vaikais ...

Tuose pristatymuose ir man teko vis pasakyti po 
prakalbėlę ne tiek apie knygą, kiek mėginant prisikasti 
prie kitų mūsų aktualijų rūpesčių. Pagrindinės tų kalbų 
mintys visur buvo tos pačios, bet šalutinės pagal reika
lą ir nuotaiką tai išplėstos, tai sutrumpintos.

Dirvos redaktoriaus paprašytas čia pateikiu trim 
atkarpom tų kalbų kondensuotas mintis, žinoma, jei su
tiksite, kad apie tai dar būtų verta kartą kitą nemigo 
naktų glūdomoje prisiminti ir pergalvoti.

Pradžioje buvo siaura 
paskirtis

Per pastarąjį dešimtmetį 
su viršum man daugiausia 
teko domėtis ir gyventi da
lykais, kurie skrisdavo į 
Lietuvą, ar bent aiškiai Lie
tuvos link. Tuo savo įnašais 
kiek prisidėdavau prie išti
so baseino kitų lietuviškų 
informaiijų, komentarų ar 
minčių, dabar srovenančių 
Lietuvos link iš trijų šalti
nių: Amerikos Balso, Ro
mos ir Vatikano lietuviškų
jų valandėlių ir Laisvosios 
Europos radijo lietuviškųjų 
programų.

Tam dirba daugelis kva
lifikuotų ir pasišventusių 
žmonių, tik, deja, retas jų 
darbo skriptas tepateikia
mas viešumai. Aš toje žur
nalistikoje išsiskyriau ne
bent tuo atžvilgiu, kad dar 
vis atsirasdavo man palan
kių leidyklų, net ir mece
natų, kaip Kostas Ramo
nas, kurie galvojo, kad tuos 

per radiją sakomus žodžius 
gal būtų verta užlaikyti 
knygų puslapiuose.

Čia trumpai pasisakysiu, 
kaip tame sudėtingame dar
be supratau savo paties už
davinius ir jų išpildymo bū
dą. Buvau pakviestas, ir 
rūpėdavo viena siauresnė 
sritis: pirma, peržiūrėti ir 
susumuoti sovietinės propa
gandos melų ir prasimany
mų srautą, jų primygtinai 
kartojamus neregėto masto 
mūsų tautos praeities ir da
barties įvykių klastojimus 
ar iškraipymus, ir antra — 
pateikti ištaisymus ir at
kirčius į tai, protarpiais pri
dedant kiek laisvos vaka
riečių atmosferos padvelki
mų.

Apie tai kalbant ir svars
tant, visada atsiveria gero
kai platesni tautinių ir tarp
tautinių problemų akiračiai, 
ir tuomet ana „siauresnė” 
sritis iš tikrųjų pavirsta la
bai ne siaura.

Sovietinė uždarybė ir 
pagalbos stoka

žvelgdami Lietuvos link, 
mes ir be svetimųjų nuro
dymų visi turbūt laikomės 
lietuviui savaime aiškių 
dėsnių: pirmiau kiek galint 
geriau susipažinti su tarp
tautine padėtimi ir su so
vietinio imperializmo pri
gimtimi bei tikslais specia
liai, o tada kiek galint be- 
šališkiau ir dalykiškai in
formuoti tolimosios mūsų 
šalies radijo klausytojus 
apie visus gyvybinės reikš
mės įvykius, o taip pat 
įvertinti ir aiškinti tų įvy
kių prasmę žmonėm, gyve
nantiem baisioje sovietinė
je uždarybėje.

Pirmiausia turėčiau pa
brėžti, kad priešingai negu 
apie mus, ir apie mane, skel
bia sovietinė spauda, pvz. 
kaip apie „imperialistų 
samdinius”, jų „žvalgybų 
bendradarbius” ar „pagal 
imperialisto Reagano dūdą 
šokančius tėvynės išdavi
kus”, — mano tikrovė bu
vo ir tebėra visai kitokia. 
Tiesiog gaila, kad kaip tik 
tosios "imperialistų pagal
bos” tiek buvo maža, arba 
nieko, ir todėl tasai darbas 
daug sunkesnis, nes reikia 
diibti vienuomoje, nes nie
kas čia nepapirkinėja, ne
įsakinėja, tartum visai ne
sirūpina ...

Kai dėl manęs, tai kaip 
freelance žurnalistas turė
jau vis pats ieškotis kelio 
ir takelių, kurie geriausiai 
atititų mūsų tautinius ir 
valstybinius interesus. Tam 
reikėjo ir reikia sekti ga
lybę įvairios spaudos ir 
knygų, kai kada pasitariant 
su tose problemose nusi- 
mančiais kolegomis, ypač 
įvairiais būdais susisiekti, 
pasikalbėti, atvirai padisku
tuoti su Lietuvos lietuviais, 
kartais ir su man visiškai 
nepriimtinų tendencijų "tu
ristais”. Visi tie šaltiniai, 
kiek jie bebūtų prieštarin
gi, tačiau būtini ir labai 
svarbūs, norint politiškai 
tiksliau susivokti realybės 
ir galimybių gairėse, apie 
mūsų skaisčių idealų ir jiem 
priešingų labai juodų veiks
nių sankirčiuose.

Prisipažinsiu, kad kal
bant tėvynės Lietuvos lin
kui, vieną iš didžiausių sun
kumų man sudarė ir sudaro 
tai, jog šiandien tėvynės ir 
pačios Lietuvos sąvokos bei 
sampratos nebėra visiem 
lietuviam tos pačios. Ati
džiau pažvelgę tikrovėn, jūs 
negalėsit nepamatyti, kad

Bronys

šiandien turim jau kelias 
„tėvynės” sampratas: ma
žiausia keturias, gal net še
šias. Gal kam tai atrodys 
keista ir juokinga — deja, 
tasai "juokingumas” labai 
realus ir skaudus.

Trys ten — trys ir čia...

Kaip liudija autentiškiau
si žinovai, sovietinėje Lie
tuvoje yra išryškėjusios 
trejopos lietuvių grupės. 
Nebūtinai griežtai atsiribo
jusios, dažnai susimaišan
čios, bet ne vienodos.

Pirmoji — tai sparčiai 
mažėjantys likučiai patrio
tų, kuriem tikroji Lietuva 
privalo būti tokia, kokia 
maždaug buvo Nepriklauso
mybės laikais. Tai tauri ir 
graži, bet nykstanti gene
racija, kurią vienas jaunas 
tarybinis rašytojas maž
daug su gailesčiu ir gal su 
pašaipa viename apsakyme 
pavadino "senosios istorijos 
konsulais”, "praeities išna
rom”, „apkurtusiais beetho- 
venais”.

Antroji — dabar gausiau
sia masė, mažne „visa tau
ta”, išaugusi jau sovietinė
je aplinkoje, neišvengiamai 
priversta prisitaikyti prie 
okupacinės padėties, nesiti- 
kinti senosios Lietuvos grį
žimo, stengiasi tautiškai 
nepalūžti ir laukia ateisiant 
palankesnių sąlygų kurti 
naują laisvą Lietuvą to
kiais pagrindais, kaip rei
kalaus aplinkybės ir kaip 
lems krašto gyventojų dau
gumos valia,

Trečioji Lietuva — „ta
rybinė”, negausi ir vienin
telė, kuri gali garsiai šūkau
ti — tai sovietiniai saugu
miečiai ir jų ruporai medi- 
jose, ir tam tikra dalis iš 
šimtatūkstantinės kompar
tijos aktyvistų, kuriem pri
valu, o kai kuriem jau ir 
normalu tikėti, kad dabar 
jų tėvynė yra ir liks plačio
ji Sovietų Sąjunga, o Lie

tuva geriausiu atveju de- 
graduotina į "gimtosios ša
lies” rangą, ar dar siauriau 
— į tėviškę”

Bet ar ne panaši padėtis 
ir užsienyje, net ir pačioj 
lietuviškiausioj Amerikos 
Lietuvoj ?

Vyresnioji pokarinių aei- 
vių karta, nenorėjusi ir ne
galinti nutausti, Lietuvą 
supranta ir trokšta jai lais
vės maždaug tais pačiais 
pavidalais, kaip ją paliko 
Nepriklausomybės laikais. 
Tai senosios istorijos kon
sulai ir kai kur apkurtę 
beethovenai, kaip anie so- 
vietinamoje Lietuvoje.

Vidurinioji karta išeivi
joje gana gausi, tai savo 
kilmės ir dvasios šaknų dar 
nepraradę individai, bet su 
aiškiai dylančia nepriklau
somos Lietuvos valsty
bės sąvoka. Jų dažnas sa
vo širdyse jau įpratęs ne
šioti dvi „tėvynes”: kiek 
idealizuotą, bet abstrakčią 
būsimos Lietuvos viziją — 
ir tikrąją, konkrečią Ame
riką.

Trečioji analoginė grupė 
(priešingai negu Lietuvoj) 
čia jau gausiausia. Tai sa
vanoriškai amerikietiškame 
katile susivirinę lietuvių 
kilmės išeiviai, jų vaikai, 
anūkai ir daugumas poka
rinių ateivių esamo bei bū
simo jaunimo, dažniausiai 
suvokiantys tik vieną aiš
kią tėvynę — Ameriką, 
(Kanadą, Braziliją ...). Jei 
kas lietuviško juose dar li
ko, tai kartais savo etninės 
kilmės atsiminimas, retkar
čiais romantiškas šaknų pa
ieškojimas, virtuvinės kal
bos likučiai — arba ir nie
ko ...

Atleiskit, kad varginu su 
tokia banalia mūsų „antro
pologija”, bet kad mes ją 
vis strausiškai ignoruojanti 
ir tada muistomės, nepajėg
dami pasidaryti tikrove pa
grįstų išvadų.

(Bus daugiau)
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Lietuviai esame visi — 9?01 W 59th Str-_ <7 n Chicago, III. 60629
Lietuvių Fonde ar esi? J£y Tel. 312 (471-3900)

liniHIU FONDUS Z^LITHUflNinN fOUNDAIlON
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = aukoto
jas, įm. = įmokėjo, atst. atstovauja, asm. — asmuo, suma po pavardės = 
įnašų iš viso.

1987 m. kovo mėn.

1 x $5 Vaitkevičius Stasys, $125.
1 x $10 Damas Jurgis, $210.
4 x $20 Amer, Lith. Club of Beverly Shores, $900; Grikinienė Konstan

cija atm. įn., $400; Tamašauskas Juozas ir Petronėlė, $730; Urbonas Vin
cas ir Ona, $465.

5 x $25 Daukantas Bladas ir Zuzana, $325; Gineitis Henrikas ir Marija, 
$75; Kolupaila prof. Steponas ir Janina atm. įn.: Kolupailaitė Eugenija, 
$1,565; Kriščiukaitis dilp. inž. Jonas atm. įn.: Kriščiunaktienė Marija, $700; 
Naumanas Mikalojus ir Ona, $300.

2 x $30 Matulionis Vladas ir Marcelė, $220; Vaičeliūnienė Kazė, $330.
1 x $30.47 X, $2,550.
1 x $40 Maskoliūnas Aleksas atm.: Karalius Algis ir Vilija $25 ir 1 

kt. asm., $1,735.
1 x $45 Marąuette Parko Lituanistinė Mokykla, $2,649.57.
3 x $50 Chainas Viktoras, $200; Stelmokas Jonas, $200; Vyliaudas 

Balys, $150.
1 x $70 Ivanauskas Kazimieras (miręs) ir Pranciška, $200.
1 x $75 Klivečka Jonas, $400.
1 x $82.40 Tiškutė Olimpia atm. įn.: Naikauskas Stasys ir Danutė 

$37.40, Zaparackas Algis ir Yolanda $25 ir 1 kt. asm., $82.40.
1 x $90 Vidugiris Vytautas ir Elena, $500.
28 x $100 Almenaitė Asta Teresė, $200; Atutis Aleksandras ir Jad

vyga, $400; Balys Mečys ir Leokadija, $300; Balytė Roma V. atm.įn.: Balys 
Mečys ir Leokadija, $300; Balkūnas prel. Jonas $600: Baltimorės Lietuvių 
Namai, $300; Baltutis Vytautas ir Ona, $500; Bulika Juozas, $416; Dariaus 
ir Girėno Lituanistinė Mokykla, $1,227.72; Daumanto Juozo Šaulių Kuopa, 
$500; Gaška Aleksandras atm.įn.: Gaškienė Emilija, $200; Gaška Antanas 
(miręs) ir Emelia, $800; Gylys Paulius ir Birutė, $700; Gritėnas Juozas 
(miręs) ir Stanislova, $1,300; Juška Alfonsas ir Elena, $300; Lapatinskas 
Vytautas ir Alice, $200; Liaukus Justinas ir Elena, $1,600; Mackus poetas 
Algimantas atm. įn.: Mockienė Marcelė, $600; Minelga Antanas ir Aldona, 
$200; Nagienė Antanina atm.įn.: Nagys dr. Henrikas. $200; Paliulis Jonas, 
$300; Prižgintas Vacius ir šeima, $2,500; Putel is Algirdas atm. įn.: Stankus- 
Saulaitis Algirdas ir Marija, $100; Rockfordo Lietuvių Pensinikų Klubas, 
$100; Sklaris Frank, $100; Steponavičiūtė Ramona, $100; Vaitkus Andrius 
ir Marija, $700; Valaitis Aušrinė, $250.

1 x $105 Bauža Jurgis atm. įn.: jm. 8 asm., $1,390.
1 x $140 Bublys Vladas atm.: Bublienė Stasė $40, Naujokaitis 

Gediminas $100, $1,100.
1 x 144 Lipčius kpt. Stasys ir Ssgt. Stasys J. atm. įn: Lipčienė Albina, 

$1,000.
4 x $200 Kačinskas Jeronimas, $500; Klevas Vincentas ir Sofija, 

$1,100; Klova Vincas, $2,600; Lithuanian National Club of Montello, $900.
1 x $225 Stulpinas Stasys atm. įn.: Didžiulis Vytautas ir Jadvyga $200, 

LB Palm Beach Co. Apylinkės valdyba $25, $225.
1 x 250 Brazaitienė Adelė atm. įn.: Slabokienė Lina $100, Bielskus 

Algirdas $30, Babickienė Aušra $25 ir 11 kt. asm., $250.
2 x $300 Kučingis prel. Jonas, $1,500; Manelis Petras ir Valentina, 

$515.
1 x $720 Pakštys Mykolas atm.: Pakštienė Alisa $455, Spakevičiūtė 

Danguolė $50, Simonaitis R. ir G. $35, Bender Rostislav ir Regina $25, 
Burke Edmund $25, Šležienė Nijolė $25 ir 9 kt. asm., $1,100.

2 x $900 Matioška Antanas atm. įn.: Matioškai Juzė, Rūta, Algis ir 
Edvardas $500, Lazdinis Stasys ir Kazė $50, Januškevičius Juozas ir Anelė, 
$40, Galinis Bronius $25, Izbickas Lionginas $25, Izbickas Vytautas $25, 
Keturakienė Veronika $25, Santvaras Stasys $25 ir 15 kt. asm., $900; Pa
jaujis Petras atm. įn.: Pajaujienė Petronėlė $500, Petrulis V. ir R. $50, 
Puskepalaitienė L. $50, Rauckis V. $50, Rugienis J. ir V. $50, Udrys N. 
V. $25, Vaitas dr. Otonas $25, Zaparackai A. $25 ir 9 kt. asm., $1,000.

8 x $1,000 Ambrozaitis dr. Kazys ir Marija, $5,680; Bartašius Kazys 
ir Ida, $2500; Didžiulienė Kazimiera atm. įn.: Didžiulis Vytautas ir Jad
vyga, $6,000; Kaunas dr. Ferdinandas ir Vanda, $9,000; X, $3,500; Mačernis 
Pranas ir Rožė, $2,100; Razma dr. Antanas ir Elena, $14,100; Valaitis dr. 
Jonas ir Joana, $3,500.

1 x $3,000 Girvilas Kleopas A., $5,400.
Iš viso $19,446,87

1987 m. balandžio mėn.
1 x $10 Stankus Kostas, $285.
1 x $20 Jonikas dr. Petras ir Ona, $355.
7 x $25 Adamkevičius Ignas, $225; Bardauskas Joseph ir Stella, $200; 

Deveikis Stasys atm.: įm. 2 asm., $1,305: Kviklys Bronius ir Bronė, $160; 
Miškinis Napoleonas (miręs) ir Martyna MD, $1,075; Paketuris Vytautas 
(miręs) ir Leonora, $125; Venclova Tomas, $220.

1 x $40 Doba mjr. Vincas atm. įn.: Klimienė Žibutė, $350.
2 x $50 LB Clevelando apylinkė, $1,050; Razutis Antanas atm. įn.: 

činga Jonas $25 ir 2 kt. asm., $550.
1 x $75 Laučka Antanas ir Konstancija atm.įn.: Domanskienė-Lauč- 

kaitė Pranutė, $200.
12 x $100 Balašaitįenė-Žitkus Aurelija, $100; Dragunevičius Algiman

tas, $400; Girnius dr. Juozas ir Ona, $100; LB Palm Beach Co. apylinkė 
$600; Kezys Eugenija, $800; Liutermoza pulk. Albertas atm. įn.: 
Liutermozienė Ona, $1600: Petrauskas, Steponas atm. įn.: Petrauskienė 
Marija įm.-jo mirties 10 m. proga, $100; Prekeris Felicijus atm. įn.: 
Prekerienė Stasė, $1,195; Pumputis Antanas ir Joana, $400; Rinkus Juozas 
(miręs) ir Ona, $500; Vaitkus Andrius ir Marija, $700; Valiukėnas Bronius, 
$200.

1 x $150 Račius Vladas atm. įn.: Karalius Algis $30 ir 6 kt. asm., $150.
3 x $200 Balčiūnas Eugenijus ir Rima: įm. Pakeltis Kazys, $200; 

Černius Kazys ir Filomena, $2,600; Landsbergytė-Veillon Irena, $400.
1 x $250 Matioška Antanas atm. įn.: Vilniaus Krašto Liet. S-gos cen

tro valdyba $100, Juknevičius Antanas $50, Kulbokas Mr. & Mrs. V. $50, 
Dačys Mr. & Mrs. J. $25, Lekas Juozas $25, $1,150.

1 x $396 Macėnienė Ona atm. įn.: Pascoe Dana $50, Činga Jonas ir 
Aldona $35, Korius Mr. & Mrs. Z. $30, Kaškelienė Donna $25, Krausman 
Fran & Joe $25, Remeikis Nijolė $25, Šakienė Rūta $25 ir 19 kt. asm., $621.

1 x $500 Povilaitis Petras ir Anelė, $3,300.
2 x $1,000 Baras Stasys ir Elena $3,600; Pajaujis Petras atm. įn.: Pa

jaujis Zenonas, $2,000.
1 x $1,003.71 Kilius Povilas, $1,303.71.
Iš viso $6,519.71

VYRESNIŲJŲ LIETUVIU CENTRAS CHICAGOJE
Praėjus trisdešimčiai me

tu nuo Il-ojo pasaulinio ka
ro emigracijos Amerikon, 
Europos etninės grupės su
sidūrė su visai nauja, nenu
matyta problema: tos emi
gracijos žmonės sulaukė se
natvės — pensijos amžiaus. 
Tai atnešė daugybę naujų 
nuostatų ir reikalavimų so
cialinėje srityje, kuri buvo 
visai svetima mūsų vyres
niesiems. Juos slėgė anglų 
kalbos nemokėjimas ir dėl 
to, jie negalėjo susipažinti 
su šio krašto lengvatų įsta
tymais. Jų manymu, kreipi
masis j socialines instituci
jas buvo lyg ir išmaldos 
prašymas, kuris buvo ne
įprastas, vengtinas ir inter
pretuojamas, kaip savigar
bos praradimo ir nusižemi
nimo ženklas.

Tai pajuto ir didžiausioji 
lietuvių išeivijos organiza
cija laisvajame pasaulyje 
— Lietuvių Bendruomenė. 
Šiam reikalui puoselėti bu
vo įsteigta Socialinių Rei
kalų Taryba.

Jos tikslas buvo pravesti 
Amerikoje vyresniųjų lie
tuvių surašinėjimą ir statis
tikos pagalba nustatyti mū
sų žmonių kritiškiausias 
problemas.

Susirašinėjimas buvo at
liktas 1981 m. ir rezultatai 
parodė, kokioje apverkti
noje padėtyje buvo kai ku
rie mūsų vyresnieji lietu
viai :

1. Drastiškai pasikeitė 
mūsų lietuviškų parapijų 
gyvenimas. Kai anksčiau, 
parapijiečiams jos buvo 
įvairių reikalų sprendėjos, 
patarėjos tiek šeimyninia
me, tiek ir už jos ribų, tai 
dabar visas dėmesys buvo 
skiriamas parapijų išlaiky
mui ir jos reikalams finan
sinių lėšų telkimui.

2. Vaikai, užaugę, išsi
mokslinę ir sukūrę savas 
šeimas, išsikėlė užmiestin 
ir tėveli liko vieni su savo 
negalavimais ir problemo
mis.

3. Sveikatos priežiūra bu
vo visai apleista.

4. Nebuvo pasinaudojama 
valdžios teikiamomis socia
linėmis lengvatomis.

5. Daugumas lietuvių bu
vo atsidūrę sunkioje finan
sinėje būklėje. _

Ir taip, 1981 m. sausio 
mėn., Lietuvių Bendruome
nė pakvietė Danguolę Va- 
lentinaitę talkon ir Chica
goje buvo pradėta teikti so
cialiniai patarnavimai. Pra
džioje buvo prisiglausta 
"Margučio” patalpose ir 
dirbama tik kartą savaitė
je. Per vienerius metus bu

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1987.IV.31 pasiekė 3,664,102 dol. 
Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir 
jaunimą 2,047,586.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais gauta 
952,799 dol.

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

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT TAX EX- 
EMPT ILLINOIS CORPORATION, Chicago, IL.”

Visi remkime Lietuvių Fondą nes gautomis palūkanomis remiamas 
lietuvybės išlaikymas.

vo patarnauta apie 600 žmo
nių.

Socialinių Reikalų Tar
nyba buvo sėkminga ir pa
tarnavimai buvo plečiami 
pagal vyresniųjų lietuvių 
reikalavimus. Įsigytas dide
lis pasitikėjimas lietuvių 
tarpe, nes patarnavimai ir 
pagalba buvo teikiama vy
resniesiems lietuviams pri
imtinu būdu, neužgaunant 
jų savigarbos ir atsižvel
giant į jų reikalus ir pro
blemas. Ir amerikiečių įstai
gų dėmesys buvo palankus.

Darbo naštai didėjant, 
1985 m. Socialinių Reikalų 
Tarybos vyriausioji vykdo
moji direktorė, Danguolė 
Valentinaitė, pasiūlė naują 
projektą, kurį patvirtino di
rektorių taryba, ir kuris 
buvo visuomenės labai šil
tai priimtas: nupirktas pa
statas — Lithuanian Senior 
Center, kuris buvo padalin
tas į 3 dalis:

1. Pajėgų vyresniųjų lie
tuvių butus.

2. SEKLYČIĄ — valgyk
lą, su nuolaida pensinin
kams. Išvystytas maisto 
pristatymas į namus pabė
gusiems ir negalintiems iš 
savo namų išeiti.

3. Įstaigą, teikiančią vi
sokią socialinę pagalbą, pa
tarimus ir paaiškinimus, 
medicinišką pagalbą ir t.t.

Paminėtina gausi biblio
teka, dovanų krautuvėlė; 
ruošiamos paskaitos, pasi
linksminimai, iškylos; lei
džiamas laikraštėlis "Pen
sininkas” ; negaluojančius 
lanko prityrusi patarėja 
(sočiai worker) ir t.t.

Į ateitį buvo žiūrirha su 
baime, nes žinojome, kad 
paramos iš valdžios šiam 
reikalui negausime. Bet šį 
projektą įgyvendinus, turė
tume užvėją saviesiems ir 
tai galėtų būti pavyzdžiu ki
toms etninėms grupėms, 
kurios iki šiol nieko pana
šaus neturėjo.

Pastatas nupirktas, atre
montuotas ir pritaikytas 
numatytiems tikslams. Vi
suomenė parėmė aukomis, 
ir buvo savanoriškai auko
jamas ilgų valandų darbas. 
Rezultatai buvo pasigėrė
tini.

Centras stipriai įsipilieti- 
no lietuvių apylinkėje. Visi 
kambariai, skirti vyresnių
jų apsigyvenimui, tuoj buvo 
užimti. SEKLYČIA išpopu
liarėjo, kaip gera lietuviško 
ir skanaus maisto valgykla, 
kuri yra gausiai lankoma ir 
atsiliepimai apie ją puikūs. 
Įstaiga patarnauja lietu
viams, kurių problemos vis 

didėja. Centre jie suranda 
lietuvišką užuovėją, kurios 
iki šiol neturėjo. Čia jie ne
sijaučia nužeminti, užmirš
ti ir šiandien gali naudotis 
visomis šio krašto vyres
niesiems teikiamomis ir 
jiems priklausančiomis so
cialinės gerovės lengvato
mis.

Finansinė pagalba Cent
rui dar vis labai aktuali ir 
reikalinga. Skolos, mokes
čiai, procentai, įstaigos iš
laikymas ir kitos išlaidos 
dar labai slegia Centrą. To
dėl kreipiamės į lietuvių vi
suomenę ir prašome mums 
padėti, paremti, padrąsinti.

Skelbiame laimėjimų va
jų, laukiame aukų, prašo
me paramos, kad galėtume 
stipriai ir nepriklausomai 
atsistoti ant tvirto pagrin
do. Padėkite Centrui išsi
laisvinti iš skolų. Visos au
kos nurašomos nuo federali
nio mokesčių. Siunčiant au
kas, pažymėti, kad skiria
ma Vyresniųjų Lietuvių 
Centrui. Rašyti Lithuanian 
Human Services Council, 
2711 W. 71st St., Chicago, 
III. 60629. (jm)

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
A. Braškys, Sudbury .... 13.00 
M. Raupėnas, Hamilton 3.00 
A. Norus, Detroit ...... 3.00 
D. Adomaitis, Chicago .. 8.00 
A. Kondrat, Elizabeth .. 8.00 
J. Vanagaičio šaulių

kuopa, Bostone............. 25.00
H. Sukauskas, Toronto .. 3.00 
B. Staniškis, Detroit .... 3.00
O. Vilėniškienė,

Dorchester....................50.00
P. Šukys, Kearny .........10.00
J. Reisgys, Greenacre .. 8.00 
V. Meilė, Chicago ......... 3.00
V. Z. Viskanta,

Rolling Hills................ 13.00
J. Juška, Chicago ......... 8.00
K. Bartašius, Chicago .. 25.00
V. Milchell, Taylor......... 1.00
E. Valiukonis, Boston .... 5.00 
J. Andrašiūnas, Chicago 8.00 
J. Starėnas, Avon ............3.00
L. Kaulinis, Philadelphia 72.00 
A. Sperauskas, Pomona 33.00
M. Prakevich,

Virginia Beach............. 1.00
V. Mackus, Chicago .... 5.00 
T. Bukaveckas, Chicago 13.00
A. Draugelis, Toronto .. 18.00
P. Sukis, Cleveland .... 8.00
J. Taruška, Clearwater 10.00
I. Budreckienė, Chicago 10.00
L. Almario, New York ..13.00
J. Petras, Burbank......... 8.00
Ig. Kaunelis, Detroit .... 8.00
St. Bajorinas, Waterbury 8.00
F. Šiaučiūnas, London .. 8.00
V. Besperaitis, Topanga 10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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Donelaitis išleido 21-mq 
abturientų laidą

(Atkelta iš 1 psl.) 
šeimų pastangos ir entuziaz
mas dingsta, kai pamato ge
rų norų menkus rezultatus.

Lietuviškai kalbėti ir rašy
ti išmokti yra ne vieno iriė- 
nesio, ir ne vienų metų dar
bas. Tai ne lenciūgėlį šokti, 
dalyvaujant viešuose pasiro
dymuose. Reikia ištvermės 
ir užsispyrimo vaikus išlai
kyti lietuviais, o to dažnai 
šeimai pritrūksta. Neužmirš
tina, kad lietuvių kalba, li
teratūra ir istorija yra moks
las, kaip ir kiti mokslai, rei
kalaują rimto ir ilgo darbo. 
Amerikos mokyklose moko
ma 12 metų ir yra atsitikimų 
kad baigusieji aukštesniąją 
mokyklą nemoka skaityti ir 
sugeba vos pasirašyti savo 
pavardę. Tokioje aplinkoje 
gyvenant ir lituanistinėm 
mokyklom nelengva dirbti.

PRADŽIOS MOKYKLOS 
UŽBAIGTUVĖS

Kristijono Donelaičio mo
kyklų mokslo metų užbaig- 
tuvės įvyko 1987 m. birželio 
6 d. mokyklos auditorijoje, 
Chicagoje’ Atsilankiusiųjų 
dėmesį patraukia ant stalų 
išdėstyti mokinių darbeliai, 
didžiųjų Lietuvos miestų Vil
niaus ir Kauno albumai, dai
lė ir tautodailė. Kiek čia įdė
ta darbo viską surikiuoti, dai 
liai ir rūpestingai sutvarkyti 

Mokiniams ir svečiams 
užėmus vietas, maršo gar
sams aidint, punktualiai į sa
lę įeina 6-jį skyrių baigusieji 
21-mos laidos abiturientai. 
Sugiedami abiejų tautų him
nai. Scenos gilumoje šoliuo- 
ja Lietuvos riteris - Vytis, 
stovi vėliavos, gėlių pintinės 
ir knygomis apkrautas sta
las. Programą veda jaunas 
mokytojas Rimas Rekašius. 
Supažindinama su esamais 
svečiais ir mecenatais.

Per sceną prabėga pra
džios mokyklos geriausieji 
mokiniai, o jų auklėtojos-jai 
įteikia pgyrimo lapus. Kiek
viename skyriuje jų yra po 
keletą ir tas pradžiugina vi
sus dalyvius. Baigusiems 
šeštąjį skyrių pažymėjimus 
įteikia mokyklos direktorius 
Julius Sirka, asistuojamas 
inspektorės Reginos Kučie- 
nės ir klasės auklėtojos Bro

Kr. Donelaičio pradinės ir aukštesniosios lituanistinių mokyklų 1986 - 
1987 mokslo metų Tėvų komitetas. Iš kairės: Eugenijus Paulius - sekr., 
Monika Kabliauskienė-ūkio reikalai, Rimantas Dumbrys -pirmininkas, 
Birutė Pabedinskienė - ižd., Raimundas Gierštikas-vicepirm., Irena 
Adickienė-parengimų vadovė. J. Tamulaičio nuotr.

nės Prapuolenienės. Knygo
mis apdovanojo dail. P. 
Aleksa.

Pasikeičiama kalbomis: 
baigusiųjų vardu žodį pasa
kė (paskaitė) Vilija Gražuly
tė if auklėtoja B. Prapuole- 
nienė, palinkėjusi smagių 
vasaros atostogų ir tikėda
ma pasimatyti aukštesniojo
je mokykloje. Šeštokai savo 
auklėtojai įteikė gėlių puokš
tę.

MOKYKLOS METRAŠČIO 
SUTIKTUVĖS

Aukštesnioji mokykla 
kiekvienais metais išleidžia 
metraštį, kurį prirašo patys 
mokiniai, o spaudai paruošia 
Regina Kučienė, talkinant 
Danutei Bindokienei. Šiai 
iškilmių daliai vadovauja re
daktorė R. Kučienė.

Ištraukas iš metraščio 
‘Ąžuolinių kryžių keliais’ 
skaitė Gailė Sabaliauskaitė, 
Rasa Dūdėnaitė ir Dainius 
Brazaitis. Buvo atžymėti 
plačiojoje lietuvių spaudoje 
rašiusieji mokiniai: Dainius 
Brazaitis, Linas Buntinas, 
Rasa Dūdėnaitė, Andreja 
Kabliauskaitė, Linda Miku- 
čiauskaitė ir Marius Tijūnė
lis. Juos pasveikino Lietu
vių žurnalistų s-gos vardu 
Daužvardžio fondo pirm. 
Bronius Juodelis ir įteikė 
knygą ‘Žurnalistika’, kvies
damas ir toliau lavinti 
plunksną, rašant lietuviško
je spaudoje. Lietuvių Fondo 
vardu sveikino A. Juodval
kis ir įteikė L. Fondo leidinį, 
prašydamas nepamiršti lie
tuviškos spaudos ir L. 
Fondo, nes L. Fondas remia 
švietimą, kultūrą ir jaunimą.

AUKST. MOKYKLOS 
PABAIGTUVĖS

Grįžęs prie mikrofono iš
kilmių programos vadovas 
Rimas Rekašius pakvietė 
aukšt. mokyklos klasių auk
lėtojus įteikti pagyrimo la
pus geriausiais pažymiais 
baigusiems mokiniams. Ir 
čia jų buvo po keleris iš kiek
vienos klasės.

Bet gi didžiausias dėme
sys buvo nukreiptas į baigu
sius aukštesniąją lituanisti
nę mokyklą. Į sceną buvo

Kr. Donelaičio pradinės lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai 1986-1987 mokslo metais. Antroje eilėje 
iš kairės: Rimas Rekašius, Rūta Musonytė, Svajonė Kerelytė, Nijolė Girštikienė, Marija Plačienė, Aušra 
Jasaitytė, Julius Širka-direktorius, Regina Kučienė - inspektorė, Bronė Prapuolenienė, Rita Valkiūnienė, Be
atričė Sturonaitė, Aleksandra Gražytė, Audrius Polikaitis. J. Tamulaičio nuotr.

pakviesti direktorius Julius 
Sirka, inspektorė Regina Ku 
čienė ir klasės auklėtoja ra
šytoja Danutė Bindokienė, o 
taip pat ir tėvųlc-to pirm. R. 
Dumbrys, knygų aukotojai - 
kun. K. Kuzminskas, dail. P. 
Aleksa, J. Palukaitis. Nega
lint dalyvauti gen. konsului 
Vaclovui Kleizai, abiturien
tams atestatus įteikė direk
torius J. Sirka. Abiturientai 
buvo apdovanoti glėbiais 
knygų: T. Venciovo - Teks
tai prie tekstų, P. Aleksos - 
Lietuvos ekslibriai, LKB 
Kronikos VII tomas ir mo
kyklos metraštis - Ąžuolinių 
kryžių keliai.

Abiturientų vardu atsi
sveikino Dainius Brazaitis, o 
savo sukurtą eilėraštį ‘Mūsų 
keliai’ perskaitė Gailė Saba
liauskaitė. Ypatingai jaut
riai atsisveikino klasės auklė
toja D. Bindokienė, kurios 
žodis duodamas atskirai. Sa
vo auklėtojai abiturientai 
įteikė gėlių puokštę ir dova
ną.

SVEIKINIMAI

Abiturientus sveikino LB 
švietimo tarybos ir Pedago
ginio lit. instituto vardu Sta
sė Petersonienė. Kvietė ne
pasimesti aplinkoje, bet 
stoti į institutą ir stiprinti lie
tuvių kalbą, istoriją ir litera
tūrą. Iki šiol Donelaičio mo
kykla davė didžiausį pedago
ginio instituto studentų skai
čių.

Jautriai kalbėjo LB Vidu
rio Vakarų apygardos pirm. 
Birutė Vindašienė, linkėda
ma įsijungti į lietuvių kultū
rinę veiklą ir savo žiniomis 
garsinti Lietuvos vardą.

Tėvų komiteto vardu ska
tinantį ir padėkos žodį pasa
kė Rimas Dumbrys. Abitu
rientams ir visiems moki
niams linkėjo gerų atostogų 
ir poilsio, o mokytojams iš
reiškė nuoširdžią padėką už 
jų nepailstantį lietuvybės iš
laikymo darbą ir pasiaukoji
mą šiai mokyklai. Tėvų ko
mitetas visiems mokytojams 
įteikė po gėlių puokštę, o ra
šytojai D. Bindokienei, išdir
busiai šioje mokykloje 25-ris 
metus, prie padėkos prijun
gė ir dovaną.

Direktorius J. Sirka jaut

riai ir kietai pasisakė dėl mo
kinių nuolatinio mažėjimo ir 
lietuvybės silpnėjimo šiame 
krašte ir visoje išeivijoje. 
Abiturientams, mokiniams 
ir mokytojams linkėjo poil- 
singų atostogų.

Mokyklos iškilmės baigtos 
tautiniais šokiais, kuriuos 
pašoko Vi to skyriaus moki
niai ir abiturientai, akorde
onais palydint Viktorui Puo
džiūnui ir Arūnui Polikaičiui 
Visi sugiedojo mokyklos 
dainą SU MOKSLU Į RY
TOJŲ.

MOKYKLOS LEIDINIAI
Kr. Donelaičio mokyklos 

išleidžia keturis numerius 
leidinio PIRMIEJI ŽINGS
NIAI, prirašomą ir iliustruo
jamą pačių mokinių. Pirmuo
sius žingsnius spaudai paruo
šia ir redaguoja mokytoja 
Gražina Sturonienė, finan
suoja tėvų komitetas, spaus
dina Morkūno spaustuvė Chi
cagoje. Taip pat, kartą į mė
nesį, y raleidžiamas informa
cinis biuletenis, kuriame ran 
dama žinių apie mokyklos 
veiklą, renginius ir numato
mus darbus. Bet didžiausias 
ir gal išlaidingiausias leidi
nys yra mokyklų metraštis. 
Šių metų metraštis yra pa
vadintas ‘Ąžuolinių kryžių 
keliais’- gausiai iliustruotas 
mokyklos veiklos nuotrau
komis.

Metraštį redagavo Regina 
Kučienė, talkinama Danutės 
Bindokienės, viršelis Jono 
Maleškos, nuotraukos Jono 
Tamulaičio ir Rūtos Muso- 
nytės. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė, Chicagoje. Leidi
nys didelio formato (8V2xll) 
152 psl. Kaina nepažymėta.

UŽSKLANDAI

Lituanistinių mokyklų pa
dėtis kiekvienais metais vis 
sunkėja dėl nuolatinio moki
nių skaičiaus mažėjimo ir lie
tuvių kalbos silpnėjimo. Prie 
mokyklų veikia parengiamo
sios klasės nemokantiems, 
ar silpnai mokantiems kalbą 
mokiniams.

Šių metų abiturientai, 
kiek jie turėjo progos lietu
viškai prakalbėti, labai gra
žiai ir tvirtai pasirodė. Vadi
nasi, norint ir dabar, ir šiose 

sąlygose galima labai gražiai 
lietuviu kalbą pramokti 
Jaučiamas jaunimo tautinis 
atgimimas, jei šeimos ir vi
suomenė sudaro palankias 
sąlygas.

Norint palengvinti mokyk
lų išlaikymo naštą, reikėtų 
eiti prie mokyklų susijungi 
mo, nes sumažėjus mokiniu 
skaičiui Jaunimo centro pa
talpų pakaktų abiem mokyk
lom. Čia didesnė problemą 
glūdi administracijoje, nes 
mokyklos turi ilgametę save 
istoriją. Atsargiai, nieko ne- 
užgaunant ir nepaneigiant, 
reikėtų pradėti ieškoti susi
jungimo kelių. To ir linkime.

Kr. Donelaičio aukštesnią
ją mokyklą baigė ir atesta
tus gavo:

Balzaraitė Inga, Bilutė Ra 
minta, Brazaitis Dainius, 
Buntinas Linas, Dudensi
te Rasa, Gaižutis Tauras, 
Gilvydytė Gitą, Hdllende- 
rytė Rasa, Kabliauskaitė 
Andrėja, Mikučiauskaitė 
Linda, Ramanauskas Pet
ras, Sabaliauskaitė Gailė, 
Tamulis Aleksandras, Ti
jūnėlis Marius, Vasiliaus
kas Paulius, Viržintaitė 
Lydia.
Džiugu pastebėti, kad Ra

sa HoUenderytė atėjo iš ne
mokantiems lietuviškai pa
rengiamosios klasės ir geras 
baigė aukštesniąją lituanis
tinę mokyklą. Sveikinamu 
ryžtingą Rasą ir linkime ja 
ir toliau būti pavyzdžiu abe 
jojantiems.

HIRING! Govemment jobs — 
your area. $15,00 — $68,000 
Call (602 838-8885, Ext. 1753 

(23-27)

ELECTRON1C TECHN1CIAN — Am- 
power Electronic instrument Compa- 
ny of Totowa is looking for electro- 
nic technician to repair and calibrat# 
digital meters, power supplies etp. 
Familiarity with H. P., Fluke, or Tek- 
tronix a plūs. On-job experience p.r 
military P. M. E. L. a mušt. Good 
starting salary & company benefits.. 
Call for appt., Mr. SER1NO, 201-256- 
0013. (24-26)

. CARPET CLEANING 
TECHS

Join one of the fa&test moving in- 
novative companies in Amefica. 
seek people who are highly motivated 
with good communication skills A 
have a good driving record. No exp. 
required.
We offer top vvages, paid vacation, 
holidays, % paid medical/life in- 
surance, job security and paid train- 
ing.
Call 201-575-8733 or apply: 

Stanley Steemer Carpet Cleaner
18 Commerce Rd., 

Fairfield, N. J. 07006 
(24-26)
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BOSTON
LITUANISTINĖ 

MOKYKLA

Birželio 6 d. mokslo me
tus baigė Bostono aukštes
nioji lituanistinė mokykla, 
išleisdama keturias abitu
rientes : Lisą Bacevičiūtę, 
Mają Goštautaitę, Rūtą 
Kalvaitytę ir Gidą Zikaitę. 
Mokyklos baigimo pažymė
jimai įteikti po pamaldų 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
salėje, kur kalbėjo mokyk
los vedėja Daiva Matuliony- 
tė-de Sa Pereira, o progra
mėlę atliko mokiniai.

Nuo naujų mokslo metų 
mokyklai atsakytos Gavin 
mokyklos patalpos, kuriose 
ji ligi šiol veikė. Naujos pa
talpos mokyklai gautos 
Blue Hill Technical School 
Cantone. Bet už tas patal
pas teks gana brangokai 
mokėti. Tai naujas apsunki
nimas mokyklai.

AUKOS VIETOJE 
GĖLIŲ

Mirusio Aleksandro Za- 
gurskio šermenyse Caspero 
laidotuvių namuose, lanky
tojai vietoje gėlių jo atmi
nimui paaukojo 65 dol. Lie
tuvių Fondui. Taip mirusie
ji palieka gyvais lietuviško
je veikloje, kurią taip gau
siai remia Lietuvių Fondas 
savo gaunamais nuošim
čiais už pagrindinį kapita
lą, laikomą Lietuvai, kai ji 
atgaus laisvę.

UŽKANDINĖ VEIKIA

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos užkandinė 
vasaros metu veikia norma
liai šeštadieniais ir sekma
dieniais, kaip visuomet. Jo

‘An>ber Holidays” 

1987 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:
Liepos 20-28 Maskva 1, yilnius 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 Broadway
P. O. Box 116, 

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

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

nas Stankus su savo talki
ninkais gamina įvairius lie
tuviškus valgius. Toji už
kandinė dabar liko vienin
tele vieša lietuviška vieta, 
kurioje gali susitikti lietu
viai iš arti ir toli.

GEDRAIČIŲ DAILĖS 
PARODA

Bridgewater viešosios 
bibliotekos patalpose, 15 
South St., Bridgewater, Ma. 
atidaryta Alberto Gedrai- 
čio, jo dukters Elenos ir sū
naus Jono Gedraičio dailės 
darbų paroda, kuri veiks li
gi liepos 16 d. Ją galima ap
lankyti kiekvieną dieną dar
bo valandomis. Parodoje iš
statyti 47 įvairios techni
kos paveikslai.

Visi trys Gedraičių šei
mos dailininkai yra baigę 
atitinkamas meno mokyk
las. Jonas Gedraitis dirba 
viešojoje mokykloje, kaip 
meno mokytojas. Tai jau 
trečiosios kartos Amerikos 
lietuvis, kuris reiškiasi lie
tuviškame gyvenime. Tarp 
kitko jis uoliai talkina Lais
vės Varpo radijo programai 
angliškoje dalyje.

ŠAULIŲ IŠKYLA
Naujosios Anglijos Trakų 

rinktinės šaulių suorgani
zuota birželio 7 d. Romuvos 
parke Brocktone iškyla pra
ėjo gana gražiai. Dalyvavo 
Martyno Jankaus šaulių 
kuopos nariai iš Brockton, 
Jono Vanagaičio šaulių kuo
pos nariai iš Bostono ir Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuo
pos nariai iš Worcesterio. 
Šaudymo varžybas pravedė 
rinktinės pirmininkas Al
girdas Zenkus iš Worceste- 
rio. Geriausiu šaudytoju pa
sirodė Stasys Urbonas iš 

Bostono šaulių kuopos. Mar
tyno Jankaus šaulių kuopos 
pirmininkei Stasei Gofen- 
sienei vadovaujant, visi 
gražiai pavaišinti. Iškyloje 
dalyvavo taip pat svečiai.

NEW YORK
LMF NEW YORKO 

KLUBO VEIKLA
Lietuvių Moterų Federa

cijos New Yorko klubas, va
dovaujamas dr. Marijos Žu
kauskienės šių metų birže
lio 9 d. Woodhaven, N. Y. 
klubo metiniam susirinki
me paminėjo 1941 metais 
prasidėjusios lietuvių tau
tos tragiškuosius birželio 
įvykius, nekaltų žmonių 
kankinimus ir išvežimus 
mirčiai. Nuo to laiko pra
ėjo jau netoli pusė šimto 
metų, bet ši mūsų tautos 
tragedija amžiais liks Lie
tuvos istorijoj nepamiršta. 
Apie šį įvykį plačiau tas 
kančias primindama kalbė
jo Emilija čekienė.

Po šių liūdnų mūsų tėvy
nės įvykių prisiminimo 
LMF New Yorko klubo val
dyba padarė pranešimą apie 
praeitų metų veiklą. Pirmi
ninkė pranešė, kad šio LMF 
klubo didžiausias parengi
mas buvo tradicinis Velykų 
margučių stalas, kaip ir vi
suomet praėjęs dideliu pa
sisekimu. Antras iš dides
nių renginių buvo tai iš 
Clevelando Ilonos ir Kristi
nos Kuprevičiūčių puikiai 
pavykęs koncertas ir tre
čias iš didžiųjų renginių su
silaukęs taip pat didelio vi
suomenės dėmesio tai klubo 
surengta dailininko Juozo 
Bagdono kūrinių turtinga 
meno paroda, į kurią buvo 
atsilankę ir daug dailinin
kų iš tolimesnių vietų.

Sekretorė Magdelena Ulė- 
nienė paskaitė protokolą ir 
į naują klubo valdybą buvo 
išrinkta: dr. Mariją Žukaus
kienė pirmininke, Malvina 
Klive^kienė vicepirmininke, 
Magdelenaa Ulėnienė sekre
tore ir Sofija Skobeikienė 
iždininke. Į revizijos komi
siją išrinkta Jadvyga Vytu- 
vienė ir Marija Karečkienė. 
Po visos programos buvo 
puikios vaišės paruoštos pa
čių klubo narių.

BIRŽELIO MINĖJIMAS 
NEW YORKE

Šią tragišką lietuvių tau
ros dieną New Yorke pami
nėjo Lietuvių Bendruome
nės New Yorko Apygarda 
pradedant 11 vai. ryto pa
maldomis Apreiškimo baž
nyčioje Brooklyne, N. Y., 
kur tai dienai skirtą pa
mokslą pasakė kun. Piktur
na. Akademinė dalis prasi
dėjo 2 vai. p. p. Kultūros 
židinyje, kur atidarymo žo
dį tarė Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, O. F. M. LB 
New Yorko apygardos val
dybos vicepirmininkas. To
liau vyko vėliavų pagerbi
mas ir vainiko išnešimas 
prie kryžiaus, kurį padova
nojo M. šalinskienė. Po to

Viktoras Liaukus, Wethersfield, Ct., su savo drožiniu "Eglė 
žalčių karalienė” ir 22 kitų kūrinių įvairios technikos, turėjo 
parodą gegužės 10-17 d. d. Old Statė House salėje, Hartforde, 
Ct. Ta proga vietinis laikraštis labai gražiai įvertino Liaukaus 
darbus, nušviesdamas plačiai jo gyvenimo odisėją.

prasidėjo lietuvių tautos 
tragiškų įvykių minėjimas. 
Invokaciją sukalbėjo Tėv. 
Leonardas Andriekus, O.
F. M.

Sekančiai programos da
liai vadovauti buvo pakvies
tas Aleksandras Maldutis, 
ką tik baigęs lituanistinę 
mokyklą jaunuolis ir jis 
puikiai vadovavo. Pirmiau
sia pakvietė į sceną Lietu
vos generalinį konsulą Ani
cetą Simutį, kuris trumpai 
ir jautriai nušvietė jo pa
ties ir kitų Lietuvos Diplo
matinės tarnybos atstovų 
to meto skaudžius pergyve
nimus, kada jų tėvynę Lie
tuvą ištiko tokia baisi tra
gedija. Po jo kalbos buvo 
sugiedotas Lietuvos him
nas.

Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo pakviestas PLB pirmi
ninkas Vytautas Volertas iš 
Philadelphijos. Jo kalba bu
vo ilga ir turinys skirtin
gas nuo kitų daug kartų 
girdėtų kalbų. Jis priminė 
birželio tragiškus įvykius ir 
kalbėjo aplamai apie Lietu

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

vos praeities gyvenimo po
litinius rūpesčius sąryšyje 
su didžiųjų kaimyninių 
valstybių mūsų problemas 
bei jų daromas mūsų tautai 
skriaudas praeityje.

Po oficialios programos 
buvo meninė dalis, kurią 
atliko pianistė Aldona Ke- 
palaitė, solistė Rasa Bobe- 
lytė-Brittain ir Perkūno 
choras akompanuojant A. 
Kepalaitei ir diriguojant 
Viktorui Raliui. Scena buvo 
tautiniais motyvais papuoš
ta Pauliaus Jurkaus. Bai
giamąjį žodį tarė LB New 
Yorko Apygardos pirm. 
Aleksandras Vakselis dėko
damas visiems talkinusiems 
šiam renginiui ir net iš toli 
atvykusiems svečiams. (eč)

MACHINE

Set-upPerson/Oper
for punch presses in hi-speed, hi 

votume stamping shop./ 

ForkliftOperator 
Material Slitter 

Send resume/qualificationsto: 
HKMETALCRAFTMFGCORP 

PO Box 775, 35 Industrial Rd.
Lodi, NJ07644

Equal Opporfunity Employer m/f 
(24-30)
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Trumpi ir ilgi 

sakiniai
A. Tarnu lynas

Kokiais sakiniais geriau 
reikšti savo mintis, tai yra 
kiekvieno rašančiojo indi
vidualus reikalas. Trumpi 
sakiniai - yra teiktini, nes 
mažiau galimybės rašant 
suklysti. Trumpas sakinys 
apsaugo stilių nuo neaišku
mo. Ilgame sakinyje sun
kiau suprantama mintis, o 
jei dar netvarkingai suda
rytas sakinys, tai ilgas sa
kinys praranda savo aišku
mą. Nepamirškime, kad tiek 
ilgo tiek trumpo sakinio 
matas yra sakinio tikslin
gumas. Bet ir ilgas sakinys 
gali būti taupus ir tikslin
gas, jeigu yra gera žodinė 
atranka, juo galima pasa
kyti kelių sakinių minti. 
Sakinio apimtį (turinį) ap
sprendžia rašančiojo stilius.

Gero stiliaus ypatybė — 
su mažiau žodžių pasakyti, 
išreikšti norimą mintį. Rei
kia rasti trumpiausią ir aiš
kiausią minties išreiškimo 
būdą. Kalbos pagrindas — 
veiksmažodis ir daiktavar
dis, kitos kalbos dalys jas 
papildo. Taigi prie veiksma
žodžio ir daiktavardžio rei
kia saikingai vartoti kitas 
kalbos dalis.

Kur galime — pasakyki
me savo mintis pagrindiniu 
sakiniu. Sakinyje žodžių, ar 
jų junginių perteklius, viso
kie nereikalingi aiškinimai, 
kas yra ir taip aišku — tai 
yra gero stiliaus "vėžys”, 
žodį nereikia apkrauti epi
tetais (pažyminiais), o tik 
reikalingą vartoti. Kur ga
lima mintį išreikšti vienu 
sakiniu, nevartokime dvie
jų. įterptiniais žodžiais ne
perkrauti sakinio, kaip šie: 
kaip tas sakė, matysim, to
kiu būdu, anot jo ir kit.

Nereikalingais žodžiais 
sakinį išplečia, keisdami as
menuojamąją v e i ksmažo- 
džio formą daiktavardiniu 
junginiu: vietoj vieno žo
džio perku, rašo du — vyk
do apsipirkimą, švarina — 
vykdo švarinimą, vykdo ja
vų pjovimą — pjauna.

Trumpi sakiniai yra pa
tarlėse ir priežodžiuose. Vi
sa, kas nereikalinga min
čiai išreikšti, išmesta. Pa
likti tik reikalingi žodžiai 
pagrindinei minčiai išreikš
ti. Pvz., gera pradžia — pu
sė darbo. Dažnas sakinio 
trumpinimas yra jungtį iš
leidžiant. Bet tokie sakinio 
trumpinimai daromi išlei
džiant ir kitus žodžius. Pvz., 
sotus (žmogus) alkano ne
užjaučia.

Klausiamieji, šaukiamie
ji, įsakomieji sakiniai yra 
(glaudinti) trumpi: Kur ei
ni? Palauk! Bėk. Sustok! 
Vandens — gaisras!

Rašant, reikia mokėti at
rinkti taiklius žodžius nori
mai minčiai išreikšti, nerei
kalingi žodžiai apsunkina 
sakinio mintį. Būtina žodi-

DETROIT
A. A. PETRĄ JANUŠKĄ 

PRISIMENANT

A. A. Petras Januška

Liepos 28 d. sueina vie- 
n eri metai kai iš mūsų tar
po atsiskyrė visuomeninin
kas, žurnalistas Petras Ja
nuška, sulaukęs 70 metų.

Petras Januška gimė 
1916 m. balandžio 18 d. Ja
nonių km., Kurklių valse., 
Ukmergės apskr. ūkininkų 
šeimoje, kurioje dar augo 
penki broliai ir sesutė. Bai
gė Kurklių pradžios mokyk
lą ir Veprių žemės ūkio mo
kyklą. Studijavo ekonomi
ją ir buhalteriją ir kaip bu
halteris dirbo Kaune įvai
riose įstaigose. 1942 m. ba
landžio 15 d. buvo paskir
tas rajoniniu Ukmergės 
apskr. Lietūkio instrukto- 
rius-revizorium. Po karo su 
šeima gyveno Vokietijoje 
ir dirbo UNRRA raštinėje.

1950 m. atvyko į Kana
dą ir apsigyveno Windsore. 
Išdirbęs 18 metų General 
Motors fabrikuose, įsigyjo 
Cadillac motelį ir su šeima 
labai sėkmingai jį tvarkė. 
Sveikatai susilpnėjus mote
lį pardavė.

Petras Januška buvo 
KLB Windsoro apylinkės 
steigėjas, ilgametis pirmi
ninkas ir valdybos narys. 
Taip pat jis buvo KLB Ta
rybos narys, KLF organi
zacijos komiteto narys ir 
ėjo kitas pareigas.

Petras Januška veikė ir 
Detroito lietuvių tarpe. 
1961 m. gegužės 7 d. daly
vauja steigiamame žurna
listų susirinkime ir išren
kamas į valdybą sekreto
rium. Nesant Windsore 
SLA kuopos, jis įsijungė į 
SLA 352 kuopą Detroite ir 
čia išrenkamas į valdybą, 
kurioje teko būti pirminin
kų ir vėliau sekretorium. 
Dalyvavo DLOC veikloje, 
St. Butkaus šaulių kuopo
je, Dariaus ir Girėno klube, 
A. Lietuvių Balso radijo 
klube. Buvo Tautos Fondo 

nė atranka, kad kiekvienas 
žodis sakinyje sužadintų 
vaizdinius skaitytojo galvo
je. Sakoma skaitytojai 
mėgsta, kur parašyta 
'Trumpai drūtai”.

Menas: su nedaug žodžių 
— daug pasakyti. Tai reiš
kia, kad būtų viskas pasa
kyta —atmesta, kas nerei
kalinga.

įgaliotinis Windsore ir su
organizavo Vasario 16 gim
nazijai remti būrelį. Daly
vavo spaudoje ir rašė į Ka
nados ir Amerikos laikraš
čius. Buvo malonaus būdo, 
visuomet gerai nusiteikęs 
ir su visais gražiai sugyve
no. Kiekvieną sekmadienį 
atvykdavo su žmona Biru
te į Detroito šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kuri ji 
gieda parapijos chore ir vo
kaliniame moterų kvartete.

Nuliūdime paliko: žmoną 
Birutę, dvi dukras Rūtą su 
šeima, Birutę, sūnų Arūną 
su šeima, du brolius, Myko
lą ir Vincą, kitas gimines, 
draugus ir pažįstamus.

Šv. Mišios už jo sielą bus 
aukojamos š. m. liepos 28 
d. 10 vai. šv. Antano para
pijos bažnyčioje, Detroite. 
Velionio žmona Birutė visus 
pažinusius Petrą kviečia tą 
dieną dalyvauti Mišiose ir 
kartu su šeima už a. a. Pet
rą pasimelsti.

KAZIMIERO DAUGVYDO 
MIRTIES METINĖS

Birželio 14 d. šv. Antano 
parapijos bažnyčioje kun. 
Alfonsas Babonas už a. a. 
mjr. Kazimiero Daugvydo 
sielą aukojo šv. Mišias. Gie
dojo parapijos choras, solo 
Birutė Januškienė ir Sta
sys Sližys.. Mišiose dalyva
vo velionio žmona Kristina, 
duktė Virginija su šeima, 
giminės, draugai ir pažįsta
mi taip pat ir Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos. Sugiedo
tas Lietuvos himnas. Po 
mišių kun. Alfonsas Babo
nas šeimos vardu pakvietė 
visus į parapijos salę vai
šėms.

Po vaišių kun. A. Babo
nas, dalyvaujant šeimai ir

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.

Audrė Kižytė skaito Vytauto Mačernio poezija Eugenijaus 
Kriaučeliūno Jaunimo premijos įteikimo iškilmėse.

giminėms švento kapo ka
pinėse pašventino a. a. mjr. 
K. Daugvydo antkapį.

★
• švyturio Jūrų šaulių 

kuopos dvidešimtmetis bus 
paminėtas liepos 4-5 d. d. 
Pilėnų stovyklavietėje.

šeštadienį, liepos 4 d. 11 
vai. vėliavų pakėlimas prie 
paminklo. Pietūs, suvažia
vusių šaulių vadovų pasita
rimas. Vakare banketas, 
susipažinimo vakaras ir šo

r:-::--:::

kiai.
Sekmadienį, liepos mėn. 

5 d. 10:30 vai. r. vėliavų 
pakėlimas prie paminklo, 
iškilmingos pamaldos ir 
akademija.

Pilėnų stovyklavietė yra 
15375 Austin Rd., Man- 
chester, Mich. netoli Dai
navos.

A. Grinius

Atsiųsta paminėti
NAUJAS TĖVYNĖS 
SARGO NUMERIS

Iš spaudos išėjo naujas 
"Tėvynės Sargo” numeris 
(1987 m. Nr. 1-66). Tai pa
didintas, 128 psl. gausus 
medžiaga numeris, pasipuo
šęs Antano Rudžio viršeline 
nuotrauka. Inž. Antanas 
Rudis praeitų metų Lietu
vių Krikščionių Demokratų 
Sąjungos konferencijoje bu
vo išrinktas sąjungos pir
mininku trijų metų kaden
cijai.

Pirmuoju žurnale eina 
politinių mokslų profeso
riaus Peter Augustine Law- 
ler straipsnis "Prigimtinė 
teisė ir Amerikos politinė 
santvarka”.

Pro domo sua skyriuje 
penki trumpi rašiniai liečia 
eilę LKDS klausimų.

Bendradarbia v i m o su 
okupantu problemą nagri
nėja Vytautas Vaičiulis.

"Tėvynės Sargo” admi
nistracijos adresas: 4050 
So. Campbell Avenue, Chi
cago, III. 60632.

MOLDMAKER *★*
Progressive co. needs someone with 
7-10 yrs exp. in building of inįection 
molds. Good benefits & steady over- 
time avail. Loc. Nr GSP exit 105. Call 
Niek, 201-992-1741. (24-37)
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AUKOS VASARIO ŠEŠIOLIKTOS PROGA
Clevelandiečių aukos Lietu
vos laisvinimo reikalams 
1987 m. Vasario 16 proga

SĄRAŠAS

Po 300 dol.: P. Milašius 
ir V. Valys.

Po 125 dol.: B. A. Pautie- 
niai ir A. M. Žitkus.

12Q dol.: K. Martuvienė.
110 dol. R. J. Skavičiai.
Po 100 dol.: J. R. Ardžiai, 

T. P. Gaižauskai, A. V. Ka
robliai, J. Krištolaitis, M. 
E. Lenkauskai, M. J. Miko- 
niai, B. J. Skrinskai, č. šat- 
kas, A. J. gontai, T. V. Ur- 
baičiai ir X. Y.

Po 90 dol.: D. R. Degė
siai, A. B. Kurkliai ir O. P. 
Žilinskai.

Po 75 dol.: J. F. Klimai- 
čiai ir S. Z. Obeleniai.

Po 70 dol.: L. V. Apaniai, 
A. Bielskus ir G. J. čyvai.

65 dol.: M. L. Baliai.
Po 60 dol.: A. Ambrazie- 

nė, E. R. Bridžiai, V. V. 
Gruzdžiai, D. Mikoliūnienė 
ir J. Petkevičienė.

55 dol.: S. H. Idzeliai.
Po 50 dol.: E. A. Aželiai, 

V. V. Brizgiai, V. G. Buč
iniai, B. V. čyvai, O. V. Jo
kūbaičiai, B. E. Juodėnai, 
kun. G. Kijauskas, S. J., J. 
Mačiulis. J. Mockaitis, A. 
A. Mulioliai, J. Naujokaitis,
J. J. Naujokaičiai, B. B. 
Paulioniai, A. P. Razgaičiai, 

Stti /uperior/avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS
Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki

$ 100,000.00
PASKOLOS TEIKIAMOS:

■ namams pirkti,
■ rezidenciniams ir komerciniams

pastatams statyti,
■ namu remontams,

■ kvalifikuotų studentų mokslui
\

Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 
ir paskolų sąlygų teiraukitės

Zuperio! Aving/
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.

P. O. Skardžiai, V. Snieč
kus, I. J. Stankaičiai, I. A. 
Sušinskai, M. J. Švarcai ir
O. J. žilioniai.

Po 45 dol.: J. V. Januš- 
kiai, A. A. Jonaičiai, A. 
Mackuvienė, A. Styra ir V. 
Vilkutaitis.

Po 40 dol.: G. M. Aukš
tuoliai, J. Budrienė, M. V. 
Matulioniai, A. V. Mauru
čiai, E. B. Nainiai, A. Juo
zaitis, K. J. SnieČkai ir J. 
Stempužis.

Po 35 dol.: E. J. Malskiai,
I. Janavičius, P. Tamulio
nis ir A. R. Zorskai.

Po 30 dol.: V. Akelaitis,
J. Balbatas, A. K. Balsiai,
J. S. Butrimai, L. V. Civins- 
kai, A. V. Giedraičiai, kun. 
A. Goldikovskis, J. Jakštas, 
S. Jankauskas, J. F. Jasi- 
nevičiai, I. Jonaitienė, J. 
Kaklauskas, G. A. Karsokai, 
A. Karklius, S. L. Keženiai,
P. Kudukis, S. Laniauskie- 
nė, A. E. Lūžai, R. A. Min- 
kūnai, A. Miškinis, A. V. 
Miškiniai. L. Nagevičius, O.

M. Naumanai, A. R. Pet- 
rauskiai, O. K.' Raliai, A. J. 
Rasteniai, O. V. Rociūnai, 
S. H. Stasai, V. J. Stuogiai, 
A. G. Šiaučiūnai, P. Vencius 
ir J. K. Zaronskiai.

27 dol.: K. Vaičeliūnienė.
26 dol.: G. Natkevičienė. 
Po 25 dol.: A. Balas, D.

N. Balčiūnai, A. H. Ban- 
kaičiai, J. Barniškis, N. P. 
Bieliniai, T. H. Brazaičiai,
I. R. Bubliai, A. Dabšys, S. 
V. Gedgaudai, J. I. Juodi- 
šiai, A- J. Kasiulaičiai, J. A. 
Kazėnai, L F B, R. M. Ma
želiai, V. A. Palūnai, J. Pi
voriūnas, D. V. Puškoriai,
J. Račilienė, A. Rastauskas, 
B. Smetonienė, V. Stankus,
K. Stungienė, A. šenber- 
gienė, J. Tallat-Kelpšienė, J. 
B. Vasariai ir A. žakys..

24 dol.: J. E. Stepai.
23 dol.: V. Benokraitis.
Po 20 dol.: S. Astraus

kas, L. Augulienė, O. P. Ba- 
nioniai, A. Bielinis, K. 
Bruožis, J. Citulis, L. Z. 
Dučmanai, K. Vj Gaižučiai, 
N. B. Gaidžiūnai, J. Jankus, 
P. Kaunas, K. G. Kampės, 
E. Kersnauskas, S. V. Knis- 
tautai, B. Klimas, P. J. 
Klioriai, V. Kliorys, E. M. 
Laniauskai, S. Lukas, H. 
Macijauskas, J. S. Milai, R. 
Nasvytis, P. Neimanas, A. 
V. Ožinskai, R. O. Palubins
kai, S. Pabrinkis, N. V. Pa
lubinskai, A. I. V. Puško
riai, J. Raškauskas, D. J. 
Staniškiai, I. Stankus, M. 
Slabokienė, E. Steponavičie
nė, B. Steponis, E. J. šar- 
kauskai, D. E. R. šilgaliai,
K. E. širviniai, G. J. Tao- 
rai, P. Tarulienė, R. H. Ta- 
tarūnai, B. Tarutienė, L. 
Unguraitienė, S. D. Vaičiū
nai, M. Vinclova, P. Zig-

MEMBER

FSLIC
Fetters! Savmgs & Lomi Insurnnc* Corp

Your Ssvings Insured to *40,000

A. A.

VITOLIUI VILPIŠAUSKUI

Lietuvoje mirus, tėvams JUOZUI ir dr.

ONAI VILPIšAUSKAMS, giminėms ir arti

miesiems reiškiame gilią užuojautą.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos I-sis Skyrius

A. A.

VITOLIUI VILPIŠAUSKUI

Lietuvoje mirus, tėvams JUOZUI ir dr. 

ONAI VILPIšAUSKAMS ir giminėms reiš

kiame gilią užuojautą.

Apolinaras ir Jadvyga
Vebeliūnai

mantas ir J. žygas.
16 dol.: N. G. Juškėnai.
Po 15 dol.: E. V. Balan

dai, M. V. Bačiuliai, M. Bar- 
niškaitė, M. Bu.jokienė, A. 
čėsna, T. Juodvalkis, J. S. 
Kazlauskai, S. S. Mačiai, M.
K. Marcinkevičiai, P. V. Ma
tulioniai, D. Nasvytytė, J. 
Minkūnienė, J. E. Saikai, V. 
A. Staškai, D. Tamulionytė,
M. K. Tijūnėliai, J. Vely- 
kis, J. Virbalis ir kun. K. 
žemaitis.

Po 12 dol.: T. Gaška ir O. 
V. Kavaliūnai.

11 dol.: O. Mažeikienė.
10.93 dol.: Clevelando šv. 

Kazimiero Lituanistinė Mo
kykla. .

Po 10 dol.: J. Abraitis, 
A. Andrušaitis, R. V. Aukš
tuoliai, V. Bacevičius, M. 
Bajoraitienė, V. Bartuška, 
J. J. Biliūnai, M. Blynas, B. 
Bernotas, T. I. Beržinskai,
A. E. Bliumenteliai, R. Bra- 
zaitienė, P. Chalko, N. V. dė
čiai, R. Čepulis, S. J. Čip- 
kai, O. Dailidienė, Z. Dau
tartas, V. Degutis, J. Dun- 
duras, DLK Birutės D-ja,
B. Garlauskas, J. R. Gaš
kos, R. Ibenskis, A. A. Idze- 
liai, S. J. Ignatavičiai, J. 
Ilendienė, F. Jurevičius, O. 
J. Kalvaičiai, V. Kaunas, K. 
Kliorys, S. Lazdinis, A. M. 
Liutkai, B. Mainelienė, V. 
Maciejauskienė, G. Masilo- 
nienė, E. K. Mažonai, A. 
Mikoliūnienė, K. Narbutai- 

PACKERS
FOR SMALL APPL1ANCES

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)

tis, J. Narušas, F. Navic
kas, A. D. Penkauskai, M. 
Puškorienė, J. E. Pranskai, 
A. V. Spirikaičiai, J. P. šla
peliai, M. Titienė, M. Trei- 
nauskaitė, B. V. Taraškai, 
A. Vaset, A. Vedegys, A. 
Verbylaite, U. Verbylaitė, I. 
Verbyla, H. V. Viliamai ir 
V. Žitkus.

8.84 dol.: J. Zorska.
6 dol.: G. J. Jucaičiai.
Po 5 dol.: ABC, P. Biels

kis, K. Civinskas, D. čipkus, 
A. Davidavičius, V. Galinis,
K. Gaižutis, V. Juodišiūtė, 
A. Kalvaitis, C. J. Kaunai, 
V. Langienė, I. Laurinaitie-
Bendroje sumoje aukojo: 

čius, A. Rukšėnas, S. Rut
kauskas, S. Sankalaitė, M. 
Strimaitienė, P. šūkis, J. 
Vencienė ir X. Y.

4 dol.: H. Belzinskas.
3 dol.: A. šemetienė.
1 dol.: C. D. F.

nė, J. Mekeša, F. Mickevi-
a. Amerikos Lietuvių Ta

rybai ......  $2485.00
b. JAV Lietuvių Bend

ruomenei ............... $3477.77
c. Vyriausiajam Lietu

vos Išlaisvinimo Komite
tui ......................... $2442.00

d. Kitiems......... $ 175.00
ALTos Clevelando sky

riaus valdybos iždininkas
Bronius Nainys

JAV LB Clevelando apy
linkės valdybos iždininkas

Vincas čečys



1987 m. birželio 25 d. ' ' DIRVA Nr. 24 — 11

cieveiANPe t>>
/f 1 LLjfft»Į7

k

!lC -

I d h

• Angly kalbos pamokos 
pradedantiems ir pažengu
siems pradedamos birželio 
15 d. Cleveland Heigths 
High School pirmadieniais 
ir trečiadieniais nuo 7 iki 
9:30 vai. vak. kambary 227 
ir 229. Dienos klasės vyks
ta Lee Road Library trečia
dieniais ir penktadieniais 
nuo 9 iki 11:30 ryto C kam
bary.

Mokslas veltui. Dėl papil
domų informacijų skambin
ti Catherine Thomas 371- 
7138.

• J. Balbatas, Clevelan- 
de, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
20 dol. Ačiū.

• Clevelando meno muzie- 
juje birželio 23 d. atidaro
ma garsaus menininko Paul 
Klee kūrinių paroda, orga
nizuota New Yorko moder
naus meno muziejaus.

B
| NATIONW1DE 

IINSURANCE 
J Nat>Onwi<Je IS on your »•<*•

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.

Gražina Galinytė-Kampe deda gėlę ant savo tėvo a. a. Vik
toro Galinio karsto Visų Sielų kapinėse. Toliau matomi anūkas 
Marius Kampe, kun. G. Kijauskas, S. J. ir J. Balbatas.

V. Bacevičiaus nuotr.

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.

• RUGSĖJO 12-13 D. Jubi
liejinių Metų renginys.

• RUGSĖJO 20 D. BALFo 
gegužinė Beachland Park prie 
ežero.

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

• RUGSĖJO 27 D. Ateiti
ninkų šeimos šventė.

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

• SPALIO 31 D. Neringos 
tunto tradicinis balius.

• Lapkričio 7-8 D. D. Lietu
vių Dienos.

• LAPKRIČIO 21 D. L.K. 
V.S. Ramovės kariuomenės 
šventės minėjimas.

Vinco Gelgoto plaukų kir
pyklos kainos: pensinin
kams ir vaikams $4.00, vy
rams $8.00 už reguliarų 
plaukų nukirpimą. 687 East 
185 Street.

KVIEČIAME DALYVAUTI

LIETUVIU KLUBO GEGUŽINE
Sekmadienį, rugpjūčio 23 d.,

12 vai. — 6 vai. vak. Kroatų sodyboje,
10022 Mulberry Road, Chardon, Ohio, 

apie 5 mylios į rytus nuo 306 kelio. Klubas, čia 
seniau rengdavęs gegužines, vėl grįžta į Kroatų 
sodybą, kuri dabar yra atnaujinta ir patogiai 
įrengta. Atvykdami į gegužinę turėkite su savimi 
klubo nario bilietą. Veltui alus. Skanūs valgiai. 
Jaunimui žaidimai ir prizai, šokiams orkestras.

Kviečiame visus dalyvauti gražiausioje ir di- 
didžiausioje Lietuvių Klubo narių, jų šeimų ir .visų 
lietuvių gegužinėje.

• • •

LIETUVIŲ NAMŲ METINIS 
BALIUS ir LIETUVIŲ KLUBO 

PREMIJOS ĮTEIKIMAS
ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO MĖN. 26 D., 

7 vai. 30 min. vak., Lietuvių namų salėje.
Lietuvių Namų tradicinis balius, kuriame įtei

kiama Lietuvių Klubo $1,000 premija, dalyvaujant 
ir praėjusiųjų metų premijų laureatams.

Skani vakarienė. Vynas ir šampanas. Serbų 
MELODIJOS orkestras. Iškilios šventės nuotaika. 
Bilietų kaina bus paskelbta vėliau. Rezervacijos 
tel. 531-2131.

LIETUVIŲ KLUBO 
IR LIETUVIŲ NAMŲ 

DIREKTORIŲ TARYBA

— 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 
CERTIEIKATUS 
IRA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITĄ 
(DIRECT DEPOSIT)

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKeJIMO 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI- 

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMŲ 
PIRKIMUI (MORGIČIAI).

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 vai. vak.

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

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

• 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.

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

N. of Lakeshore — O. L. 
P. H. Parish. Lovely 3 bed- 
room dutch colonial. Living 
room w/wood burning fire 
place, dining room, country 
kitchen w/nook. Private re- 
treat in back w/deck, patio 
& fenced yard. 85,000.00. 
Principais only. United 
Guaranty. Call: 692-3423.

(23-24)

JEI JI MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALIMI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS į

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės dm Lūs.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakesvood, Ohio

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delta E., Wiiliam J. Sr.,
William J. Jakvbs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Ctevetand, Ohio 44119
Tel. (216] 531-7770

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

liams pastatyti.

MATAS realtors

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

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

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

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. HOWARD TURNER.
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SENATORIŲ KREIPĖSI Į 
GORBAČIOVĄ DĖL 
ŽMOGAUS TEISIŲ 

PABALTIJO KRAŠTUOSE

Senatoriaus Donald Riegle 
(demokratas iš Michigano) 
iniciatyva, s e p t y n iolika 
JAV senatorių birželio 11 d. 
laišku kreipėsi į Sovietų Są
jungos kompartijos genera
linį sekretorių Mikhail Gor
bačiovą išreikšti gilų susi
rūpinimą dėl besitęsiančių 
žmogaus teisių pažeidimų 
Pabaltijo kraštuose.

Senatoriai sakė, kad jie 
su dideliu dėmesiu seka 
Gorbačiovą pastangas pra
vesti reformas Sovietų Są
jungoj, tačiau jie pažymėjo, 
kad žmogaus teisių gynėjai 
Pabaltijy tebėra kalinami, 
išsireiškimo laisvė slopina
ma ir Pabaltijo istorijos 
svarbūs aspektai tebėra iš
kraipomi ar ignoruojami.

Senatoriai atkreipė dė
mesį į birželio 14 d. ruošia
mą demonstraciją Rygoj 
prisiminti masines latvių 
deportacijas Jie prašė 
kad sovietų valdžia nesu
trukdytų šios demonstraci
jos, kuri pažymi svarbų mo
mentą Pabaltijo žmonių is
torijoj.

Nesikišimas į rengiamas 
demonstracijas būtų reikš

Atostogose ar namuose 

skaitykite

DIRVOS prenumerata metams 17 dol. Visiems nau
jiems prenumeratoriams išsiųsime veltui pasirinktinai' 
vieną Vilties leidinių: Vytauto Alanto romaną „Aušra 
Paliūnuose” ar Jono Švobos „Šeiminė ir prezidentinė 
Lietuva”.

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

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 17 dol. už Dirvos prenumeratą ir pageidauju 
gauti veltui:

Q V. Alanto ”Aušra Paliūnuose”
□ J. Švobos ”Seiminė ir prezidentinė Lietuva”

Prašau siuntinėti DIRVĄ žemiau nurodytu adresu:

Pavardė ir vardas...................................................................

Adresas ..................................................................................

mingas įrodymas Gorbačio
vo įsipareigojimo vykdyti 
„atvirumo” (glasnost) po
litiką bei jo valdžios užsi
angažavimo užtikrinti išsi
reiškimo bei susirinkimo 
laisves, tęsė senatoriai. Ki
tas toks įrodymas būtų pa
leidimas trijų žymių pabal
tiečių politinių kalinių: Ba
lio Gajausko, Gunars Astra 
ir Mart Nikius. Anot sena
torių, šie trys asmenys at
stovauja laisvės ir tiesos 
principams. Jų kalinimas ir 
trėmimas prieštarauja kiti
mo dvasiai, kurią Gorbačio
vas yra pradėjęs įvesti So
vietų Sąjungoj.

Laišką pasirašė šie sena
toriai: Donald Riegle, Paul 
Simon, Christopher Dodd, 
Frank Lautenberg, Alfonse 
D’Amato, Alan Dixon, John 
Heinz, John Kerry, Quentin 
Burdick, Dennis DeConcini, 
Daniel Patrick Moynihan, 
Frank Murkowski, William 
Proxmire, Paul Sarbanes, 
Patrick Leahy, Carl Levin 
ir Pate Wilson. (LIC)

PLB ŠAUKIA POLITINĘ 
KONFERENCIJĄ

Jau praėjo 13 metų nuo 
platesnio masto pasitarimo 
dėl Lietuvos laisvinimo vei
klos. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba jaučia,

Birželio 7 d. sv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje buvo pašventintas paminklas ant 
neolituanų filisterio a. a. Mečio Šimkaus kapo. V. A. Račkausko nuotr.

kad ryškėjant Sovietų Są
jungos naujiems vidiniams 
poslinkiams ir tarptauti
nėms ginklų kontrolės pa
stangom, atėjo laikas esmi
niai pažvelgti į susidariusią 
padėtį ir nustatyti ilgalai
kes Lietuvos laisvės veiklos 
programos gaires išeivijoje. 
Todėl PLB valdyba, remia
ma JAV LB, Kanados LB, 
kitų kraštų bei Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdybų, nutarė šaukti Pa
saulio lietuvių politinę kon
ferenciją šių metų spalio 
23-25 dienomis Washingto- 
ne. Į konferenciją bus kvie
čiami politinėje srityje besi- 
reiškią vienetai — organi
zacijos ir pavieniai politi
nės veiklos puoselėtojai. 
Konferencijoje bus siekia
ma išsiaiškinti svarbiausius 
išeivijos uždavinius laisvės 
kovoje ir nustatyti būdus 
juos sistematingai įgyven
dinti.

PLB valdyba pavedė PLB 
Visuomeninių reikalų komi
sijai paruošti konferencijos 
planą.

PLB valdyba

• Leonas Kaulinis, Phila- 
delphijoje, Pa., atsiuntė 
Dirvai paremti 72 dol. Laiš
ke rašo, kad išgulėjo ligo
ninėje 3 mėnesius, bet dar 
turįs rašyti su dukters pa
galba*, nors gydytojai už
tikrino, kad regėjimas pa
gerės.

Dėkojame už auką ir lin
kime pilnai pasveikti.

• K. Bartašius, Chicago
je, III. artėjantis prie šimt
mečio, gabus liaudies meno 
menininkas, atsiuntė auką 
25 dol. Ačiū.

• Ona Vilėniškienė, Dor- 
chester, Mass., Dirvai pa
remti atsiuntė 50 dol. Ačiū 
už paramą.

• Algirdas Sperauskas, 
Pomona, N. Y., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 33 dol. Ačiū.

• V. ir B. Viskantai, Rol- 
ling Hills, Ca., atnaujinda
mi Dirvos prenumeratą, pri
dėjo auką 13 dol. Ačiū.

MACHINE OPERATORS
x WOMEN PRE FERRCO

$220 for a 50 hours week. Pleasant 
working conditions. Company paid 
beneftis

GOETZ AND RUSCHMANN CO.
9 7 NEWARK WAY, 

MAPLEWOOD, N. J. 07040 
201-761-4200, Mr. VanHook 

(23-29)

LOS ANGELES
JAUNIMO ŽINGSNIAI 

MOKSLO KELIU
Birželio 13 d. Los Ange

les Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, gausiai publikai da
lyvaujant, buvo pasveikinti 
jaunuoliai ir jaunuolės, šį 
pavasarį baigusieji aukš
tesniąsias mokyklas ir pa
sirengusieji u n i v ersiteto 
studijoms. Neaprašinėjant 
vakaro eigos, verta paste
bėti, jog tam reikalui su
sidaręs tėvų komitetas su
gebėjo paruošti iškilmingą 
ir linksmą, jaunimui ir se
nimui tinkamą, programą. 
Apsieita be „tradicinių” 
sveikintojų bei veikėjų, 
mėgstančių ilgai kalbėti, 
kartais tik tuščius žodelius 
paberti.

Publikai pristatyti šie 
jaunuoliai-ės:

Babušis, Vytas Paulius, 
priimtas į Loyola Mary- 
mount universitetą, studi
juos prekybos mokslą, ruoš
damasis teisių studijoms.

Baipšys, Jonas Povilas, 
Kalifornijos universitete, 
Santa Barbara mieste, stu
dijuos kompiuterių mokslą.

Burokas, Jonas Povilas, 
Long Beach universitete 
studijuos mechaninę inži
neriją.

Gedgaudaitė, Nida Kris
tina, priimta į Loyola Mary- 
mount universitetą, domisi 
medicina ir psichologija.

Giedraitytė, Andrytė Da
nutė Aleksandra, Kaliforni
jos universitete Northridge 
studijuos politinius moks
lus.

Janutaitė, Viltis Katari- 
na, priimta Kalifornijos 
universitetan Santa Barba
ra mieste, studijuos anglų 
kalbą ir meną.

Mičiulytė, Adrija Marija, 
Kalifornijos u n i versitete 
Northridge mieste studi
juos kompiuterių mokslą.

Mulokaitė, Undinė Mari
ja, Kalifornijos Irvine uni
versitete studijuos dantų 
gydymo mokslą.

Navickaitė, Dalia Ona, 
Northridge u n i v e rsitete 
s t u dijuos humanitarinius 
mokslus.

Petokaitė, Gina Teresė, 
Kalifornijos Politechnikos 
universitete studijuos 
skraidymo (Aeronauti c a 1 
Engineering) mokslą.

Petraitis, Tolandas Anta
nas,^ priimtas į Amerikos 
aviacijos akademiją — 
United Statės Air Force 
Academy, Colorado Springs.

Petružytė, Tina Veroni
ka, Kalifornijos universite
te, Los Angeles mieste, stu
dijuos ekonomiją.

Tamošaitis, Algis Rober
tas, priimtas į Northridge 
universitetą biznio mokslo 
studijoms.

Vizgirda, Tadas Arvy
das., Northridge universite
te studijuos veterinariją ir 
Zoologiją.

Viskanta, Paulius Aras, 
Loyole Marymount studi
juos „communications”, ki
taip tariant, ruošiasi būti 
žurnalistu.

Vosyliūtė, Dalia Tcresa, 
priimta į Kalifornijos uni
versitetą Los Angeles ir 
Long Beach, dar neapsi- 
sprendusi katrame studi
juos.

Abiturientų pagerbimo 
vakare šios žinios, su pla
tesne informacija apie jų 
šeimas bei mokslą gimnazi
jose buvo publikai paskelb
tos. Smarkiais plojimais 
pasveikinti, geros laimės 
jaunuoliams ir jaunuolėms 
palinkėta,

Kazys Januta

Skaitykit' ir platinkit 
DIRVĄ

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 please call:

(201) 251-2000
INLAND CONTAINER 

CORP.
SUMMERHILL ROAD

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

(22-23)

MECHANIC
Wacker Corp, a leader in the con- 
struction eq u i p f ield, seeks an exp'd 
gas & diesel repair person, hydrau- 
lic & electrical exp a mušt, $10.001 
per hr. to start, full benefit pkg ind, 
lite ins. & dental. The Wa.cker Corp, 
22 Kulick Rd., Fairfield, N. 
J. 07006. 201-227-9424.
Equal oppty. employer m/f
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