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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Kam laužtis į duris
Jei jos seniai plačiai atdaros?

Vytautas Meškausku

Tokį klausimą man iškė
lė okupuotame krašte kilęs 
triukšmas dėl prezidento 
Reagano ir Kongreso rezo
liucijų Vasario 16 d. proga. 
Likimo ironija norėjo,kad 
tas triukšmas buvo sukeltas 
tada, kai patys išeiviai, ku
riems daugiausia tie gražių 
norų pareiškimai yra skirti, 
tokiais žestais jau pradėjo 
bodėtis ir net mūsų spaudoje 
pasirodė straipsnių, abejojan 
čių vadinamo 'nepripažini
mo' verte Linno ištrėmimo į 
Sovietiją proga.

Atrodo, kad Lietuvoje 
nuotaikos tokios, kad saugu
mo aparatui tie atsišaukimai 
staiga pasirodė pavojingi ir 
prieš juos buvo sumobilizuo
ta stipri propagandos akcija. 
Kadangi tai jau 'seni' daly
kai, pradėtoje kampanijoje 
pirmuoju smuiku griežia is
torikai, Vienas jų, istorijos 
mokslų kandidatas Antanas 
Augus, net pasitelkęs išeivi
joje mirusį Pr. Čepėną, aiški
na KOMJAUNIMO TIESO
JE, kad JAV į Lietuvos nepri
klausomybę pradžioje žiūrė
jo labai šnairiai. Jos politi
kai 1919 m., ir net vėliau, ti
kėjosi, kad laimės Rusijos 
baltieji', užtat neverta pradėti 
dalinti jų kraštą.. Net visus 
keturis metus Washingtonas 
laikėsi 'nepripažinimo' politi 
kos. Prezidentas Wilsonas 
asmeniškai norėjęs pripažin
ti tik lenkų ir suomių nepri
klausomybę.

Tai istorinė tiesa. Galė
tumėm ją dar papildyti kons
tatuodami, kad prieš pirmą 
pasaulinį karą apie Lietuvos 
nepriklausomybę net nebuvo 
svajojama. Vienintelis man 
žinomas apie tai rašęs, busi
masis mūsų universiteto eko 
nomijos profesorius Albinas 
Rimkus įspėjo, kad nepri
klausoma Lietuva negalė
sianti išlaikyti savo diploma
tinio korpuso.

Augus rašo:
"Abu prezidentus (Vilso- 

ną ir Reiganą) vienija bendras 
bruožas - niekinanti, žeminanti 
pažiūra į lietuvių tautą ir Lietu
vą. Vilsonui pasisekė kur kas 
geriau. Daugiau kaip keturius 
metus JAV vykdė Lietuvos 
nepripažinimo politiką... Rei
gano padėtis nepavydėtina. Jo 
provokatoriški išpuoliai sutin
ka ryžtingą lietuvių tautos 
atkirtį, o be šmeižtų ir provoka
cijų imperializmas kito ginklo

prieš tarybų Lietuvą nebeturi."
Nejaugi sovietų santvar

ka tokia trapi, kad negali per 
gyventi šmeižto? Jei tai tik
rai melas, jis turi būti aiškus 
virš 40 metų 'šviestiems' pa
vergto krašto piliečiams. O 
jei prieš jį reikia mobilizuoti 
visas jėgas - įrodo, kad vi
sas 'švietimas' nuėjo niekais.

Juo labiau tos pastangos 
primena veržimąsi į atviras 
duris, kai LITERATŪROJE 
IR MENE perskaitai tokias 
eilutes:

"Esu už tai, kad mano 
Tėvynė būtų laisva ir suve
reni. Manau, kad kiekvie
nas žmogus apie savo tautą 
gali ir turi tą pasakyti. Kiek
vienas privalo su pagarba ir 
atidumu įsiklausyti į savo is
torijos balsą, saugoti ir stip
rinti nacionalinę kultūrą, 
puoselėti nacionalinį suve
renumą. "

Juk prezidentas Reaga
nas irgi to paties linki, tik 
primindamas, kad Lietuvai 
pradėjus eiti nepriklausomy
bės keliu - kuriuo, tarp kit
ko, dabar eina beveik visos 
pasaulio tautos - ją okupavo 
Sovietų Sąjungos kariuome
nė. Toks priminimas, ta
čiau, pagal anų patriotinių 
eilučių autorių tūlą Vytautą 
Martinkų, yra Tarybų Lietu
vai nepriimtinas, nors tuojau 
pat jis padaro šiokių tokių 
nuolaidų. Girdi:

"Reikia turėti galvoje ir 
tai, kad mes pakankamai kri
tiškai vertiname savo dabartį - 

(Nukelta į 3 psl.)

- štai teritorijos, kurias turėjote okupuoti pačioje pradžioje! (Le Monde)

'Karo nusikaltėlių’ paieška Australijoje
Adv. Povilo Žumbakio patarimai Australijos lietuviams
Pradžioj vasario mėnesio, adv. Povilas Žumbakis buvo ap

klausinėjamas Australijos Senato Teisinių Reikalų Komiteto apie 
sovietų įkalčių naudojimą Amerikos teismuose. Tai įvyko sostinė
je Canberros ir susilaukė plataus spaudos dėmesio.

Adv. Žumbakiui kvietimas vykti į Australija atėjo vos porą 
dienų prieš numatytą paliudijimą. Kvietimas atėjo iš Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos, su kuria šią kelionę 
anksčiau koordinavo ir rūpinosi Americans for Due Process. Ke
lionės išlaidos buvo padengtos Australijos Baltų Tarybos ir ukrai
niečių grupės. Šioj pusėj Pacifiko, Americans for due Process 
sukėlė lėšas per estų karo veteranų grupę, latvių Dauguvas Vanagi 
ir lietuvių Ramovėnus.

Seka ištraukos iš adv. P. Žumbakio pasikalbėjiimo su dr. A. 
Kabaila, buvusiu Australijos Baltų Tarybos pirmininku, Sydnė
jaus aerodrome, prieš jam grįžtant į Chicagą.

64K)
- Tamsta esate dar gan 

jaunas žmogus. Ar iš vis verta 
jauniems rūpintis karo nusikal 
tėlių klausimu? Juk karo kata
klizminiai įvykiai jaunuome
nei visai nepažįstami?

(PŽ)
- Pirmiausia, aš nesu 

toks jau jaunas žmogus. 
Antra, mano manymu yra 
ypatingai svarbu, nes su to
mis bylomis daroma žala vi

sai mūsų istorijai ir visai mū 
sų visuomenei. Tad, jei mes 
nekreipsime dėmesio į tas by 
las, mes prarasime dalį savo 
istorijos. Gi žmonės be isto
rijos yra nužmoginti.

- Kas yra tų bylų, prieš 
taip vadinamus 'tariamuosius 
karo nusikaltėlius’, pagrindinis 
instigatorius?

- Čia sunku pasakyti. 
Mes galime, pavyzdžiui, pa
minėti pavardes tų žmonių, 
kurie tą akciją pradėjo Ame
rikoje, bet tai nereiškia, kad 
jie patys tai sugalvojo. Ma
no manymu, ta mintis kilo 
ne Amerikoje, o Maskvoje, 
nes Maskva turi didelę nau
dą iš to.

- Norėčiau paklausti, 
kaip sekėsi Senato Teisės Ko
miteto apklausinėjime. Kokie 
įspūdžiai?

- Man susidarė įspūdis, 
kad jūs turėsite daug, daug 
bėdų Australijoje. Aš jau 
prieš atvažiuodamas turėjau 
tam tikrą vaizdą iš jūsų spau 
dos, bei iš jūsų parlamento 
debatų ... Išgirdęs kai ku
riuos klausimus, ypatingai 
Senato Komiteto pirmininko 
(Šen. Niek Bolkus), aš nea
bejoju, kad jūs turėsite tas 
bylas. Bet liūdniausia, kad 
prieš pravedant to įstatymo 
pakeitimą buvo kalbama 
apie visus kriminalinius nusi 
kaitimus karo metu. Gi da
bar niekas apie tai nebekalba 
pas jus. Kalba tik apie nacių 
karo nusikaltimus.

- Įdomu, ką Jūs iškėlėte 
būdamas tame Senato Komite
te?

(Nukelta į 4 psl.)
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Po 'Didžiojo antradienio’. - Bushas sekantis prezidentas?
- Dar apie Armėniją ir Gorbačiovo ūkines reformas.

—---------------- - Naujas OSI sąrašas... ___________
'Super Tuesday' - kovo 

8 d. įvykę visokių rūšių pir
miniai rinkimai sumažino 
kandidatuojančių į preziden
tinius kandidatus skaičių. 
Respublikonų pusėje aišku, 
kad jau niekas negali sustab
dyti viceprezidento George 
Bush, nebent jis padarytų ko
kią didžiulę klaidą. Jo varžo
vas senatorius R. Dole var
giai galės sukliudyti Bushui 
surinkti pakankamą delegatų 
skaičių, užtikrinantį išrinki
mą per pirmą konvencijos 
balsavimą.

Demokratai tai sutiko su 
pasitenkinimu. Girdi, Bush 
atstovauja jų akyse susikom
promitavusią Reagano admi
nistraciją, tačiau jų pačių 
kandidatai neatrodo žymiai 
pranašesni. Jų tarpe dabar 
pirmauja Massachusetts gu
bernatorius Michael Duka- 
kis. Jam 12 metų gubemato- 
riaujant, jo valstijos ūkinis 
gerbūvis labai pakilo. Kiek, 
tačiau, tai buvo jo asmeninis 
nuopelnas, nevisai aišku. Jis 
prieš pagalbą contrams, defi
citą, kurį siūlo sumažinti ne 
naujais mokesčiais, bet gėrės 
nių dabartinių mokesčių iš
rinkimu. Jis yra už didesnes 
išlaidas socialiniams reika
lams ir apkirpimą karinių iš
laidų, ypač 'žvaigždžių ka
rui’. Užsienio politikoje jam 
ne tiek rūpi Rytų-Vakarų san
tykiai, kiek geresni ryšiai su 
lotynų Amerika ir Kanada.

Jo didžiausias varžovas 
yra Tennessee senatorius Al
be rt Gore, kuris atstovauja 
daugiau dešinį demokratų 
partijos sparną. Tuo tarpu 
trečias, laimingai pergyve
nęs 'didįjį antradienį' varžo
vas, demokratų kandidatas 
Jesse Jackson turės nemažą 
balsą demokratų konvencijo
je Atlantos mieste, kurioje, 
atrodo, niekas negalės 
laimėti per pirmą balsavimą. 
Šalia juodviejų, jis surinko 
ne taip mažai ir baltųjų balsų baidžiapgi,. jųjgugęfįąi griė-
savo užsimojimu šį kraštą 
apversti aukštyn kojom ir iš 
jo išberti įsigalėjusią netei
sybę. Jis nori sustabdyti dar
bus, plaukiančius iš Ameri
kos ir narkotikus, plaukian
čius į Ameriką. Abejojama, 
kad jį kas nors pasirinktu 
savo kandidatu į viceprezi
dentus.

Taip LTExpress karikatūristas vaizduoja Gorbačiovo problemas.

riaušininkų buvo užmuštas 
31 žmogus.

Kovo 8 d. demonstraci
jos Armėnijoje įvyko be kal
bų, demonstrantams nešant 
SSSR ir Armėnijos vėliavas 
bei... Gorbačiovo paveikslus 
Čia reikia pastebėti, kad Ar
mėnijos administracijoje be
veik visai nėra atsiųstų rusų.

Oficialios žinios apie 
įvykius Armėnijoje ir Azar
baidžiane iki šiol yra labai 
šykščios. Pasak 'Maskvos 
žinias’, viskas prasidėjo Na- 
gomo-Karabakh srities tary
bai 110 prieš 17 balsų pasisa
kius už prisijungimą prie Ar
mėnijos.

Vasario 25 dieną Armė
nijos patriarchas pavadino tą 
reikalavimą 'natūraliu, teisė
tu ir kontituciniu', o sekančią 
dieną Armėnų kompartijos 
CK oficialiai paprašė Krem
liaus paskirti tam reikalui iš
tirti oficialią komisiją. Kaip 
žinome, tik asmeniška Gor
bačiovo intervencija numal
šino armėnų nuotaikas. Ba
ku radijo pranešus, kad per 
susirėmimus Nagomo-Kara- 
bakho rajone krito du azar-- - - - — - - -

besi teroro prieš pas juos gy
venančius armėnus.

•••

Tą pačią dieną kitoje že
mės rutulio pusėje - Armėni
joje - įvyko naujos demons
tracijos. Šį kartą pagerbti 
tautiečius, nužudytus kaimy
niniame Azarbaidžiane. 
Kaip dabar paaiškėjo, Sum- 
giat mieste vasario 28-29 d.d.

•••

Gorbačiovas turi rūpes
čių ne tik su Sovietijos tauty 
bėmis. Pereitą vasarą jis pa
reiškė, jog svarbu, kad kiek
vieno darbininko atlygini
mas būtų glaudžiai susijęs 
su jo darbo rezultatais ir atly 
ginimas neturėtų būti apribo 
tas. Dabar, kai visokie koo
peratyvai pradėjo dygti kaip 
grybai po lietaus - jų jau yra 
9,000 su 90,000 narių - kilo 
nemažas nepasitenkinimas 
naujų kapitalistų būsimu pel
nu. Norėdamas nuraminti tą 
darbo žmonių pasipiktinimą, 
Gorbačiovas kovo 4 d. pa

reiškė viename Maskvos fab 
rikų darbininkų mitinge:

"Suprantama, kad mes 
reikalingi garbingo darbo ir 
jam paskatinimo, bet ne to re
zultato, kuris pasirodė kai ku
riuose kooperatyvuose. Jie pa 
sinaudojo prekių bei patamavi 
mų trūkumu ir pradėjo atvirai 
plėšikauti".

Kad sumažinti privačių 
pastangų uždarbį, Gorbačio
vas pažadėjo įvesti progresy 
vų (didėjantį) pajamų mokes
tį-

Iš kitos pusės - už kelių 
dienų buvo paskelbtas ir įsta 
tymas, duodąs daugiau lais
vės kooperatyvams. Jie ga
lės samdytis atleistus iš ofi
cialių įmonių darbininkus 
(iki šiol jie galėjo naudoti tik 
pensininkus ar norinčius 
dirbti po oficialių darbo va
landų). įdomu, kad vis dar 
nežinia, kokioje srityje gali 
pasireikšti privati iniciatyva. 
Viena tik aišku, kad knygų 
spausdinimu niekas kitas be 
valdžios verstis negali. Kaip 
viena privačios maisto krau- 
tuvės-užkandinės savininkė 
Vilniuje, smulkūs vaizbūnai, 
nenorėdami sužadinti pavy
do, pradėjo aukoti pelną Tai
kos fondui', kuris rūpinasi 
propaganda užsienyje. Tone 
paisant, valdžios pareigūnai 
į kooperatyvus ir pavienius 
vaizbūnus žiūri labai šnairiai.

Laikraščiuose užtikau, kad grandiozinių sumanymų, 
ačiū Dievui, mums ir toliau netrūksta. Štai iš Los Angeles 
pranešama, kad ten dr. Kazickas pasiūlė Washingtone įsteig
ti Lietuvių centrą. Girdi, žydai turi devynių aukštų pastatą. 
Mums reiktų 6-8 tūkstančių kvadratinių pėdų pločio namo. 
Entuziastai jau yra nužiūrėję tam reikalui mažesnį, 3,700 
kv. pėdų namą, kuris kainuojąs tik 300 tūkstančių dolerių ir 
reikėsią dar poros šimtų tūkstančių jo pritaikymui.

Tai tikrai originalus psiūlymas ta prasme, kad pirmiau
siai bus įsigyta nekilnojama nuosavybė, o vėliau pradėta gal
voti ką su ja daryti.

Kol kas Washingtone savo patalpas nuo seniau turi 
VLIKas. Naujai savo skyrių įsteigė Religinė šalpa - Lietu
vių Informacijos Centras (LIC). Pagaliau ten yra net nepri
klausomybės laikus siekianti Lietuvos Pasiuntinybė, visuo
menės aukomis atremontuota. Tiesa, ji yra lyg ir simbolis, 
bet kur pasakyta, kad neturi nešti jokios praktiškos naudos?

VLIKas leidžia gerą biuletenį. Jo paties gyvenimo sąly
gų padiktuota silpnybė yra toji, kad didesnė dalis susidaro iš 
kitų autorių ilgesnių ar trumpesnių citatų, o ne originalių ži
nių. Tų daugiau ir greičiau patiekia Religinės šalpos LIC, 
bet jis, žinoma, turi daugiau ribotis religinės padėties Lietu
voje aspektu.

Pagaliau negalima pamiršti, kad visi mūsų 'centrai’ labai 
gretai išsisemia ir virsta biurokratų ’sine cura', kurie tik stum
do popierius ant stalo. Juk, kai prireikė visuomeninės veik
los dėl OSI siautėjimo, tam susidarė atskiri sambūriai.

Štai vėl skaitau, kad Connecticut valstijoje susidarė Esto 
nian, Latvian ir Lithuanian Alliance, kuri ugdys toje valstijo
je supratimą apie pabaltiečių siekius. Tam atsirado pajėgių 
entuziastų, kurie gali daugiau sukelti naudingo triukšmo, ne
gu namai geroje gatvėje.

Pagaliau, kalbant apie užsimojimus negaliu praeiti tylo
mis ir bendruomenės, ypač po to, kai ji nusipirko visą pusla
pį Drauge prieš Vasario 16 d. aukų rinkimą. Kiek ji turi įvai
riausių pareigūnų visuose šio krašto užkampiuose! Ko dau
giau galima norėti?! Jų pavardės užima beveik visą puslapį, 
tik viršutiniame skelbimo kampe žadama ir toliau padėti Lie
tuvai kukliu įlašu. Na, šito tai tikrai negalima užginčyti - 
bent vienas mūsų laikraštis kiek uždirbo.

(vm)

•••

OSI giriasi sudariusi 
9,800 asmenų sąrašą, kuriuo 
nors laiku tarnavusių koncen 
tracijos stovyklose. Tas sąra 
šas pristatytas įmigracijos 
tarnybai, kad tie asmenys ne 
būtų įsileisti į JAV. Tuo pa
čiu laiku Simon Wiesentahl 
Centras Toronte Kanados 
vyriausiausybei įteikė naują 
sąrašą 21 nacių karo nusikal 
tėlių, kurių daugumą sudaro 
lietuviai ir baltgudžiai.

Tame sąraše yra Dimi- 
travos, netoli Kretingos, kon 
centracijos stovyklos komen 
dantas, Kretingos gubernato
rius, Lietuvos saugumo poli
cijos kapitonas ir leitenantas, 
bei ’a chef of Lituania's Šiau 
liai security departament'.

Anksčiau Wiesentahl'io 
centras apskundė Kanadoje 
450 žmonių, bet speciali tei
sėjo Julės Deschenes komi-

sija rado rimtesnius įrody
mus tik prieš 20. Teisman 
kol kas patrauktas tik vienas 
vengras kap. Imre Fintą, 76 
m. amžiaus, suimtas gruo
džio 10 dieną. Jis kaltina
mas 8,000 žydų deportacija 
iš Vengrijos.

MULTI-CRAFTED 
MAINTENANCE 

Employees needed for manufac- 
turing facility. Please Call 201- 
998-5666 for application infor- 
mation, or send resume to 
OWENS CORNING FIBERGLASS 
CORP. Newark Turnpike Kearny, 
N. J. 07032.

Equal Opportunity Employer

MACHINIST
Guill Tool is presently seeking 
people who are fully qualified 
in a job shop environment to 
fili the follovving positions:
• Svviss type screw machine.

•
set up and operate 
CNC lathe

' CNC machining center 
Mechanical Inspector 
Deburring and Polishing 
Day shift and night shift 

available

For interview call
(401)828-7600. (9-11)

Viešėdami Chicagoje aplankykite D i D AM 1 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ — A

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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ALT S-gos sukaktuvinis 

seimas artėja
Vos trejetas mėnesių be

liko iki Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos sukaktu
vinio - Dvidešimtojo seimo, 
kuris įvyksta š.m. gegužės 
21-22 d.d. gražiame Dayto
na Beach apylinkių kurorti
niame mieste. Seimą ruošia 
Daytona Beach apylinkių 
ALT S-gos skyrius, taigi ren
gėjams yra nemažas rūpestis 
ir atsakomybė už seimo sėk
mingumą bei gerą suruošimą, 
Gi seimo sėkmė priklauso ne 
vien nuo rengėjų, bet ir nuo 
seiman suvažiuojančių atsto
vų.

Vasario 29 d. skyriaus 
pirmininko Vytauto Abrai- 
čio namuose posėdžiavo sky
riaus valdyba ir aptarė visą 
eilę su seimu susijusių klau
simų. Pirmininkas informa
vo valdybos narius, kas jau 
yra padaryta ir ką turime ar
timiausioje ateityje atlikti.

Be abejo, į seimą iš toli
mųjų vietų, įvairiomis prie
monėmis, atstovai suvažiuos 
jau gegužės 20 d., penktadie
nį, ir tą vakarą yra numato
mas seimo atstovų susipaži
nimas. Jį ruošia skyriaus val- 
dyba-seimo rengėjai tame 
pačiame viešbutyje, Trea
sure Island Inn, 2025 So. At
lantic Avė, Daytona Beach 
Shores, Fla. 32018 . Sekan
čias dvi dienas viešbutyje 
vyks pats seimas, banketas 
su menine programa.

Viešbutis įsakmiai pa- 
žy mi, kad visi atvykstamieji 
atstovai ir svečiai rezervuotų 
sau kambarius iki gegužės 1 
dienos. Rezervacijas galima 
padaryti telefonu (nemoka
mai) 1-800-874-7420, prane
šant, kad tai ALT S-gos sei
mo atstovai ar svečiai. Užsa
kant kambarius reikia įmo
kėti vienos nakties mokestį 
$46.oo plūs 8% taksų ir gali
ma naudotis Visa, Master 
Card ar kitomis kredito kor
telėmis.

Bankete norintieji daly
vauti, ne vėliau gegužės 14 
d., turi pranešti skyriaus val
dybai - Vytautas Abraitis, 
P.O. Box 351071, Palm 
Coast,FL 32035, tel. (904)

iiuuuuuumuauui

445-2589 - kiek žmonių, ar 
turi sudarę savo (8 asmenų) 
stalą ir maisto pasirinkimą: 
’prime rib' ar žuvį. Šios ži
nios reikalingos pristatyti 
viešbučiui savaitę prieš sei
mą. Prašome visų seimo da
lyvių atkreipti į tai dėmesį, 
kad rengėjams nebūtų sun
kumų tvarkant reikalus.

Į Seimą atvyksta, ir lai
kys pamaldas, vyskupas An
tanas Deksnys, Lietuvos ge
neraliniai konsulai - Anice
tas Simutis iš New Yorko ir 
Vytautas Čekanauskas su 
žmonomis ir kiti svečiai.

Po seimo darbų, gegu
žės 23 d. 11 vai., skyriaus 
pirm. Vytauto ir Stellos Ab- 
raičių namuose, skyrius ruo
šia poseiminį pabendravimą, 
kuriame dalyvaus iš toliau 
atvykę svečiai, seimo atsto
vai ir vietinio skyriaus nariai 
su šeimomis. Šiuo pažmo- 
niu ir bus baigtas sukaktuvi
nis XX-sis ALT Sąjungos 
seimas.

Daytona Beach apylin- 
kiųALT S-gos skyriaus meti
nis narių susirinkimas įvyks
ta kovo 16 d., skyriaus narių 
Irenos ir Jono Kapčių namuo
se. Susirinkime bus sudary
tos ir komisijos, seimo tech
niškiesiems darbams atlikti.

Seime vyks įdomių daly 
kų - svarios ir aktualios pas
kaitos, politinis simpoziu
mas, kuriame dalyvaus mūsų 
veiksnių pirmininkai, ir me
ninė programa. Apie šiuos
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REMKIME TAUTOS FONDĄ
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO 
pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 
savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI remia ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padeda skleisti 
informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių mo
kesčių, IRS Cert. No. 51-0172223.

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N. Y. 11421

Prie Lietuvių žurnalistų 
s-gos valdybos veikia Dauž- 
vardžio vardo fondas, jau
niems spaudos ir radijo laidų 
bendradarbiams premijuoti. 
Lietuvių žurnalistų s-gos 
centro valdyba 1987 m. per
rinkta antram terminui iš Los 
Angeles apylinkėse gyvenan
čių žurnalistų, o Daužvardžio 
vardo fondo valdyba sudary
ta iš Chicagoje ir jos apylin
kėse gyvenančių žurnalistų.

Daužvardžio vardo fon
do valdyba, kurią sudaro: 
pirm. Bronius Juodelis, sekre 
tore Ritonė Rudaitienė, vice
pirmininkai - Rita Likande- 
rytė, Petras Petrutis ir Anta
nas Juodvalkis, š.m. kovo 6 
d. Jaunimo centre, Chiagoje, 
susipažino su atsiųstomis re
daktorių bei radijo vadovų re
komendacijomis ir paskyrė 
premijas, atsižvelgdama į tu
rimus išteklius.

Kandidatai premijoms 
gauti buvo suskirstyti į dvi 
grupes: spaudos ir radijo ben
dradarbius. Į abi grupes bu
vo po lygiai kandidatų - po 
penkis. Fondo ištekliai yra 
riboti ir priklauso nuo gauna
mų aukų. Lietuvių Fondas 
parėmė 700 dol., o valdyba 
pridėjo 300 dol. iš kasoje esa
mo likučio. Tokiu būdu susi
darė pilna tūkstantinė.

Daužvardžio fondo ski
riamos premijos nėra konkur 
sinės, bet už nuolatinį bendra 
darbiavimą spaudoje ar radi
jo laidose. Spaudoje Tašan
čius jaunuolius galima stebė
ti ir susidaryti vaizdą, bet ra
dijo laidas gali girdėti tik tų 
apylinkių gyventojai. Premi
jas skirstanti valdyba turėjo 
pasikliauti atsiųstomis reko
mendacijomis. Turiu pastebė 
ti, kad radijo laidų bendradar
biams premijos iki šiol nebu- 

programos punktus pakalbė
sime sekantį kartą.

Seimo rengėjai rūpes
tingai dirba, ir ruošiasi sei
mo atstovus ir svečius širdin 
gai priimti.

Jurgis Janušaitis
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Antanas Juodvalkis

vo skiriamos, su berods, vie
na išimtimi - Margučio ben
dradarbiui Audriui Regiui, 
dabar dirbančiam Amerikos 
Balse, Washingtone. Įjungus 
premijoms gauti radijo laidų 
jaunuosius bendradarbius, lė
šų klausimas darosi dar aktu
alesnis. Ir šiais metais, jei ne 
Lietuvių Fondo parama, tai 
premijos būtų buvusios tik 
simbolinės ir menkas priedas 
prie siunčiamo laiško.

1987 metų premijos bu
vo paskirtos trims spaudos 
bendradarbiams: I-ji premija 
-200 dol. Audrai Kubiliūtei 
(Draugas), o Il-sios po 150 
dol. - Gailei Radvenytei 
(Draugas) ir Danutei Baltuty
tei (Mūsų Pastogė, Australi
ja). Nesant pakankamai iš
teklių, kitos kandidatūros pa
liko laukti kitų metų.

Lietuviškųjų radijo laidų 
jaunieji bendradarbiai, re
miantis gautomis rekomenda 
cijomis, apdovanoti kiekvie
nas po 100 dol. Štai jie: Vy

Kam laužtis į duris...
(Atkelta iš L psl.) 

realų gyvenimą, kurį siejame 
su socializmu. Yra ko keisti 
ar taisyti mūsų ūkyje, politiko
je, dvasinėje kultūroje. Nacio
naliniai santykiai, politinė jų 
išraiška - ne išimtis. Daug kas 
turi būt iš naujo apmąstyta, 
įvertinta iš istorijos ir nūdie
nos pozicijų. Tai - nelengva 
našta."

Tai pasakęs autorius ta
čiau tuojau pat priduria, kad 
tą naštą ne visi gali panešti, 
bet tik tie -

"kurie nelengvu kasdie
niu darbu, protu ir visa širdimi 
yra atsidavę Tėviškei, kurioje 
gimė ir tebegyvena. Tiems, 
kurie iš tolo į tą žemę vien sve
čio akimis žvelgia, arba tiems, 
kurie po Tėviškės padangę ir 
dausose skraido, tokia našta vi
suomet buvo, yra ir bus per 
sunki."

Iš tiesų, nuo tokių min
čių dar ir dabar, XX amžiaus 
pabaigoje, ginamasi kaip

narvu jų knygų ar periodines spau
dos!

Kas tvaiko nūdienę Lie 
tuvą? Ne joje gimęs ir au
gęs Mitkinas, Lietuvos kom
partijos antrasis (visagalin
tis) sekretorius! Kas atsto
vauja dabartinei Lietuvai už
sieniuose? Pagal Lietuvoje 
daugiau pakenčiamų AKI
RAČIŲ bendradarbį Romą 
Šilerį, pereitiems metams 
baigiantis, Vakarų Vokieti
joje ’tarp Rheino ir Weserio' 
suruoštom 'lietuvių dienom' 
vadovavo tūlas Mečislovas 
Sadkovskis, Lietuvos kom
partijos CK užsienio 
skyriaus vedėjas:

"Nors jis kalbėjo lietuvis-

tautas Juška, Sydney, Austra- 
lia, Aušra Pleinytė ir Eduar
das Labuckas - abu iš Hamil
tono, Kanados, Tauras Bub- 
lys - Cleveland, Ohio ir Rai
mundas Kiršteinas, Roches
ter, New York.

Džiaugiamės jaunųjų lie
tuviškos spaudos ir radijo lai
dų bendradarbiais ir linkime 
ištvermės bei sėkmės šiame 
darbe. Išeivijos lietuvių pas
tangos išlaikyti gyvą lietuvy
bės ugnelę priaugančio jauni
mo tarpe, pradeda duoti vai
sius. Turime puikaus jauni
mo, kuris savo išsimokslini
mą ir talentus atiduoda savo 
tėvų krašto laisvinimo bei lie
tuvybės išlaikymo reikalams.

Šia proga norėčiau pasi
džiaugti, kad tėvų, visuome
nės ir Lietuvių Fondo vadovy
bės pastangos, išlaikyti lietu
vybę gyvą priaugančioje kar
toje, nors gyvenančių nepa
lankių įtakų aplinkoje, duo
da vaisius. Reikia dar dau
giau įdėti pastangų, kad di
desnis skaičius lietuviškojo 
jaunimo surastų savo tautines 
šaknis ir plačiau jungtųsi į ko
vą prieš Lietuvos okupantą. 
O gražių ir veiksmingų pro
veržių netrūksta.

kais žodžiais ir lietuvių vardu, 
net pats atlaidžiausias lietuvis 
jo kalboje nerastų nei vieno 
sakinio, būtų gramatiškai tei
singas. Tų jo kalbą vertėtų pa
žodžiui atspausdinti ir 
paskleis-ti išeivijoje kaip 
kokią parodiją. Nors tokiu 
atveju efektas būtų nepilnas, 
nes neįmanoma raštu perduoti 
žodžių intonacijos."

Štai kas reprezentuoja 
lietuvių 'suverenumo’ troški
mą užsieniuose. Ar tai iškeL 
dama išeivijos spauda nepri
sideda nė trupučiu prie tos 
kovos už suverenumą? Ir 
svarbiausia, reikėtų ne bau
ginti praeitimi, bet daugiau 
galvoti apie ateitį.

Čia Amerikos rinkimi
nės kampanijos metu dažnai 
pasišaipome iš Amerikos po
litikų ir archaiškos kandida
tų į prezidentus parinkimo 
sistemos. Kada pagaliau lie
tuviai susilauks teisės pašiep- 

” ti savuosius Mitkinus ir Sad- 
kovskius, kartu su jų geriau 
lietuviškai kalbančiais talki
ninkais? Juk jų palaikomoji 
sistema, paties Gorbačiovo 
liudijimu, neturi jokios atei
ties. Puldami buržuazinę 
praeitį, kurią mes čia patys 
dažnai pakritikuojame, jūs 
laužiatės į atviras duris. Nie
kas dar negalėjo atsukti isto
rijos laikrodžio 70 metų.

JEWELRY
MOLD MAKERS

Napier one of the leading manufac- 
turer of costume Jewelry is in search 
of an experienced mold maker in 
the white metai east area. We offer 
competitive salary and a full range 
of company benefits.

For confidential intervievv 
Call or apply to:

THE NAPIER CO.
3 Brayton Avė. 

Providence, R. I 02903 
401-273-48
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'Karo nusikaltėlių’ f
(Atkelta iš 1 psl.)
- Buvau ant greitųjų pa 

siruošęs, nes mane iškvietė 
atvažiuoti į Australiją tik pas 
kutinę minutę. Skubotai bu
vau paruošęs ir perdaviau 
penkių ar šešių puslapių pasi 
sakymą - pareiškimą bend
rais sovietinių liudijimų rei
kalais. Tada buvo nemažai 
klausimų. Kai kurie iš jų bu
vo nelabai draugiški. Galė
jai justis, lyg kad mes kalba
mės su OSI. Jų terminologi
ja, argumentai, ir tie nepa
remti, vis kartojami teigimai 
visai tie patys. Kas buvo 
jums, mano manymu, nau
dinga - tai išgirsti iš ameri
kiečio apie gynybą. Jums bu
vo naudinga turėti informaci
ją apie konkrečias bylas. 
Taip, kad jiems konkrečiai 
paminėjus kokia bylą, tuoj 
pat galėjome reaguoti... Ka
dangi tas komitetas naudoja
si Amerikos patyrimu, buvo 
labai svarbu atsakyti į tuos 
klausimus. Kiek sugebėjau 
po kelionės nuovargio, ban
džiau atsakyti.

- Kokį įspūdį paliko kiti 
liudininkai, ypač iš Teisingu
mo Departamento?

- Tą rytą kai aš liudi
jau, buvo ir p. Greenwood 
(Australijos "Special Investi- 
gations Unit" Direktorius). 
Nors jo negirdėjau, bet per
žiūrėjau jo ’submissiori ir su 
juo asmeniškai pasikalbėjau. 
Mes jau prieš tai buvome po
rą kartų susitikę. Jis viešu
moje sudaro vienokį įspūdį, 
gi privačiai - kitokį.

Pavyzdžiui, jis liudijo ir 
raštu, ir žodžiu, kad jį jugos
lavai ir vengrai įsileido į ar
chyvus. O aš jo paklausiau 
specifiniai - gerai, nuėjot į ar
chyvą. Ar jums atidarė duris 
ir davė indeksus, ar jūs galė
jote pats pasižiūrėti? Jam ne
davė. Jie jį nusivedė į archy
vo pastatą, ištraukė bylą ir 
sako - va, čia jums yra nuot
raukų dienynas. Jis sako, 
kad jam susidarė įspūdis, 
kad tai originalai. Kaip svar
bu! Originalios, sunumeruo
tos nuotraukos. Jam kaip 
prokurorui, tai, atrodo, buvę 
naudinga. Bet istorinėje per
spektyvoje toks ištraukimas 
tokio dienyno yra labai pavo
jingas. Gal yra dešimt kitų 
tokių dienynų, kurie įrodytų, 
kad žmogus buvo nekaltas, o 
rodomas tik vienas, kuris kal 
tina. Čia ir yra mūsų visa 
problema. Jie iki archyvo 
durų įsileidžia, bet jie neįsi
leidžia į archyvinę medžia
gą. Gi iš viešų jų teigimų su
daromas įspūdis, lyg tai būtų 
kaip ir Australijos archyvuo
se - nueik ir dirbk laisvai. Iš 
privačių pasikalbėjimų man 
buvo visai kitas įspūdis.

Kitas dalykas kurį jis 
viešumoje teigė, tai kad su 
Sovietais jis yra pasikeitęs 
laiškais ir yra prinicipiniai 
sudaręs susitarimą. Iš priva
čių pasikalbėjimų atrodė,

kad jeigu sovietai neišleis liu 
dininkų į Australiją, jis toms 
byloms neduos eigos su kita 
sovietų medžiaga. Tiesa, ly
giai tą patį sakė prieš dešim
tį metų OSI atstovai. Ir JAV 
Kongresui, ir visiems kitiem 
garantavo, kad tie liudinin
kai atvažiuos, archyvai esą 
jiems atdari. Gi mes nei vie
no liudininko nesame Ameri 
koje matę! Jie net nedrįstų 
atvežti, kadangi tie liudinin
kai gali pabėgti. Kas svar
biausia, jie gali teisybę pasa
kyti, o OSI ne teisybė rūpi.

- Kokie skirtumai tarpe 
JAV-bių ir Australijos teisinės 
sistemos, kiek tai liečia ši klau - 
simą? Ar yra reikšminga, kad 
Australijoje numatomi krimi
naliniai procesai tariamiems 
karo nusikaltėliams?

- Labai reikšminga. Čia 
jums yra didžiausias pliusas. 
Pas mus yra civilinės bylos, 
pas jus numatomos krimina
linės. Techniškai yra visai 
skirtingos procedūros. Krimi
nalinėse bylose jūs turite tei
sę turėti jury teisinę komisi
ją, ne tiktai vien teisėją. Kal
tintojams žymiai sunkiau pri
statyti priimtiną medžiagą. 
Yra labai griežtos taisyklės, 
kai yra jury komisija. O kai 
veda vienas teisėjas, jis gali 
priimti bet kokią medžiagą. 
Jūsų prokuratūrai bus šimtą 
sykių sunkiau bylą laimėti, 
negu mūsiškiams. Už tai 
Amerikoje kaltintojai ir pasi
rinko civilinę, o ne krimina
linę procedūrą, tad tas jums 
yra didelis pliusas.

Bet jums yra kiti pavo
jai, nes jūs turite labai netiks
lias išreikalavimo (extradi- 
tion) taisykles. Jūsų vyriau
sias prokuroras (Attomey Ge 
neral) turi teisę pagal jūsų 
"extradition" įstatymą išvežti 
žmones į kitą kraštą, nors jū
sų valdžia neturi sutarties su 
tuo kraštu. Pavyzdžiui, visi 
jūsų valdžios žmonės dabar 
sako, kad jūsų valdžia niekad 
ne vežtų į Sovietų Sąjungą, 
bet jūsų Attomey General tu
ri teisę tą padaryti. Techniš
kai tą gali padaryti be parla
mento ir be Senato. Tad jūs 
per daug nesidžiaukit, nes jie 
gali 1* 
lų gauti iš Jugoslavijos, iš 
Lenkijos, iš Vengrijos, iš So
vietų Sąjungos, ar iš Izraelio 
tam pareikalavimus. Ir žmo
gų išsiųsti gali labai greitai. 
Daug greitesnė procedūra ne
gu kriminalinėj byloj, ka
dangi apeliavimai - ir iš vis 
bylą nagrinėjamieji klausi
mai - yra labai riboti. Ir žmo • 
gus gali būti išvežtas per ke
lis mėnesius, ne per kelis me
tus. Ir be abejo, tuose kraš
tuose jis būtų sušaudytas. 
Tarp kitko, Izraelyje jis būtų 
pakartas, jeigu būtų nuteistas 
kaip kaltas.

- Kaip turėtume elgtis 
vis-a-vis kitų bendruomenių? 
Daug kontraversijos Australi
jos lietuvių tarpe sukėlė buvęs 

pasikalbėjimas tarpe Baltų ta
rybos ir žydų bendruomenės 
atstovų. Ką galėtumėt patarti?

- Aš nežinau jokių dėta - 
lių apie tą pasikalbėjimą. 
Leiskite man papasakoti, 
kaip pas mus buvo. Buvo 
bandyta - prieš dešimtį, ar 
prieš septyneris metus - pada 
ryti lietuvių bendruomenės 
susitikimą su įvairiomis 
grupėmis, kurios remia OSI. 
Buvo pasikeitimas nuomo
nių, bet daug kas nebuvo su
prasta ir niekas nebuvo išsi
aiškinta. Gi Kanadoje, ukrai
niečių vadovaujamoje organi
zacijoje, Civil Liberties Com 
mission, šiek tiek geriau pasi
sekė. Jie kvietė žydų organi
zacijas į visus savo parengi
mus, pakvietė į posėdžius ir 
seminarus, duodami jiems 
progos pasakyti savo nuomo
nę. Kas charakteringa, kad 
ten žydų organizacijos nieka
da ukrainiečių nepakviečia. 
Ir čia buvo ukrainiečiams 
skaudu. Ir dabar, kai jau įsta 
tymo pakeitimą Kanadoje 
pravedė, jie mažiau ar dau
giau išsiskyrė ir dialogo da
bar praktiškai nebėra.

Bet, kad bandymas yra, 
tai yra geras dalykas. Tad aš 
manau, kad Australijoje, kur 
dar nėra tokio aštraus išsisky
rimo kaip Kanadoje, jums 
dialogą bandyti yra pras 
minga. Reikia pripažinti, 
kad žydai yra labai žiauriai 
nukentėję ir mes turime tą su 
prasti. Tuo pačiu jie turi su
prasti, kiek mes esame nuken
tėję. Ir dialogas tarp nukentė
jusių turėtų būti.

Taip yra ir su tais, kurie 
yra kalti. Yra mūsų kaltų, 
taip pat yra ir jų kaltų. Kaltų 
jų yra ir vienoje, ir kitoje pu
sėje. Bet negalima subendrin 
ti ir sakyti, kad ar jie, ar mes 
visi esą kalti. Ir kai tokiuose 
svarstymuose yra per daug 
emocijos, gaunasi subendrini 
mas ir banalus pyktis - ir tada 
nutrūksta dialogai. Ir abi pu
sės už tai atsakomingos.

- Ką patartumėte dabar 
mums daryti čia Bendruomeni
nėje plotmėje?

- Viena plotmė, kur gali 
veikti lietuviai atskirai, kaip 
tai dabar daro Amerikoje, tai 
suorganizuoti savo resorsus 
apginti tuos žmones, kurie 
yra kaltinami. Gynybai reika
lingos milžiniškos sumos. 
Nors, jeigu pas jus bus krimi
nalinės bylos, tai lėšų žymiai 
mažiau reikės, bet reikėtų da
bar pradėti telkti. Ta pati or
ganizacija, kuri telktų lėšas, 
turėtų pradėti rinkti advoka
tus, kad ir ne lietuvius, kurie 
suprastų, per ką mūsų žmo
nės yra perėję. Tas nėra taip 
paprasta paaiškinti. Tad vie 
nas dalykas yra organizavi
mas tos gynybos fondo ir 
tinklo.

Antras dalykas - tai poli
tinė akcija. Tas mums gal ge
riausiai pažįstama. Bet turi
me išmokti, kad mes jokiu 
būdu nepaveiksime politikie
rių, kurie žiūri kur yra jėga,

Dvidešimt šeštasis 

Dirvos novelės 

konkursas
PREMIJA 600 DOLERIŲ skiriama iš 

a. a. SIMO KAŠELIONIO palikimo, kurį 

tvarko Korp! Neo-Lithuania.

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

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

Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1988 m. 
birželio 15 d.

Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa
sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

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

jei pas mus jie tos jėgos ne
matys. Politikieriai gerai su
pranta kur yra pinigai, kur 
yra balsai ir Lt. Tad jūs atsi- 
stojate prieš milžinišką jėgą. 
Jeigu atskirai bandys lietu
viai, latviai, estai, ukrainie
čiai - nieko nepadarys. Ir Čia 
nebėra laiko jums organizuo
tis, kad būtų oficialios gal
vos, komitetai ir t.t. Yra pas
kutinė minutė, dvylikta valan
da. Turi sueiti visos pagrindi
nės organizacijos tų tautybių, 
kurios yra paliestos. Kalbam 
apie aštuonias, septynias tau
tybes. Būtinai turite sudaryti 
bendrą politinės akcijos komi
tetą, kuris visada dabotų kas 
vyksta Canberroje, ne tik da
bar, kai Senato Komitetas ap- 
klausinėja. Kad nuolat vyktų 
akcija. Kanada yra geras pa
vyzdys ir reikėtų užmegsti ry
šius su Kanada.

Trečia - organizacija, ku
rią būtinai reikia įsteigti, tai 
būtų panaši kaip "Americans 
for Due Process", kuri atlieka 
milžinišką darbą, kuriam rei
kia labai daug resorsų. Ame
ricans for Due Process renka 
informaciją, ją platina savo 
žmonėms, be to skelbia infor
maciją platesnei visuomenei. 
Čia labai lengva išeiti į pole
miką, filosofiją ar propagan
dą, o tada informacijos tiks
lumas nukenčia. Tad nepap
rastai svarbu, kad būtų tiks
liai surinkta informacija. Gi 
surinkimas infoimacijos bran
gus. Jos platinimas irgi yra 
brangus. Ta pati organiza
cija palaiko ryšius tarpe visų 
gynybos advokatų - jie be
veik visi yra sutikę dalyvauti. 
Organizuoja seminarus, kad 
galėtų advokatai pasikeisti 
medžiaga. Sukviečia visuo
menės atstovus. Nesvarbu 
kurios politinės partijos. Su

kviečia pasiklausyti, kas de
dasi šioje srityje. Yra visiš
kai objektyvūs, nes papras
čiausiai perduoda tik tikslią 
infoimaciją. Ir kai kokia by
la, kuriai reikia pagalbos - rei
kia vertėjų, arba reikia šei
mai padėti, arba reikia kam 
nors atsakyti, ar reikia organi
zuoti tarptautinį judėjimą - 
jie tai daro. Tad ir man, kai 
jums čia amerikiečio advoka
to reikėjo, ponia Razgaitienė 
užlaužė ranką* ir pasiuntė ap
link pasaulį vos dėl pusantros 
dienos liudijimo. Toks viene
tas būtinai čia reikalingas. 
Čia turi būti labai šalti ir pasi 
aukoję žmonės.

Tad yra trys dalykai: gy
nyba, politika, informacija.

- Ačiū labai už Jūsų pasi
kalbėjimą.

- Ačiū už pakvietimą. 
Buvo malonu apsilankyti, tik 
tai gaila, kad to laiko nebeli
ko pamatyti bent jūsų miestą. 
Praktiškai - mačiau tik aero
dromus ir viešbučius. Vis
tiek jaučiau, kad esu šil
tai priimtas. Ačiū! - baigė 
pokalbį adv. Povilas Žum- 
bakis.

GRINDER - SURFACE. First shift 
opening for an individual to pėr- 
form a variety of grinding opera- 
tions on small parts. We will con- 
sider a trainee. Competitive wage 
and benefit package, convenient 
reserved parking. MERROW MA
CHINE CO., 240 Day St., Newing- 
ton, Ct. 06111. 203-666-0109.
EOE/M/F. (9-11)

RNS ■ VVindham Community Memorial Hospital 
is a 175-bed, JCAH accredited acute care 
facility. Our prooressive, dynamic nursing de- 
partment provides you with the necessary di- 
rection and tools for you to give quality nursing 
care VVe will support you with: collaborative 
practice, on-site college courses, flexible 
scheduling, Clinical Career Ladder, 100% tui- 
tion reimbursement for the newly employed 
RN and an excellent salary and benefit pack
age VVindham is located just 30 minutes from 
Hartford and 1'/2 hours from Boston. Close to 
two major universities allovvs for a full-ranae of 
cultural and educational opportunities. Chal- 
lenge yourself professionally and maximize 
your potential vvithin our creative environment. 
For information about our expanding staff and 
management opportunities, call collect or 
send a resume to: Micki Christopher, RN. 
Nurse Recruiter, VVindham Community Memo
rial Hospital, 112 Mansfield Avenue, vVilliman-. 
tie, CT 06226-2082. (203) 423-9201, extension 
2450. Find out how much more we can offer 
you, Equal opportunity employer.
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'Lietuvos ginkluotoms 
pajėgoms’ pasirodžius

Pagaliau pasirodė žinyno 
pobūdžio veikalas apie Lie
tuvos Respublikos Kariuo
menę. Vytenio Statkaus 
” Lietu vos Ginkluotos Pajė
gos” surinko ir pateikė 
įvairiausią informaciją apie 
n e p r įklausomos Lietuvos 
ginkluotas pajėgas, 1918- 
1940 metų laikotarpyje, šią 
knygą paruošti autorius pa
sitelkė 48 bendradarbius ir 
pagalbininkus, kurie ar pa
rašė knygos ištisus skirs
nius ar papildė turėtas ne
pilnas žinias išsamesniais 
duomenimis. Gausios foto
grafijos ir iliustracijos bu
vo perfotografuotos iš ne
priklausomos Lietuvos spau
dos, ypač iš KARIO žurna
lo. Rečiau fotografijas pa
rūpino bendradarbiai. Kny
gos stambų rankraštį per
žiūrėjo pik. A. šova ir mjr.
J. Bulika. ”Lietuvos Gink
luotos Pajėgos” veikalo 
spausdinamą finansavo lie
tuviškosios skautybės są
jūdžio Vydūno Jaunimo 
Fondas.

Nemaža žinių mums da
vė Raštikio atsiminimai ir 
Kazio Ališausko bei Anta
no Rukšos tritomė ”Kovos 
dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės”. Tad gali kilti klau
simas, kodėl dar viena kny
ga apie Lietuvos kariuome
nę. Atsakymas paprastas: 
atsargos jaun. leitenanto 
Vytenio Statkaus (anksčiau 
Stasiškio) veikalas skiriasi 
nuo anksčiau paminėtų kny
gų savo turiniu ir apimti
mi. Kariuomenė yra valsty
bės sudėtingiausia organi
zacija. Net pagal Lietuvos 
mastą, kariuomenė tar
nybomis turėjo šakotą or
ganizaciją. V. Statkaus is
torija skiriasi nuo kitų stu
dijų apie Lietuvos kariuo
menę tuo, kad ji tik prabė
gomis aptarė pačias kauty
nes ir mūšius. Autoriaus 
tikslas buvo nagrinėti kiek
vienos ginklų rūšies atsira
dimą ir tolimesnę raidą nuo 
1921 iki 1940 metų, žemiau 
pateikiamos sutrauktai kai 
kurių veikalo skyriaus ap
žvalgos.

Pirmieji kūrimosi metai

1918 m. spalio viduryje 
prie Lietuvos Tarybos buvo 
sudaryta apsaugos komisi
ja iš St. šilingo, S. Banai
čio, dr. J. Aleknos ir pulk.
J. Kubiliaus. Autorius laiko 
pirmuoju kariuomenės aktu 
1918 m. lapkričio 14 d. Vals
tybės Tarybos nutarimą, 
kuris pareiškė: ”1. organi
zuoti apsaugos pajėgas Lie
tuvoje; 2. pripažinti paruoš

ai /girdas Budreckis

tąjį apsaugos komisijos 
darbą tinkamu, gi pačią ap
saugos komisiją papildyti;
3. nelaukiant kol susidarys 
Ministrų Kabinentas, pa
akinti Prezidiumą, kad kuo 
greičiausiai visame krašte 
būtų daroma milicija; 4. 
asignuoti 1.500.000 markių 
apsaugos organizavimo rei
kalams ; 5. reikalauti pasku
binti belaisvių kareivių ir 
aficierių grąžinimą”. Toliau 
šiame įvadiniame skyriuje, 
autorius atpasakojo įvykius 
nuo 1918 m. gruodžio 29 d. 
atsišaukimo iki 1919 m. pa
vasario.

Pėstininkai

V. Statkus trumpai apra
šė pėstininkų pūkų istori- ) 
jas nuo 1918 liki 1923 m. 
Taip pat davė trumpalaikių 
vienetų istorijų santraukas: 
10, 11, 12, 13 pėst. pulkų, 
1 gudų pulko, 2 pasienio 
pulkų bei kelių pavienių ba
talionų veiklą. Jis kiek pla- 
plačiau aprašė pėstijos or
ganizaciją 1923-1939 m. 
1 a i k otarpyje: pėstininkai 
buvo suskirstyti į tris kari
nes apygardas, po vieną 
pėst. diviziją: I div. Pane
vėžyje, II div. Kaune ir m 
div. Šiauliuose. Autorius 
pateikė pėstininko batalio
no, pulko ir divizijos sudė
ties lenteles. Atskiru skirs
neliu kpt. Ant. Klimavičius 
aprašė kareivio gyvenimą 
pėstininkų dalyje.

Artilerija

Devynių artilerijos bate
rijų, 2 haubicų baterijų ir 
tvirtovės artilerijos kūri
masis buvo taip pat apra
šytas. Taikos metu veikė 4 
artilerijos pulkai. Lietuvos 
artilerijos pabūklai buvo 
įvairūs: rusų 76,2 mm, vo
kiečių 77 mm, prancūzų 75 
mm, Mark II 80 mm ir 88 
mm, bei vokiečių ir prancū
zų haubicos. Pradėjus ka
riuomenės moderninimą ir 
per ginklavimą, kariuome
nės vadovybė nusistatė, kad 
artilerijos ginklavime turi 
likti tik prancūzų gamybos 
pabūklai. Įvestos 1897 mo
delio 75 mm prancūzų pa
trankos ir 1934 m. modelio 
105 mm Schneider-Creusot 
gamybos prancūzų haubi
cos.

Kilus tarptautinei įtam
pai, buvo susirūpinta Lie
tuvos apsauga nuo oro puo
limų. Organizacinis darbas 
pradėtas 1935 m. gegužės 
6 d., kada buvo įsteigtas 
prie šlėktuvinės apsaugos 
štabas. Planuota įsteigti 3

Kauno karo mokyklos įkurtuvės 1919 metais.

baterijas; kiekviena bateri
ja susidėjo iš 33-75 mm 
Vickers Armstrong pabūk
lų.

Kavalerija

1918-1921 m. veikė 4 ka
valerijos vienetai: vadina
mas gudų eskadronas, I hu- 
zarų, II ulonų, ir III dragū
nų pulkai. Jų formuotė ir 
žymesni žygiai buvo apra
šyti. 1921 m. sausio 25 d. 
buvo sudaryta pirmoji rai
telių divizija, kuri 1924 m. 
buvo performuota į kavale
rijos brigadą. (Tai įvyko to
dėl, kad 1923 m. gruodžio 
31 d. trečias dragūnų pulkas 
buvo išformuotas. Pulkas 
buvo atgaivintas 1935 m.).

Lietuvos kavalerijai pla
nuose nebuvo numatyta sa-. 
varankiško veikimo. Ji tu
rėjo priedangos uždavinius. 
Skyrius apie Lietuvos ka
valeriją šiandien teturi tiek 
naudos istorikui, tiek ir 
bendram skaitytojui, kuris 
domisi netolimos praeities 
r o m antiškais momentais. 
Nemažai vietos skiriama ži
nioms apie arklių priežiūrą 
ir karių mokymą. Įdomus 
aprašymas yra apie remon
to eskadroną. Lietuvos ka
riuomenėje buvo naudojami 
trijų tipų arkliai: lengvo 
kavalerijoje, gurguolės — 
kinkami į vežimus, ir arti
lerijos — sunkiems krū
viams traukti. Remonto es
kadronas kavalerijos tipo 
arklius paruošė. Po 1923 
m. 90% kavalerijos remon
to arklių, daugiausia trakė
nų, buvo perkama Klaipėdos 
krašte. Kėdainiuose buvo 
įsteigtas valstybinis kava
lerijos žirgynas.

Aviacija

Aviacija atsirado 1919 m. 
sausio 30 pradedant for
muoti inžinerijos kuopas. 
Buvo sudarytas aviacijos 
būrys, kuris 1919 m. kovo 
12 d. išskirta kaip aviaci
jos kuopa. V. Statkus at
pasakojo, kaip lietuviai įgi

jo savo pirmą karinį lėktu
vą: ”Pirmas lėktuvas buvo 
įgytas kaip karo grobis. Va
sario 5 d., vykstant kovoms 
su bolševikais, Jiezno rajo
ne, pristigęs benzino, nu
tūpė bolševikų lėktuvas. Tai 
buvo britų gamybos ”Sop- 
with 1^2 Strutter”. Juo 
skridę lėkunai pabėgo. Lėk
tuvą teko gabenti Kaunan 
žemės keliu, prieš tai nu
ėmus sparnus. Tai atliko to 
darbo nemoką žmonės, ir 
lėktuvas buvo tiek apgadin
tas, kad jį pavyko sutaisyti 
tik 1922 m.”

1919 m. vasario 27 d. į 
Kauną buvo atgabenti Vo
kietijoje pirkti 1918 metų 
statybos 8 kovos lėktuvai. 
1919 m. kovo 12 d. sufor
muota Lietuvos karo aviaci
jos mokykla. Nepriklauso
mybės kovose dalyvavo lie
tuvių oro eskadrilė.

1933 m. rugsėjo 23 d. ka
ro aviacijos organizacijoje 
buvo I grupė naikintuvu(3 
eskadriles), bazuota Kau
ne, II grupė — žvalgybos 
(3 eskadrilės), bazuota Pa
nevėžyje, III grupė bombo
nešių (2 eskadrilės) Šiau
liuose ir aviacijos mokykla 
Kaune.

Iš pradžių lietuviai nau
dojo vokiečių lėktuvus, dau
giausia Albatros 6 tipų (27 
lėktuvų) ir Halbestadt 3 ti
pų (22 liktuvų j/Vėliau pir
ko italų Fiatus, anglų, če
kų ir prancūzų oro mašinas. 
Lietuvoje 1922 m. pradėjo 
statyti lėktuvus J. Dobke
vičius (”Dobi-l”) ir Anta
nas Gustaitis, kurio "’An- 
bo” lėktuvai perėjo 8 pro
totipus. ”Anbo” lėktuvai ti
ko karo žvalgybai. Lietuvos 
aviacija turėjo karinius 
aerodromus Kaune, Šiau
liuose ir Panevėžyje. Dar 
pratyboms naudodavo Pa
langos ir Gaižiūno poligono 
aerodromus.

Karo technika

V. Statkaus skyrius "Ka- 
ro technika” susidaro iš 30 

skirsnelių, kurie smulkiai 
aprašo Lietuvos kariuome
nės ryšių, pienierių, gele
žinkelių, auto, šarvuočių, 
laivyno ir kt. tarnybas. Šių 
tarnybų pradžia buvo labai 
kukli. 1919 m. sausio 2 d. 
buvo sudarytas karo tech
nikos tiekimo skyrius. Pir
mieji pionieriai buvo jau 
sapierių daliniuose tarnavę 
rusų kariuomenėje ir keli 
savanoriai. Oficiali steigimo 
data buvo 1919 m. sausio 
13 d. Kovų metu pionieriai 
turėjo tik kastuvų, kaplia- 
vedegių, kirvių ir pjūklų, ir 
tai tik ribotus kiekius.

Knygos tolimesnis 
suskirstymas

Sekantieji skyriai: "Va
dovybė”, "Tarnybos”, if 
"Mokyklos” apima 380 pus
lapių. Informacijos yra la
bai kruopščiai ir smulkme
niškai išdėstytos. Turinys 

. yra itin techniškas ir moks
liškas, nes diečia Lietuvos 
kariu omenės transporto, 
ginklavimo, dangos, tyri
mų, sanitarijos, veterinari
jos bei švietimo ir fizinio 
lavinimo klausimus.

Priešpaskutinis skyrius 
"Organizacijos” išvardina 
20 organizacijų, kurios ar
timai bendradarbiavo su ka
riuomene, pradedant Lietu
vos šaulių Sąjunga ir bai
giant Lietuvos Žydų Karių, 
dalyvavusių nepriklausomy
bės atvadavime, sąjunga. 
Paskutinis skyrius "Oku
pacijos” yra pats silpniau
sias, o vis tik yra pakanka
mai šaltinių išplėsti Lietu
vos kariuomenės likvidaci
jos aprašymą.

Seka 16 puslapių veikalo 
santrauka anglų kalba. 
Knygos paskutinė dalis yra 
"Priedai”, kurie apima 216 
puslapių. Juose yra sura
šyta 18 įstatymų bei statu
tų tekstai. Įdomiausi teks
tai yra "Karinės tarnybos 
įstatymas” (1936 m. gruo
džio 11 d.) ir "Pėstininkų

(Nukelta į 6 psl.)
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■ laiškai Dirvai
Pareiškimas dėl P. Žumbakio straipsnių

Š.m. vasario 11d. Drau
go laidoje tilpęs Americans 
for Due Process (ADP) ben
dradarbio ir patarėjo Povilo 
Žumbakio straipsnis "JAV 
LB-nės Klaidos Atitaisy
mas", ir su mažais pakeiti
mais paskelbtas Dirvos vasa 
rio 18 d. laidoje "Išeitis JAV 
LB-nei", ramiai svarsto dr. 
Sauliaus Sužiedėlio rašomos 
studijos apie Lietuvą II-jo Pa
saulinio karo metu klausi
mus. Tai sveikintinas reiški
nys, nors faktų autorius pil
nai neišryškino. Skaitytojų 
informavimo tikslu JAV LB

'Lietuvos 
ginkluotoms 
pajėgoms'...
(Atkelta iš 5 psl.) 

statutas I dalis rikiuotė” 
(1937 m. vadovėlio foto 
faksimilės).

Įvertinimas
Jau žymiai anksčiau rei

kėjo užsimoti išleisti tokią 
knygą, kol dar gyvųjų tar
pe dar buvo aukštesnių ka
rininkų, ypač genštabistų. 
Ir šį kartą pagarba priklau
so "jaunesnių karininkų’’ 
iniciatyvai. Ltn. Vytenio 
Statkaus e n c iklopediškos 
apimties veikalas yra kapi
talinis įnašas į Lietuvos 
Respublikos istoriografiją. 
Tai yra dar vienas svarus 
paminklas nepriklausomai 
Lietuvai. Veikalo tekstas 
logiškai išdėstytas, pasi
taiko palyginant mažai ko
rektūros klaidų. Apsčiai bet 
ir kartu prasmingai ilius
truotas. Kariuomenės laips
nių ženklai, ordinai ir avia
cijos ženklai net atspaus
dinti spalvomis. Vienas 
trukumas, kuri mokslinin
kai iš karto pastebės, yra 
bibliografijos stoka, bent 
reikėjo prijungti šaltinių at
ranką. Kita konstruktyvi 
kritika būtų, kad daugelis 
lietuviškų kariškų terminų 
yra svetimi net ir dabarti
nei išeivijos vidurinei kar
tai. Gal šalia angliškos sum- 
mary, būtų buvus tikslinga 
pridėti ”a glossary of Li- 
thuanian-English Military 
Terms”. Pvz., lietuviškas 
terminas "rikiuotė” angliš
kai turi dvejas kariškas 
reikšmes: 1) formation, ir 
2) drill (rikiuotės statutas 
= manual of drill).

Vytenis Statkus, "Lietu
vos Ginkluotos Pajėgos", 
Čikaga, 1986 (iš tikro pa
sirodė 1987 m. gale), 1040 
puslapių. Kaina: 30 dol. 
(įskaitant ir persiuntimo 
išlaidas). Leidėjas: Vydū
no Jaunimo Fondas, 7300
S. Albany Avė., Chicago, III. 
60629.

Krašto valdyba jaučia svarbą 
dėl kai kurių P. Žumbakio 
teigimų pasisakyti.

1. P. Žumbakis prisipa
žįsta dr. A. Razmos kvieti
mu dalyvavęs posėdyje su 
dr. S. Sužiedėliu, dr. A. Raz
ma ir prof. dr. V. Vardžiu 
1987 m. rugsėjo 9 d. Lietu
vių Fondo būstinėje. Posė
džio metu buvo pristatytas 
studijos projektas, kuriame 
autorius išdėstė planą veika
le liesti Lietuvos nepriklauso 
mo gyvenimo periodą ir Lie
tuvos sovietinę bei vokiečių 
okupacijas II-jo Pasaulinio 
karo metu. Kodėl studijos 
projektą turintis P. Žumba
kis su juo artimai bendradar
biaujančias R. Razgaitienę ir
D. Kezienę nepainformavo 
apie studijos apimtį ir tylėjo, 
kai JAV LB-nei buvo prie
kaištaujama dėl studijoje ri- 
bojimosi vien tik vokiečių 
okupacija?

2. P. Žumbakio turi
mame projekte buvo nuro
dyta bendra suma siekianti 
31,000 dol.. Kokiu pagrindu 
straipsniuose jo drįstama 
teigti, kad ”... poros dienų 
laikotarpyje jau buvo tiksliai 
kalbama apie projekto pra
matytą 60,000 sąmatą.". 
JAV LB Krašto valdyba 
spaudoje paskelbtame pareiš - 
kime ADP vadovių skelbia
mą 60,000 sumą yra griežtai 
paneigusi, nes ši suma nie
kur ir niekada neegzistavo. 
Sutartyje studijos paruošimo 
kaina yra $46,000 dol., iš ku 
rių studijos autoriui atlygini
mas už 21 mėnesį pilnalai- 
kio darbo yra $37,500 . Ko
dėl visuomenei skelbti klai
dingą 60,000 dol. sumą?

3. P. Žumbakis aiškina, 
kad 1987 m. rugsėjo 9 d. 
"Posėdžio tikslas buvo pa
ruošti sutarties projektą Lie
tuvių Fondui, jei Lietuvių 
Fondas nutartų remti Krašto 
valdybos siūlymą.". Toks 
aiškinimas nėra tikslus. Pas
kutiniais metais Lietuvių 
Fondas jokių užsakymo su
tarčių nepasirašinėja, o ribo
jasi tik finanšite zpafarhbš 
teikimu. JAV LB savo kultū
rinius projektus planuoja va
dovaudamasi JAV LB ir Lie
tuvių Fondo partneryste, pel
ną skirstant. JAV LB pasira
šo sutartis ir kreipiasi į Lietu
vių Fondą finansinės para
mos.

4. ADP vadovės, iš da
lies ir P. Žumbakis, lyg suda
rė visuomenėje įspūdį, kad 
Lietuvių Fondas yra įsipa
reigojęs dr. S. Sužiedėlio 
studiją remti. Pareiškiama, 
kad JAV LB paramos iš Lie 
tuvių Fondo kol kas forma
liai neieškojo. Su kai kuriais 
Lietuvių Fondo pareigūnais 
turėti pokalbiai, o tuo pačiu 
ir dr. A. Razmos rūpesčiu su - 

šauktas neformalus pasitari
mas susipažinti su dr. S. Su
žiedėlio LB-nei pristatytu 
studijos projektu, nėra Lietu
vių Fondo užsiangažavimas 
studijos paruošimą remti. 
JAV LB šiuo reikalu planuo
ja į Lietuvių Fondą kreiptis 
iki nustatytos prašymams 
pateikti datos. JAV LB XI- 
sios Tarybos trečioji sesija, 
įvykusi St. Petersburge 1987 
m. lapkričio 13-15 dienomis, 
yra priėmusi nutarimą, Lietu
vių Fondą prašantį studiją 
remti.

5. P. Žumbakio straips
nyje pateikiamus siūlymus 
išeiti iš "nesklandžios situa
cijos" priimame kaip straips
nio autoriaus privačią nuo
monę. Toje pačioje dvasioje 
yra priimami ir kiti statomi 
klausimai. Krašto valdyba 
atsakymus turi. Prieš juos 
skelbiant, teks tartis su pro
jektą remiančiomis instituci
jomis.

6. P. Žumbakis prikiša 
LB-nei ADP vadovių puoli
mą ir įžiūri geros valios trū
kumą. Ir šiuo atveju prasi
lenkiama su tiesa. JAV LB 
Krašto valdyba ir LB viene
tai daugeliu atveju su ADP 
yra kooperavę ir jos veiklą 
finansinei parėmę. Dr. Su
žiedėlio ruošiamos studijos 
klausimu ADP vadovės su 
klaidinga informacija visuo
menėje sukėlė nereikalingą 
įtampą. Visuomenės žiniai, 
JAV LB su VLIKu ir ALTu 
yra įsijungusi į Lietuvių Tei
sėms Ginti Komiteto -LTGK 
veiklą. LTGK Akcijos vie
netui vadovauja Ant. Mažei
ka, "Coalition for Constitu- 
tional Justice and Security" 
organizacijos pirmininkas. Į 
Akcijos vienetą ADP atsisa
kė jungtis.

JAV LB 
Krašto valdyba.

Malonu skaityti
Labai mėgstu skaityti is - 

torinius aprašymus. Ar tai 
būtų tolima ar artima praei
tis. Bet ypatingai įdomu 
vaikščioti tais pačiais takais, 
kuriais vaikšiojo prisimini
mų autoriai.

Viena iš tokių autorių, 
su kuriais gali vaikščioti pra
mintais takeliais, yra Marija 
Tubelytė. Anais laikais bu
vusi nepasiekiama aukštybė 
pajuntama labai realiais bruo 
žais. Nemuno potvynis, Ba- 
den-Powelio atsilankymas 
Palangoje, ir kitkas aprašyti 
taip, lyg būtum pats ten bu
vęs. Ypatingai įdomu, jei bu 
vai. O aš ten buvau.

Apie mūsų valdančiuo
sius asmenis prirašyta būtų 
ir nebūtų dalykų. Nebūtais 
ypač pasižymėjusi sovietinė 
spauda. Šioje srityje jų dar 
niekas nepralenkė. Marijos 
Tūbelytės atsiminimai bus 
tikrai vertinga medžiaga atei 
ties istorikams, norintiems 
pavaizduoti mūsų nepriklau

somybės laikotarpį.
Apie J. Tubelį yra labai 

maža žinių. Čia bent kiek 
prasiskleidžia jo kilni asme
nybė. Tai buvo žmogus, ku
riam svarbiausias tikslas bu
vo jo darbas. Jis neieškojo 
asmeninės reklamos, todėl 
taip maža, ar beveik nėra, jo 
fotografijų. Jis dirbo, kaip 
tas viduramžių katedrų staty
tojas, kurių vardų šiandien 
niekas nežino, bet gėrisi pui
kiais statiniais. Aš nesu fi
nansininkas, bet man atrodo, 
žiūrint iš istorinio taško, kad 
jeigu Lietuvos ūkis atsilaikė 
visokiose krizėse, tai J. Tūbe
lio nuopelnas neužginčija
mas.

Malonu prisiminti tą mū 
sų tėvynės laisvės trumpą 
prošvaistę ir tuos žmones, 
kurie prisidėjo prie to pra
švitimo. Marija padeda 
mums.

Gražus tai buvo laiko
tarpis. Sovietiniai pakalikai 
laksto su kibirais smalos jį 
užjuodinti, bet ne jų jėgoms 
tai padaryti. Istorija yra pa
daryta, arba daroma.

Taigi, dėkoju Marijai 
Tubelytei už jos gražius ir 
patraukliai skaitytinus atsi
minimus.

Vladas Vijeikis

Ar Vasario 16 minim 
kaip gedulo dieną?

Rašau apie Vasario 16- 
sios minėjimą Detroite. Paė
męs į rankas minėjimo prog
ramą nudžiugau. Labai pa
traukli, meniškai atspausta 
ir, kaip kad dar nebuvo, ant 
viršelio užrašyta, kad mini
me Lietuvos valstybės 737 
metų ir Nepriklausomybės 
atstatymo 70 metų sukaktis.

Vaizdas kultūringo lei
dinėlio, bet jame patalpintas 
dedikacinių eiliavimų turi
nys verčia susimąstyti. "Si
biro Aguonėlė" gal tiktų bir
želinių trėmimų minėjimuo
se, jei, mano manymu, "laše
lio kraujo žuvusio kančioj" 
simbolis aguonėlė būtų pa
keistas kitu. Tiesa, kad len
kų karių kapus prie Monte 
Casino puošia aguonėlės, 
kad šio krašto veteranai už 
gautą auką rinkliavų metu 
įteikia aguonėlę, kad revo
liucijos paraduose kiekvie
nas komjaunuolis ją neša iš
kėlęs, bet ar verta mums, nie 
ko neturint prieš raudoną 
spalvą, tą aguonėlės įvaizdį 
vartoti?

Dar daugiau reikia susi
mąstyti, kai skaitai eilėdarą 
Vasario 16-toji", kur sako
ma: Šią dieną mes minime 
kaip gedulo dieną". Argi tik
rai Nepriklausomybės paskel 
bimą reikia minėti kaip ge
dulo dieną? Ar reikalinga 
skleisti mintį, kad Lietuvai 
neskambės laisvės varpai ir 
kad negiedos himną džiaugs 
mingai? Ar Nepriklausomy
bės šventės proga Lietuvoje 
šių pesimistinių tvirtinimų 

nepaneigė Lietuvos jauni
mas ir vyresnieji, susirinkę 
prie Kauno ir Vilniaus Kated
rų demonstracijose šaukda
mi laisvės Lietuvai? Ar ne 
džiaugsmingai jie giedojo 
Tautos Himną ir Lietuva 
brangi, rizikuodami savo li
kimu? Ar disidentas Vy
tautas Skuodis klysta rašy
damas, kad Lietuvos laisvės 
idėja yra gyva? Cituoja: 
"Lietuvoje kova už tikėjimo 
laisvę, už žmogaus teises ir 
pagrindines laisves, pagaliau 
už savo krašto laisvę ir atsi
skyrimą nuo Sovietų Sąjun
gos tęsiama ir dabar" (Drau 
gas, 1988 m. vasario 13 d.). 
Ar ne geriau būtų buvę pa
siklausyti - vietoj minėtų 
pesimistinių teiginių, skirtų 
savanoriams kūrėjams - vie
no iš geriausių Detroite de- 
klamuotojų, Kazio Griciaus 
parengto skaitinio apie Ro
mo Kalantos savanorišką 
auką už tautos laisvę (rašy
tojo Vytauto Alanto kūry
ba)?

Šiame minėjime švie
sias viltis kėlė dr. Leono 
Kriaučeliūno paskaita. Ci
tuoju jo vieną teiginį: "Gy
voji tautos dalis kovoja su 
okupantu ir daugelis žuvo 
nelygioje kovoje, tačiau ne
žuvo pasipriešinimo dvasia" 
Kad ta pasipriešinimo dvasia 
laimėtų, minėjime kalbėjęs 
JAV senatorius Donald 
Riegle minėjimo dalyvius pa 
prašė atsistoti ir mintyse pa
simelsti už demonstracijų 
pasisekimą Lietuvoje Vasa
rio 16-sios proga.

Tad ir kyla klausimas: 
turime minėti Nepriklauso
mybės paskelbimą kaip bu
vusį džiaugsmingą įvykį, ar 
kaip gedulo dieną?

Stasys Garliauskas 
Manchester, MI

ROLL FORM OPERATORS
Automotive supplier has open
ings for Roll form operators 
experienced in the setting up 
and running of stainless and 
galvanized material of 1 U: YO- 
DER and T1SCHKEN Rolling 
Mills. Clean safe work environ
ment with top pay and excellent 
benefits. Growth opportunity. 
Call Davė 313-961-2888 forap- 
pointment. (7-13)

WANTED EXPERIENCED
FLAT KNITTING MECHANICS. EX- 
PER1ENCED ON COMEZ KNITTING 
MACH1NES. IST SHIFT.
EXP. KNITTING OPERATORS FOR 
2ND SHIFT.
EXP. BRA1DER SUPERVISOR FOR 
2ND SHIFT.
EXP. BRA1D TENDERS FOR 3RD 
SHIFT. STEADY WORK, PLEASANT 
WORKING CONDIT1ONS, BENEFITS 
& WAGES.

RHODE ISLAND
TEXTILE COMPANY
211 COLUMBUS AVENUE
PAWTUCKET, R. I. 02862

401-722-3700
(9-15)

WANTED 
MOLD MAKERS 

JOURNEYMEN or Ist CLASS 
SKILLED 

IMMEDIATE OPENINGS 
Model Makers, machinists, & mold 
makers, 5 years experience. Self mo- 
tivate. MIG Welding a plūs, vvorking 
with blow molds.
Excellent working condition. Rapid 
advancement.

Apply call or send resume to: 
WEBBER PATTERN & MACHINE 

P. O. Box 275 
FREMONT, IND. 46737 

219-495-3707
(H-14)
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Vaikystėj atsiminimai^ (7) Marija Tubelytė-KuhlmanienėMano svajonė pamatyti Vilnių...
Netenku savo vaikystės draugės...

Kai mes pagaliau iš Kęs
tučio gatvės persikraustėm į 
Pieno Centro namus, aš pasi
jutau tarsi būčiau išlindusi iš 
tamsaus urvo. Naujajame bu- 
te buvo tiek erdvės, tiek švie
sos, ir tiek vietos neatsimu- 
šant į stalus ar kėdes palaks
tyti!

Salione, kuris čia buvo 
tikrai impozantiškų proporci
jų, buvo aštuoni langai, kam
pinis netgi naujoviškai išlenk 
tu stiklu. Pro tuos langus 
matėsi Laisvės Alėja ir Met
ropolio kampas, į kurį aš - 
nei mums gyvenant Pieno 
Centro name, nei bet kada vė 
liau - deja, niekados nebuvau 
įkėlusi kojos. Už didžiojo sa 
liono buvo antras kiek mažės 
nis, ’salionėliu' vadinamas sa' 
lionas, o dar už jo - didelis, 
pailgas valgomasis, kurio ga
le buvo visą sieną apimantis 
milžiniškas veidrodis.

Deja, Mama į šį naują 
butą ištikimai atsigabeno ir 
visus mūsų 'gremėzdiškus' 
Kęstučio gatvės baldus, bet - 
ačiū Dievui! - naujame bute 
išsklaidyti po erdvius kamba
rius jie ne taip krito į akį.

Persikrausčius į Pieno 
Centrą, gerokai pasikeitė ir 
mano tėvų modus vivendi. Iš 
nyko naktinės politikavimo 
se sijos prie valgomojo stalo. 
Kambarinė pradėjo dėvėti 
juodą, maža balta priejuoste 
perrištą suknelę ir baltą plisi- 
ruotą raištelį plaukuose. Mor
tai galutinai susenus, ji tapo 
pakeista nauja, stora ir besi
šypsančia virėja. Beveik kas 
mėnesį pas mus įvykdavo pri
ėmimai ir oficialios vakarie
nės, į kurias būdavo kviečia
mi vyriausybės nariai, o kiek 
rečiau - ir diplomatinis korpu

G.T. INTERNATIONAL, INC.
RŪTA PAUPERIENĖ, ĮSTAIGOS VEDĖJA 

1NTERNATIONAL
G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais.

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8801

Nr. 8802/F

Nr. 8803/M
Nr. 8806/F

Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

N r. 8809/M
Nr. 8810/F

Nr. 8811/M
Nr. 8804/BAL 

G.T..International tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais. 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272

sas. Mama pradėjo dažniau 
lankytis pas kirpėją Muralį ir 
siuvėją Trejienę. O mums 
atitolus nuo teatro, aš į jį bū
davau vedama žymiai rečiau.

Nors mes Pieno Centro 
name išgyvenome tik apie 
tris metus, trisdešimt trečiais 
metais iš jų išsikraustydami į 
savo nuosavus namus Žalia
kalny, mums ten begyvenant 
įvyko keletas liūdnų, mane 
gana sukrėtusių įvykių.

Pirmiausiai, mums vos 
persikėlus iš Kęstučio gatvės, 
netikėtai nuo širdies smūgio 
mirė mano Mamos mylima
sis brolis Romanas, kurio mir 
tį Mama labai pergyveno.

Kiek vėliau mano myli
moji Alinkutė pranešė, kad ji 
netrukus žadant sugrįžti 'į kai 
mą'. Nepritapusi prie kauniš
kio gyvenimo, ji jau senokai 
buvo pradėjusi prašyti savo 
vyro, kad jis atsistatydintų iš 
savo pareigų prezidentūroje 
ir su ja išvažiuotų ūkininkau
ti jos mylimuose Pavėzgiuo- 
se. Tur būt matydamas, kad 
jo žmona Kaune tampa kas
dien nelaimingesnė, jis paga
liau sutiko 'nusilenkti jos no
rui' ir Alinkutė, visa spindėda
ma džiaugsmu, pradėjo ruoš
tis grįžimui į kaimą. "Tu ne
nusimink," - matydama ma
no nuoširdų liūdesį bandė ma
ne guosti pusseserė. "Aš gi 
dažnai atvažiuosiu jūsų atlan 
kyti ir tada mes visą laiką bū
sim drauge. O ir tu galėsi va
sarą atvažiuoti pas mus į Pa- 
vėzgius." Ir nors ji ištikrųju 
pas mus į Kauną buvo keletą 
sykių atsilankiusi, aš į Pavėz- 
gius nuvažiavau tik į jos lai
dotuves. Bet tada, nė kiek 
nenujausdama to baisaus įvy 
kio, tesigailėjau, kad grįžusi 

Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago 
$2,215.00.
Lietuva 10 d.; Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29. 
N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 dv Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00 
Pabaltijis: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 3 d 
liepos 10-25. N.Y. $2,390.00; Chicago $2,493.00

iš mokyklos aš jos neberasiu 
valgomajame begeriančios su 
Mama arbatos, nebegirdėsiu 
jos balso, ir nebematysiu jos 
taip labai, labai meiliai į ma
ne žvelgiančių tamsiai mėly
nų akių...

Tame pačiame laikotar
pyje, aš pradedu pirmą sykį 
kiek aiškiau atsiminti savo 
Senelį. Deja, tas nei savo iš 
vaizda, nei būdu į mano tėvą 
visiškai nepanašus senukas, 
nebuvo ypatingai patraukli as 
menybė. Gal būt todėl, jam 
atvažiavus pas mus paviešėti, 
niekas mūsų šeimoje jo atsi
lankymu per daug nenudžiug 
davo. Trumpai su juo pasi
šnekėjęs, Tėtė Senelį netru
kus perleisdavo Mamai. "Aš 
toks užsiėmęs, taigi tu su juo 
pasišnekėk".

Mama, būdama gera 
žmona, su Seneliu valando
mis išsėdėdama salionėlyje 
ant sofos, pasišventusiai klau 
sydavosi jo atsikartojančių 
kalbų, už ką jai atsidėkoda
mas pastarasis visiems išdi
džiai girdavosi turįs labai šau 
nią marčią.

Kartą, norėdama Mamą 
pavaduoti, aš 'prisigretinusi' 
prie Senelio pabandžiau jį 
anūkiškai pakalbinti, bet jam 
kažką man paniurusiai burb
telėjus, nusivylusi nuslinkau 
į savo kambarį. "Štai aš tetu
riu tik šį vieną senelį (jo žmo 
na, o ir mano motinos tėvai 
buvo mirę dar prieš man 
gimstant), o jis ... Bet pas
kui man jo staiga pasidarė 
gaila ir kažkaip dėl kažko 'ne 
gražu', kas tik dar sykį įrodo, 
jog ir mažų gyvenime būna 
ne vaikiškai liūdnų akimirkų.

Nors mano tėvo santy
kiai su Seneliu ir nebuvo

Jadvyga Tubelienė

glaudūs, jis buvo tikrai prisi
rišęs prie savo tėviškės Au- 
gustinavos ir keletą sykių į 
metus ten bent trumpam atsi
lankydavo. Bet kadangi Ma
ma, kuri mėgo 'komfortą' ir 
gamtos grožį, tvirtindavo, 
kad Tėtės tėviškėje nesą nei 
vieno nei kito, aš ją pirmą sy
kį pamačiau jau sulaukusi de 
vynerių metų. Tėtei tą vasa
rą esant išimtinai užimtam, 
mes su Mama į Augustinavą 
važiavome be jo. Senelis jau 
buvo miręs - ir aš pakeliui 
buvau lojaliai pasiryžusi Ma
mai įrodyti, kad ten būsią ir 
gražu, ir patogu. Bet deja, 
Mama šį kartą buvo teisi. 
Mažas ir primityvus Augus- 
tinavos gyvenamasis namas 
buvo ankštas ir dusinančiai 
neišvėdintas, o gamta tiesiog 
slegiančiai pilka ir monoto
niška; tik kokie tai žemi krū
mokšniai, tik pelkėtos pievos 
ir laukai... apie pačią sodybą 
nei berželio, nei nuotaikingo 
pro sodą vedančio takelio ... 
O pikčiausia, kad vos už ke
letas kilometrų prasidėdavo 
linksmi kalneliai, siauri upe
liūkščiai ir melsvi ežerėliai.

Vientintėlis kiek link
smesnis tos gana nepasiseku
sios viešnagės atsiminimas, 
buvo mūsų su Valiukoniu jo
dinėjimas po Augustinavos 
laukus. O jodinėjome mes 
dvisėdom: Valiukonis prie- 

lafeto1*1-ir 
tai nebuvo toks jau visiškas 
malonumas, nes aš iš prigim
ties nemėgstu arklių ir, netgi 
Valiukonį tvirtai apsikabinu
si 'per taliją’, ant Tėtės man 
dovanoto Širmio nesijaučiau 
saugi.

Paviešėjusios Augusti- 
navoje mudvi su Mama nuva 
žiavome aplankyti netoliese 
Rokiškėlių dvare vasarojan- 
čią Vienožinskių šeimą. Pa
mačius žavius ir nuotaikin
gus, nedidelio parko ir prate
kančio upelio pasuptus Rokiš- 
kėlius, man ir vėl skaudžiai 
suspaudė širdį - kodėl čia 
taip gražu, tuo tarpu kai pas 
mus Augustinavoje taip ... 
taip pilka ir be poezijos.

Iš mažens patriotiškai įsi 

tikinusiai, kad pas mus Lietu
voje visur labai gražu, staiga 
patirti, kad joje visgi yra ir 
negražių kampelių, ir kad vie 
nas tokių kampelių pasirodė 
besanti mano tėvo mylimoji 
tėviškė, man buvo tikrai di
delis smūgis. Juoba, kad aš 
tame amžiuje buvau išsivys
čiusi į tikrą šovinistę. Geres
nio krašto kaip Lietuva ir šau 
nesnių žmonių kaip lietuviai 
negalėjo ir būti! Nuvažiavu
si į Šveicariją arba Vokietiją, 
visados su pasitenkinimu nu
tardavau, kad toms šalims nė 
ra ko su mumis ir lygintis. 
Didžiausias mano vaikystės 
rūpestis buvo kaip atgauti Vil
nių, į kurį aš vien iš Mamos 
pasakojimų buvau tiesiog įsi
mylėjusi. Vakare atsigulus į 
lovą, dažnai vaizduodavausi 
save jau 'suaugusia' aštuonio
likos metų studente, mandriai 
užsimovusią žalią neolituanų 
korporacijos kepuraitę, be- 
vaikščiojančia po tą savo sva
jonių miestą. Gedimino gat
vė, Katedros aikštė, Trijų kry
žių kalnas ir Antakalnis ma
no vaizduotėje buvo tokie ryš
kūs, kad man kartais atrody
davo, kad aš visa tai jau esu 
mačiusi savo pačios akimis.

Deja, nors mums atga
vus Vilnių aš jį kartą su Ma
ma trumpam atlankiau, jame 
išgyventi savo jaunystę man 
taip ir liko neišsipildžiusi sva - 
jone. Tačiau dar ir dabar, be
siartindama prie savo gyveni
mo pabaigos, aš vis dar laiks 
nuo laiko susapnuoju, kad 
esu aštuoniolikos metų, dė
viu žalią studentišką 
kepuraitę ir, pučiant gaiviam 
pavasario vėjeliui, linksmai 
žingsniuoju Gedimino gatve.

(Bus daugiau)

i

Skaitykit ir platinkit 
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TOOL & DIE MAKERS 
lst Class Tool & Die Makers for lst' 
& 3rd shifts. Overtime & benefitfe.

CALL HERMAN MUELLER 
FBF INDUSTRIES 

1145 1NDUSTRIAL BLVD.
SOUTH AMPTON, PA. 18966 

FOR 1NTERV1EW CALL 215-322-8766 
(9-12)
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Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

3001 W. 59th Str.
Chicago, III. 60629
Tel. 312 (471-3900)

Veidrodis Vladas Viję i kis

1IH FONDAS/^inHIlANlAN MA1N
Santrumpos: atm, įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = aukoto
jas, įm. = įmokėjo, atst. atstovauja, asm. = asmuo, suma po pavardės = 
įnašų iš viso.

1987 m. lapkričio mėn.
2 x $5 Alkevičienė Marija, $5; Astras Donatas, $5.
1 x $6 Akelis Marie, $6.
8 x $10 Aviža Veronika, $10; Empakeris, Donatas $10; Grušas 

Vytautas, $10; Jankauskaitė Zina, $10; Kiukys Vaclovas, $10; Palubinskas 
kun. V., $10; Polikaitis J. C. ir P., $10; Radišauskienė Elena, $10.

9 x $20 Blanford Salomėja, $20; Juška Pranas atm. įn., $20; Muliolis 
Algirdas ir Amanda, $70; Panavas Joseph, $20; Szeiva Victor ir Anne, $40; 
Templeton-Turūtaitė Eglė, $170; Treška Petras, $120; Urbonas Vincas ir 
Ona, $510; Žygas Kazimieras, $20.

1 x $25 Savaitis Jurgis, $25.
3 x $30 Astras Antanas, $30; Gilvydis Alpas atm. įn.: įm. Dow Jonės 

and Co., $30; Klimienė dr. Aleksandra atm. įn.: įm. 2 asm., $130.
16 x $50 Bubnys Edwardas, $150; Banevičius Voldemaras, $450; Dug- 

gan Paul ir Lucille, $50; Garmienė Sofija atm. įn.: Masaitis Lilia, $150; 
Jankauskienė Eleonora, $150; Jonaitis Juozas ir Marija (mirus), $1,200; 
Karvelis Kastytis ir Rasa, $50; Kušlikis Ignas ir Marija, $200; Plėnys 
Kazimieras atm. įn.: Plenienė Sofija, $1,350; Razutienė Ona atm. įn.: 
Varnienė Danguolė, $150; Razutis Antanas atm. įn.: Varnienė Danguolė, 
$600, Rock Alice, $50; Shatas Romas, Gertrude ir Mrs. S. $1,050; Šimanskis 
Matas, $50; Skučas-Napjus Milda, $50; Treška Jonas, Jr., $150.

1 x $60 Lukoševičiūtė Anelė, $360.
1 x $62 Radvalis L., $62.
76 x $100 Astras Stasys ir Uršulė, $355; Bacus S., $100; Baltakis 

Vyskupas Paulius, $200; Balys Stasys ir Danutė, $600; Baniukaitis 
Vytautas ir Nijolė, $300; Brazdžionis Bernardas ir Aldona, $300; Brinkis 
dr. Zigmas, $1,300; Budnikas Vaclovas ir Ona, $100, Butkys Birutė, $100; 
Čyvas Matas Antanas: įm. Kamantas Vytautas, $100; Čyvas Vladas ir 
Birutė, $300; Dailidė Bronius atm. įn.: Dailidė Vytautas, $1,350; 
Dičpinigaitis dr. Juozas ir Irena, $100; Dūda Stasys, $200; Dūda Vytenis 
ir Daiva, $320; Galdikas Antanas ir Filomena, $1,200; Graužinis Laima, 
$100; Gruzdys Antanas ir Vanda, $1,100; JAV LB Cape Cod Apylinkė, $500; 
Jodelė Julius ir Ingrida, $500; Jokubaitė Marijona atm. įn.: Liet. R. C. 
Moterų Saj-gos 33-čia New Haven kuopa, $100; Jokubauskas Stasys ir 
Prudencija, $200; Jonaitis Vytautas ir Romainė, $1,300; Jonaitytė Simutė, 
$100; Kasparas Pranas, $700; Kasparavičiūtė Petronėlė, $400; Kaufmanas 
Petras ir Auksė, $100; Kontrimas Ričardas ir Raimonda, $1,200; Kuolas 
Almis ir Danguolė, $300; LB Hot Springs Apylinkė, $500; LŠST Romo 
Kalantos Šaulių Kuopa, $500; Lastienė Sofija, $100; Lekutis Pranas ir Jonė, 
$750; Lembertas Vitalis ir Danutė, $510; Lukas Juozas ir Barbara, $700; 
Lukoševičius Vaclovas ir Bronė, $300; Mackus poetas Algimantas atm. įn.: 
Mackienė Marcelė, $800; Majauskas Kazys ir Elena, $400; Masionis An
tanas, $850; Matulaitis Jonas A.: įm. Matulaitis Antanas ir Amelija, $1,400; 
Maželis Vytautas, $425; Mikuckis Feliksas, $105; Mitinienė Ona atm. įn.: 
Mitinąs Kostas, $100; Mulokas Jonas atm. įn.: Mulokienė Jadvyga, $320; 
Namikas Vytautas ir Alė, $100; Naujokas Justinas atm. įn.: Uksas Jurgis 
ir Marcelė, $400; Nelsas Romas ir Angelė, $650; Oksas Leonas ir Izabelė, 
$1,400; Pakalnis Jonas ir Ona, $300; Paliulis Jonas, $400; Palys Petras ir 
Marta, $400; Paovys Jonas ir Veronika, $1,200; Puodžiūnas Liudvikas 
(miręs) ir Ona, $100; Ragas Andrius Antanas; įm. Kamantas Vytautas, $100; 
Rauba Jonas ir Liuda, $1,310; Raulinaitis P., $300; Raila Bronys ir Daneta, 
$800; Reivydas Liudas, $400; Riškus Kazys ir dr. Stasė, $1,500; Samaitis 
Jonas ir Aleksandra, $300; Šliažas Algis atm. įn.: Biskis Edvardas ir Jad
vyga, $560; Šmulkštys A. ir V., $100; Staniškis Džiugas ir Dalia, $100; Su- 
mantaitė Marytė atm. įn.: Sumautas Martynas ir Ona, $200; Tomkus Juozas 
ir Valentina, $100; Treška Jonas ir Ona, $400; Tumaitė Laima, $200; Uksas 
Jurgis ir Marcelė, $2,000; Vaitkus Andrius ir Marija, $1,400; Valeška Ed- 
ward ir Marcelis, $100; Veilokaitytė Rita atm. įn.: Keblinskeinė-Užupytė 
Kunegunda, $100; Velža Vladas ir Eleonora, $1,001; Vitkus-Kazimieraitis 
Juozas atm. įn.: Vitkus Valerijonas, $810; Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė, 
$742; Wagner-Motiejūnas Rūta: Motiejūnas Jonas ir Ona, $100; Žirgulis 
dr. Justina, $1,300.

Kaži kada kažkas išrado 
tokį prietaisą, kuris rodo, 
kaip tu atrodai, nemeluoda
mas. Šis prietaisas susideda 
iš stiklo, padengto kažkokia 
koše, sumaišyta su sidabru. 
Kai žiūri iš tos pusės, kur ko
šė - nieko nematai. Bet, pa
žiūrėjęs iš kitos pusės, pama
tai save!

Pradžioje prieš tokį išra
dimą nebuvo jokio pasiprie
šinimo. Damoms nebereikė
davo klausinėti savo tarnai
čių "kaip aš atrodau?" Žvilg
terėjai į tą stiklą ir matai. Ži
noma, buvo sunku pamatyti, 
kaip tavo kūno kita pusė atro 
do. Bet išradėjai nebuvo la
bai atsilikę. Tuojau pat sura
do, kad reikia dviejų veidro
džių. Ir štai, moterėlės galė
jo matyti abi savo puses. 
Ne-visados abi pusės jai pa
tikdavo. Tad turbūt nuo to 
laiko ir atsirado visa eilė su-

ploninimo piliulių, gimnas
tikų ir kitokių veiksmu, kurie 
atstatytų figūrą į tokią padėtį, 
kad veidrodis netrūkinėtų.

Baisiai puikus išradimas, 
tas veidrodis! Pavyzdžiui, 
barzdą skutant priešveidrodi- 
nis žmogus į ką žiūrėjo? Gal 
į ežero vandenį. Bet ką tu ga 
Ii ten įžiūrėti? Ypatingai jei
gu kokia kvaila žuvytė pra
plaukia ir visą vandenį sudra- 
palina. Tiesiog košmarinis 
dalykas buvo tam prieš veidro
diniam individui. Kiek leng
viau žiemą. Tada gali į ledą 
žiūrėti. Bet baisiai nepatogu. 
Žiūrėk į ledą ir saugokis, kad 
koks bebarzdis tavęs su rogė
mis nepervažiuotų.

Visumoje - veidrodis yra 
nei geras, nei blogas išradi
mas. Kai kurie mūsų visuo
menės nariai labai gerbia 
veidrodį. Kas jie? Nagi vei
dų gražinimo chirurgijos dak

1987 gruodžio mėn.
2 x $5 Strijauskas Jonas atm. įn., $105; Vaitkevičius Stasys, $135.
7 x $10 Grinius Bronius atm. įn., $10; Jocys Petronėlė atm. įn., $10; 

Kriaučiūnas Aldas, $110; Rimkūnas Julius, $10; Vasiliauskas Edvardas 
atm. įn., $60; Vilkas Juozas, $10; Wolf Valeria R., $175.

3 x $20 Navickas Bernardas atm. įn., $20; Šuopienė Uršulė atm. įn., 
$220; Zakaras kun. Vytautas, $20.

13 x $25 Daukantas Bladas ir Zuzana, $375; Dirda dr. Liuda ir Petras, 
$1,025; Dulkis Anelė, $225; Gobis Zenonas atm. įn.: Bielskus Alg., $1,025; 
Grayson Vida S., $475; Kasparas Feliksas, $25; Keblys Kęstutis ir Vita
lija, $400; Kiaunė Kazys ir Emilija, $25; Šeštakauskienė Janina atm. įn.: 
Lukas Jonas ir Indrė, $175; Šimonis Jonas ir Marija, $445; Tamašauskas 
Juozas ir Petronėlė, $755; Urbonas Vincas ir Ona, $535; Wolosenko Danutė, 
$25. -nu-

1 x $35 Berenschot Daniel ir Aldona, $135.
1 x $40 Dirsė Antanas atm. įn.: įm. 2 asm., $40.
1 x $45 Patalauskas Alfonsas atm. įn.: Udrys Narimantas $25 ir 2 kt. 

asm., $45.
7 x $50 Banys Paulina, $150; Burkus kun. John, $650; Druskis 

Kazimieras ir Elena, $50; Griškus Kažys (miręs) ir Aldona, $350; Lietuvių 
Padėkos Paminklo Fondas: Garmienė Veronika, $5,025; Kvedaras Antanas 
ir Elena, $600; Sidrys Raimundas, $150.

1 x $65 Urbonienė Ona atm. įn.: įm. 5 asm., $65.
1 x $70 Garmienė Sofija atm. įn.: Urbutis Algim. $50 ir 1 kt. asm., $180.
1 x $80 Baltrušaitienė Barbora atm. įn.: Treška Jonas $40 ir 2 kt. asm., 

$180.
57 x $100 Adienė Julija, $400; Anonis Vytautas ir Danutė, $2,200; 

Aukzemas Viktoras ir Konstancija, $200; Balanda Kęstutis atm. įn.: Balan
da Gediminas, $100; Balys Karolis atm. įn.: Balienė Stefa, $1,100; Barzda 
Stasys atm. įn.: Pleškienė Veronika, $110; Bobinienė Konstancija atm. įn.: 
Bobinas Feliksas ir Janina, $600; Bružienė Elena atm.įn.: Bobinas Feliksas 
ir Janina, $600; X, $800; Čižikas Balys atm. įn.: Čižikaitė Bronė, $1,600; 
Dagys kun. Petras atm. įn.: Bortkevičius Ariane, $1,000, Dailidė Bronius 
atm. įn.: Dailidė Vytautas, $1,450; Jakštas Kazys, $300; Jančauskas Povilas 
ir Stasė, $625; Jankūnas Mykolas, Ieva ir vaikai: Jankūnas Kazimieras, 
$100; Janušonis Vytautas ir Palmira, $1,150; Jasiūnas Jonas atm. įn.: 
Jasiūnienė Marija, $300; Juška Alfredas ir Rūta, $200; Juzėnas dr. inž. 
Stasys, $400; Kairienė Liucija atm. įn.: Kairytė Irena, $1,400; Karaška 
Maksiminas, $700; Karoblis Vytautas MD ir Antanina, $7,300; Kartanas 
Vladas ir Konstancija, $400; Kasa Lithuanian Federal Credit Union, St. 
Petersburge, $250; Kontautas Jonas ir Elena, $350; Kusinskis Aleksas: įm.

žmona Irena kalėdų dovana, $100; LB Cicero Apylinkės Valdyba, $1,500; 
Liaugaudas Pranas atm. įn.: Liaugaudienė Eugenija, $425; Lopatauskas 
Vladas ir Vincė, $100; Maciūnas Vincas ir Genovaitė, $100; Mackiala Balys 
atm. 1 m. mirties sukakties proga: Mackialienė Dalila, $920; Markus Kazys 
ir Bronė, $900; McGrath Eglutė: įm. Motiejūnas Jonas ir Ona, $100. 
Navickienė Ona atm. įn.: Navickas Petras, $100; Pakalnis Vytautas Alfon
sas MD, $400; Paštukas Jonas atm. įn.: Slavinskas Eugenijus ir Irena $25 
ir 7 kt. asm., $300; Petrulis Anthony ir Veronica, $200; Prižgintas Vacius 
ir šeima, $2,700; Prunskytė Anelė atm. įn.: Prunskis Jonas ir Vanda, $300; 
Kačinskas Jonas atm. įn.: Račinskienė-KusinSkieilė Irena. $100; Ratkus 
Justinas ir Benigna atm. įn.: Jasėnas Kazimieras, $100; Rauba Jonas ir 
Liuda, $1,410; Raziunienė Emelija atm.: Miškinienė Aldona, $400; X, $500; 
Rociūnas Vacys ir Ona, $300; Sarup Ramunė: įm. Motiejūnas Jonas ir Ona, 
$100; Skiotys Edvardas ir Zuzana, $200; Šliterienė Kazimiera atm.: Šliteris 
Pranas, $200; Stasiūnas Romualdas (miręs) ir Cecilija, $410; Tverijonas 
Steponas atm. įn.: Tverijonienė-Tiškevičienė Marcelė, $500; Upchurch 
Birutė: įm. Motiejūnas Jonas ir Ona, $100; Urbšaitis Kazys ir Stasė, $500; 
Vaineikis Juozas, $3,000; Vaišnys Juozas ir Elona, $650; Vaitkus Andrius 
ir Marija, $1,500; Valaitis Jonas ir Irena, $100; Vanagūnienė Stasė atm.įn.: 
Vanagūnas Stasys Jr., $400.

1 x $110 Lelienė Staškevičiūtė Laimutė atm. in.: Liaubienė 
Staškevičiūtė Danutė, $110.

3 x $150 Ažukas Albert Albinas J., $500; Daumanto Juozo Šaulių 
Kuopa, $650; Šapalas Pranas ir Hortenzija, $810.

1 x $170 Pocius Antanas ir Birutė, $500.
15 x $200 Bortkevičius Vaitiekus atm. įn.: Bortkevičius Jonas, $700; 

Gudonis Antanas ir Petronėlė, $3,300; Ignatonis Jeronimas atm. įn.: Ig- 
natonis dr. Lilia, $2,765; Jauniškis Mečys ir Rūta MD, $1,200; Kisielius 
dr. Tomas ir Rita, $1,500; Klova Vincas, $2,800; Krasauskas Mečys ir Elena, 
$1,000, LB Clevelando Apyl., $1,250; Liaukus Justinas ir Elena, $1,800; 
Mikšys Povilas, $1,000; Mironas kun. Vladas atm. įn.: Mironaitė Ona MD, 
$1,700; Stanelis Pranas ir Stasė, $1,000; Stasūnas Vincas ir Aldona, $200; 
Užgirienė dr. Ina, $500; Vaitkus Vytas ir Aldona, $200.

1 x $250 Užupis Juozas ir Sigutė, $500.
2 x $300 Kliorė Bronius atm.: Bartuška Roman ir Raimonda $100, 

Kliorė Arvydas ir Birutė $100, Kliorė Antonija $100, $2,525; Rožėnas Alber
tas ir Konstancija, $800.

1 x $400 Gilvydis Alpas atm. įn. Gilvydis Jaunutis B. $300 ir 6 kt. 
asm., $430.

7 x $500 Gauronskas Petras ir Marija, $1,000; Klygis dr. Linas, $1,000, 
Ostis Algirdas ir Regina, $500; Pajaujis dr. Juozas ir Emilija atm. įn.: Anonis 
Vytautas ir Danutė, $1,750; Pavalkis kun. dr. Viktoras, $1,200; Zaborskis, 
G. J., $500; Žostautas Vaclovas, $800.

1 x $600 Blažys Juozas, $700.
1 x $800 Arštikys Juozas atm.: Arštikienė Marija $430, Bartkus 

Bronius $50, Ruginis Ignas $30, Baukus Bronius ir Aldona $25, Ročkus 
Benediktas ir Gabrielė $25 ir 16 kt. asm., $900.

9 x $1,000 Ambrozaitis, Ramunė, $1,000, Juška Peter, $2,000; 
Kubertavičius Petras ir Janina ir Maurukas Kazimieras ir Ona atm. įn.: 
Maurukas dr. Jonas ir Dalia, $2,000; Lietuvos Agronomams Sibiro Trem
tiniams Pagerbti Stipendijų Fondas, Brenciaus Kazimiero at., $10,675.37; 
Naujokaitis Gediminas, $6,600; Nemickas Rimgaudas MD ir Joan, $2,200; 
X, $1,000; Povilavičius Ignas ir Bronė atm. įn.: X, $1,000; Simanavičius 
Leonardas atm. įn.: Simanas Vacys, $1,500.

1 x $1,213.73 Vaičaitis inž. Jonas P. testamentinis palikimas, 
$1,963.73.

2 x $5,000 atm. įn.: Kazakaitis Vincas.. $5,000; Landsbergienė Emili
ja atm. įn.: Landsbergis Jeronimas. $5,000. Beisys Jonas inž. Jonas-P. 
testamentinis palikimas, $1,963.73.

2 x $5,000 Beisys Jonas atm. įn.: Kazakaitis Vincas, $5,000; 
Landsbergienė Emilija atm. įn.: Landsbergis Jeronimas, $5,000.

Iš viso $36,943.73

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1987.XII.31 pasiekė 3,902,558 dol. 
Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir 
jaunimą 2,047,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais gauta 
983,467 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.

tarai. Ir kaip tai atsitinka? 
Labai paprastai.

Gerai pagyvenusi mote
rėlė žvilgteri į veidrodį. Nesa
kytume, kad žvilgteri. Ji da
ro tai kasdien po daugelį, ir 
daugelį kartų. Taigi, ji pama 
to, kad jos veido buvusis gro 
žis slenka žemyn. Paakiuose 
kažkas atsisrado, ko pirmiau 
nebuvo. Kaklas panešėją į 
kalakuto. Moterėlę pagauna 
šioks toks nerimastis. Tos ka 
baldžiuojančios mėsos jai tik 
rai nereikalingos. Čia, žino
ma, jos laukia specialistai, ku 
rie su savo peiliais ir kitais 
instrumentais grąžina ją atgal 
bent dvidešimt metų. Ir abu 
laimingi! Moterėlė už grą
žintus metus, o daktaras už 
gerus pinigėlius. O jeigu ne
būtų veidrodžio, to nebūtų 
įvykę. O kodėl taip vyksta? 
Todėl, kad tą prietaisą mes 
vadiname veidrodžiu. Seno
vės Lietuvoje tokio žodžio ne 
žinojome. Sakėme zerkolas. 
Amerikoje jį vadina miror. 
Tai kodėl mums lietuviams 
atėjo mintis pavadinti jį veid
rodžiu?

Kai dar buvau labai jau
nas, savo kišenėje visados ne 
šiojau tą prietaisą, kurį vadi
name veidrodžiu. Tai buvo 
labai nedidelis stiklo gabalė
lis. Bet jis buvo labai gerai 
sukonstruotas. Abi pusės ro
dė tą, kuris pažiūrės. Nepap
rastas laiko sutaupymas. Išsi 
traukei ir tuojau pat matai. 
Žiūrėk į bet kurią pusę. Tai
gi, į bet kurią pusę pažiūrėjęs 
matai ką reikia tavo povyzoje 
pataisyti. Gal panosėje kas 
nereikalingo kabaldžiuoja, 
gal plaukai per mažai specia
liais tepalais sutepti, gal kak
laraištis kreivas. Kiti dalykai 
nebuvo svarbūs, tad ir mano 
veidrodis nerodė. Ir tas ma
no veidrodėlis buvo labai iš
tikimas mano palydovas per 
ilgus metus. Neatsimenu, 
kad kitą tokį ištikimą kada 

nors būčiau turėjęs. Per ka
rus ir audras dingo kažkur 
mano geras draugas. Aš jį 
labai pagerbčiau! Gal specia
liai į auksinius rėmus po stik 
lu ar plastika padėčiau, tą sa
vo jaunystės draugą. Bet kur 
jis?

, Dabar nekenčiu veidro
džių. Mažų ar didelių. Ir 
kam jie reikalingi? Išradėją 
reikia į Sibirą, ar bent Alias
ką išdanginti! Kartais žvilgte
ri į veidrodį praeidamas ir 
nustembi. Kas čia eina? To
kiems nusususiems piliečiam 
reikėtų neleisti vaikščioti ge
rose vietose. Ir susigriebi: tai 
tu praėjai...

Rytoj rašau kongresma- 
nui laišką: reikia išleisti įsta
tymą, kuris panaikintų visus 
veidrodžius viešose vietose. 
Jie niekad neberodo tavęs to
kio, kaip savo mintyse matai. 
Šalin veidrodžiai!

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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Los Angeles iškilmingai 

paminėjo

Vasario Šešioliktąją

Vytautas Šeštokas

Vasario 21 d. Los Ange
les lietuviai iškilmingai at
šventė Lietuvos Nepriklauso
mybės 70-ties metų paskelbi
mo sukaktį. Vėliavų pakėli
me Šv. Kazimiero parapijos 
aikštėje su vėliavomis daly
vavo uniformuoti ramove
nai, birutietės, šauliai ir skau
tai. Moterys buvo pasipuošu
sios spalvingais tautiniais rū
bais. Rytmečio saulei švie
čiant, vėliavų pakėlimas su
darė gražų ir iškilmingą mo
mentą.

Parapijos šventovėje Mi
šias celebravo ir dienai pri
taikytą pamokslą pasakė prel. 
Jonas Kučingis. Skaitymus 
atliko jaunimo atstovai: Vir
gis Kasputis, Renata Nelsai- 
tė ir Rymantė Vizgirdaitė. 
Parapijos choras ir solistai, 
vadovaujami kompozito
riaus Broniaus Budriūno, gra
žiomis giesmėmis praturtino 
šią šventę. Giliai patriotinis 
prelato pamokslas atliepė vi
sų dalyvių jausmus:

"... į šią. šventą vietą su 
vedė tėvynės meilė. Nors ir 
toli gyvendami, ir seniai ją 
palikę, bet savo gimtojo 
krašto, savo tėvų žemės nie
kad negalime pamiršti ... 
Šiandien kiekvienas lietuvis 
turi būti karys. Pasitrauk
dami iš Lietuvos pakeitėme 
vietą ir ginklą, bet mūsų 
tikslas liko vienas ir tas 
pats: laisva ir nepriklauso
ma Lietuva. Mūsų 
didžiausia pareiga išmokyti 
savo vaikus lietuvių kalbos 
ir įduoti į jų rankas lietuviš
ką knygą ir lietuvišką laik
raštį. Kalba yra pats bran
giausias tautos turtas. Tai
gi, jei tauta nori pasilikti iš
tikima sau, ji pirmiausia tu
ri pasilikti ištikima savo kal
bai. Mes visi turime veik
liai dalyvauti lietuviškoje 
veikloje, kylančioje iš mūsų 
krikščioniško ir tautinio nu
sistatymo ... Visi vieningai

Dalis šventės dalyvių: A. Devenienė-Grigaitienė, K. Grigaitis, prof. V. Skuodis, kun. dr. A. 
Olšauskas, sol. J. Čekanauskienė ir gen. konsulas V. Čekanauskas.

ir be atvangos, kiekvienas 
pagal savo išgales ir suge
bėjimus, dirbkime bendrą 
darbą..."

Po pamaldų, pilnutiniai 
- daugeliui tekus stovėti - 
perpildytoje parapijos salėje

Algimantas Žemaitaitis.
Sol. Birutė Vizgirdienė su 'Spindulio' choru atliko meninę programą. Prie mikrofono rež.

* . Visos nuotraukos V.R. Pluko

Inž. Antanas Mažeika, 
ALT pirm., atidaro minėjimą.

Gen. konsulas Vytautas 
Čekanauskas sako sveikinimo 
žodį.

vyko akademija-minėjimas, 
kurį atidarė jaunimo atstovas 
Tadas Dabšys. Atsistojimu 
pagerbtos įnešamos organi
zacijų vėliavos. Amerikos 
himną gieda solistas Anta
nas Polikaitis. Invokaciją 
religiniai patriotinėmis min
timis atliko parapijos klebo
nas kun. dr. Algirdas Olšaus - 
kas. Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą perskaitė akto
rė Ramunė Vitkienė. ALTo 
pirmininkas inž. Antanas Ma
žeika visų organizacijų var
du pasveikino dalyvius, per
žvelgė paskutinius politinius 
įvykius ir artimoje praeityje 
atliktus darbus, bei situaciją 
Lietuvoje. Atsistojimu pa
gerbti žuvusieji dėl Lietuvos 
laisvės. Pagerbiant dalyvau
jančius Vyčio Kryžiaus Ka
valierius ir savanorius kūrė
jus, jiems gėlytes prisegė gar
bės konsulas inž. Vytautas 
Čekanauskas, Birutės d-jos 
pirm. Nelė Apeikienė ir Ra- 
movėnų pirm. Kęstutis Gri
gaitis.

Trumpame sveikinimo 
žodyje konsulas Čekanaus
kas peržvelgė šių dienų aktu
alių politinių įvykių plėtotę 
ir galimas pasekmes pasikei
timų ženkle. Tadas Dabšys 
ir Daina Petronytė perskaitė 
sveikinimo laiškus ir pristatė 
estų ir latvių gen. garbės kon - 
sulus, reziduojančius Los An 
gėlės, kurie savo sveikinimo 
kalbose kvietė visas baltų 
tautas susijungti ir svariau 
dirbti Pabaltijo išlaisvinimui,

Pagrindinį šventės kalbėtoją, 
prof. Vytautą Skuodį pristatė
D. Petronytė, perskaitydama 
trumpą jo biografiją bei at
liktus darbus.

Prof. Vytautas Skuodis 
skaito paskaitą.

Išsamiai paruoštoje pa
skaitoje prof. Vytautas Skuo
dis konkrečiai nurodė būdus 
ir priemones kovojant už 
Lie tuvos išlaisvinimą ir lie
tuviškumo išlaikymą išeivi
joje. Jo kalbą dalyviai paly
dėjo ilgais plojimais.

T. Dabšys perskaitė re
zoliucijas angliškai, kurios 
dalyvių buvo priimtos ploji
mu. Rezoliucijos pasiųstos 
Prezidentui, Valstybės Sekre 
toriui, Senatoriams, Kalifor
nijos Kongresmenams ir 
spaudai. Jas pasirašė ALTo 
pirm. Antanas Mažeika, 
LB Vakarų Apygardos pirm. 
Angelė Nelsienė ir Tautos 
Fondo Los Angeles sk. pirm. 
Mykolas Naujokaitis.

Šių metų Lituanistinės 
mokyklos konkurso laimėto
jų apdovanojimui, Tautos 
Fondo vicepirm. dr. Feliksas 
Palubinskas iškvietė mokyto
ją Violetą Gedgaudienę pri
statyti laimėjusius premijas: 
Tanya Barauskaitė - 70 dol., 
Tara Barauskaitė - 60 dol. ir 
Andrius Kudirka - 50 dol. 

Laimėjusių rašiniai - Lietu
vių kalba jaunimo tarpe ir 
jaunimo įsijungimas į lietu
višką veiklą temomis. LB 
vardu A. Nelsienė įteikė Chi 
cagos Lituanistinės Katedros 
paskirtą 1,500 dol. paramą 
mokyklai, atsiųstą per dr. Jo
ną Račkauską, mok. V. Ged
gaudienei.

Vėliavų išnešimu buvo 
baigta oficialioji programa. 
Po to sekė meninė dalis, ku
rią pranešinėjo D. Petronytė.

Muzikinį montažą įdo
miai aranžavo režisierius Al
gimantas Žemaitis. Solistė 
Birutė Vizgirdienė su įsijau
timu atliko 3 dainas, su įterp 
tomis Spindulio deklamacijo
mis. Jai akompanavo kompo 
zitorė Raimonda Apeikytė.

Paskutinėje dalyje pasi
rodė jaunimo Spindulio cho
ras, su įterptomis Maironio 
eilėraščių deklamacijomis. 
Giedant 'Lietuva brangi' - jau
dinančiai ir galingai įsijungė 
visi minėjimo dalyviai. Cho
rą gražiai paruošė muzikė Vi 
da Vilkienė. Akompanavo 
nuolatinis ansamblio talkinin 
kas Rimas Polikaitis. Pažymė 
tina, kad Spindulio vadovė 
Danguolė Varnienė tvirtai įsi
jungė į savo motinos, Onos 
Razutienės vadovauto an
samblio tęstinumą.

Baigiant minėjimą, LB 
Vakarų Apygardos pirm. A. 
Nelsienė padėkojo visiems 
programos atlikėjams, ruošė
jams ir dalyviams. Minėji
mas baigtas Lietuvos himnu. 
Po minėjimo, parapijos apa
tinėje salėje vyko pietūs, kur 
visi dalyviai turėjo progos ar
čiau pabendrauti su su prof. 
Vytautu Skuodžiu.

Lietuvos laisvinimo rei
kalams suaukota apie 15,000 
dolerių. Padėka priklauso 
inž. A. Mažeikos vadovauja
mam Amerikos Lietuvių Ta
rybos Los Angeles skyriui, 
bei talkininkavusiems Lietu
vių Bendruomenei ir Tautos 
Fondui, kurie įdėjo daug dar
bo ir pastangų, taip gražiam 
ir kultūringam Vasario 16 d. 
minėjimo suorganizavimui ir 
pravedimui Los Angeles 
mieste.
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI

III-SIOS PASAULINĖS 
LIETUVIŲ ŽAIDYNĖS
Susidomėjimas busimom 

pasaulinėm sporto žaidy
nėm, įvykstančiom šių me
tų pabaigoje Adelaidėje, 
yra labai didelis ne tik čia 
Australijoje, bet taip pat ir 
Amerikoje. Pradžioje buvo 
tikėtasi, kad iš Amerikos 
atvažiuos 100 dalyvių, vė
liau šis skaičius padidėjo 
iki 150 ir dabar, kaip vado
vai rašo, yra jau 200 atsto
vų, neskaitant būsimų sve
čių. Gali prireikt net ir 
sportininkų atranką daryti.

Oficialus žaidynių atida
rymas įvyks gruodžio 26 d. 
Apolo krepšinio stadione. 
Vakare bus jaunimo susipa
žinimo pobūvis ir ALFAS 
kviestinių Australijos ir už
sienio svečių priėmimas. 
Gruodžio 27 dieną Lietuvių 
Dienų ir žaidynių pamaldos 
šv. Ksavero’ katedroje ir 
vėliau Adelaidės miesto ro
tušėje oficialus Lietuvių 
Dienų atidarymas. Gruo
džio 28 dieną sporto žaidy
nės ir vakare jaunimo kon
certas. Gruodžio 29 dieną 
sporto žaidynės ir vakare 
tautinių šokių koncertas. 
Gruodžio 30 dieną sporto 
žaidynės ir vakare jauni
mo pobūvis. Gruodžio 31 
dieną baigminės žaidynės, 
reprezentacinės rungtynės, 
oficialus uždarymas ir va
kare N, Metų sutikimo ba
lius. Sausio 1 dieną atsisvei
kinimo iešminė.

Sydnėjaus sporto klubo 
KOVO vadovybė prašo vi
sus atvykstančių sportinin
kų vadovus, iki lapkričio 
12-tos dienos duoti visų 
atvykstančiųjų sportininkų 
sąrašus, kad galima būtų 
jiems parūpinti Sydnėjuje 
nakvynes. Lygiai taip pat 
ir svečiai prašomi susitvar
kyti savo nakvynes priva
čiuose namuose ar viešbu
čiuose.

KAZOKŲ MENO 
FONDAS

Pagerbiant 70-ją Lietu
vos Nepriklausomybės su
kaktį Australijoje yra 
įsteigtas mirusio mūsų poe
to ir žurnalisto bei visuo
menininko Vinco ir jo žmo
nos dr. Genovaitės Kazokų 
vardo šis meninis fondas, 
kurio tikslas yra puoselėti 
lietuviškos kultūros aspek
tus vaizduojamajame me
ne. Fondas susideda iš 
10,000 dol. kapitalo. Kas 
antri metai iš palūkanų už 
geriausius meno kūrinius 
dailininkams bus skiriama 
dvi premijos po 1,000 dol., 
pirmenybę suteikiant kūri
niui lietuviška tema. Kol 
Australijoje bus rengiamos 
Lietuvių Dienos, su meno 
parodomis, tai premijos bus 
skiriama šių dienų metu. 
Jei paiodų nebus, tai pre
mijos yra perkeliamos į

Antanas Laukaitis

JAV ir premijos skiriamos 
bent kur išeivijoje gyvenan
čiam dailininkui. Viena pre
mija skiriama už geriausią 
tapybos ar grafikos darbą, 
pirmenybę suteikiant lietu
viškos temos darbui ir ant
rą už skulptūros ar kerami
kos darbą, šis fondas yra 
įjungtas į Australijos Lie
tuvių Fondą, o jam likvi
duojantis, gali būti sujung
tas su kitais lietuviškais 
fondais, arba perkeltas į 
JAV arba Nepriklausomą 
Lietuvą.

LIETUVIŠKA ŠEIMA

Sausio 23 dieną Sydnė
juje naują lietuvišką šeimą 
sukūrė buvusi sydnėjiškė 
sportininkė Ramona Kar
pavičiūtė ir adelaidiškis, ži
nomas lietuviško jaunimo 
veikėjas Aidas Kubilius. 
Kun. P. Mortūzui atlikus 
vestuvines apeigas lietuvių 
bažnyčioj, į Sydnėjaus Lie
tuvių Namus vestuviniam 
pokyliui susirinko apie 150 
svečių. Pokylio visą eigą 
pravedė jaunosios sesers 

J Palangę ir į Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos ] Panevėžį ir j Druskininkus.

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
21 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 755 — liepos 5-25 — $2,459
Kelionė 855 — rugpjūčio 9-29 — $2,459
Kelionė 955 — rugsėjo 6-26 — $2,459
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuje — 11, Rygoje 4, Vilniuje 1, 
Varšuvoje 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 15 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Šveicarija
Kelionė 526 — gegužės 26 — birželio 14 — $2,279
Vilniuje 16 naktų, Maskvoj 1, Ziuriche 1
20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Baltijos valstybės, Suomija, Rusija
Kelionė 620 — birželio 20 — liepos 9 — $2,649
Jaunimo grupės kelionė — Gaudeamus — universiteto 
studentų festivalis, Vilnius, liepos 1-3, Helsinky 1, M/S 
George Ots iki Tallino, Talline 2 naktys, Rygoj 2, Vilniuj 
11, Leningrade 2

20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija
Kelionė 705 — liepos 5-24 — $2,769
Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Maskvoj 2 naktys, Vilniuj 10, Leningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu į Helsinki, Helsinky 1

17 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
17 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 510 — gegužės 10-26 — $1,949
Kelionė 607 — birželio 7-23 — $2,049
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 11, VVaršuvoje 2, Ziuriche 1

16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
16 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 555 — gegužės 10 - 25, $1,899
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 8, Varšuvoje 1, Krokuvoj 2,Var
šuvoj 1, Ziuriche 1

15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14-28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16-30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinkyje 2
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
14 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 103 — lapkričio 3 - 16 — $1,349
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629 
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1

15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
15 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 106 — spalio 6 — 20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE 
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14 — 28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16 - 30-—$2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2
13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
13 dienų — Lietuva
Kelionė 512 — gegužės 12-24 — $1,869
Kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969
Vilniuje 11 naktų
13 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE 
13 dienų — Lietuva, Rusija
Kelionė 516 — gegužės 16-28 — $1,969
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2.
10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE 
10 dienų — Lietuva
Kelionė 999 — rugsėjo 15-24 — $1,729

vyras, žinomasis mūsų spor
tininkas Jeronimas Pei
kus. Jaunuosius savo kal
bomis sveikino tėvai, iš 
Adelaidės atvykusi Aido 
krikšto mama V. Rupins- 
kienė, jaunosios dėdė prof. 
dr. V. Doniela, kun. P. 
Mortūzas ir pamergių, ku
riomis buvo L. Karpavičiū- 
tė-Belkienė ir V. Laukaity- 
tė-Stašionienė, vardu pabro- 
brolis R. Sabeckis. Buvo 
gauta daug telegramų ir 
sveikinimų. Vestuvinės vai
šės praėjo labai linksmai ir 
gražiai.

Abu jaunieji nuo pat sa
vo jaunystės įsitraukę į ak
tyvų lietuvišką gyvenimą, 
gerai kalba lietuviškai ir 
aktyviai dalyvauja mūsų 
1 i e t u v iškame gyvenime. 
Nors abu ir gyveno tolimų 
atstumų Sydnėjaus ir Ade
laidės miestuose, tačiau su
sitiko ir susipažino Lietuvių 
Dienų ir Sporto šventės me
tu Sydnėjuje, kas juos su
artino ir sujungė į bendrą 
lietuvišką šeimą.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Nuoširdi padėka p. p.’ Aldonai ir Pet
rui AUŠIŪRAMS už pagalbą man sunkioje 
valandoje, visokeriopai mus parėmusius. 
Taip pat ačiū kitiems mano prieteliams, 
kurie man pareiškė užuojautą raštu, ar žo
džiu mano ligoje.

Jonas ir Stasė
G vazdinskai

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080

15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
Kelionė 106 — spalio 6-20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
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DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius

ALT S-gos POSĖDIS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės S-gos skyriaus valdy
bos posėdis įvyko kovo 1 d. 
vicepirmininko Vinco Tamo
šiūno bute. Posėdį pradėjo 
ir 9 punktų darbotvarkę pa
teikė skyriaus pirmininkas 
Albertas Misiūnas. Praeito 
valdybos pasėdžio protokolą 
paskaitė sekretorius Edvar
das Milkus.

Skyriaus pirm. A. Mi
siūnas paskaitė gautus iš 
centro valdybos aplinkraš
čius, apžvelgė Sąjungos Ta
rybos, įvykusio 1987 m. spa
lio 18 d. suvažiavimo įdo
mesnius nutarimus, apibūdi
no skyriaus atliktus darbus ir 
numatomus ateitis planus.

Skyriaus vicepir. Vincas 
Tamošiūnas savo pranešime 
pabrėžė, kad skyriaus pirmi
ninkas Albertas Misiūnas 
yra darbštus ir energingas, 
ką jis padaro - visi pritaria
me. Jo dėka skyrius gyvuoja 
ir gražiai reiškiasi.

Skyriaus iždininkas Ro
mas Macionis nušvietė sky
riaus finansinį stovį. Sky
rius šiandien turi 5,762.74 
dol.

Į ALT S-gos seimą, ku
ris įvyks gegužės 20-22 d.d 
Daytona Beach, vyksta sky
riaus pirmininkas Albertas 
Misiūnas su žmona Elena, 
skyriaus sekretorius Edvar
das Milkus, valdybos narys 
kultūriniams reikalams Algis 
Vaitiekaitis ir vienas kitas 
svečias. Prie jų išlaidų ap
mokėjimo iš skyriaus kasos 
paskirta 600 dol. Algis Vai
tiekaitis į seimą veža "Šeimi
nė ir Prezidentinė Lietuva" 
(Jono Švobos parašyta) kny 
gų ir ten jas platins. Sky
riaus metinis susirinkimas 
įvyks rugpiūčio 14 d. Onos 
ir Česio Šadeikų sodyboje. Į 
susirinkimą numatoma pa
kviesti iš centro valdybos at
stovą ir keletą svečių.

Skyriaus posėdis buvo 
darbingas ir Alberto Misiū
no sklandžiai pravestas.

Be jau minėtų, posėdyje
------Ui. 

Wayne Statė universitete prieš dešimt metų įkurtame Lietuvių 
kambaryje, buvo paminėta Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
70 metų sukaktis, suruošiant priėmimą, į kurį atsilankė daug 
amerikieči. večių. Nuotraukoje dalis lietuvių: V. Staškus, V. 
Laurus, A. Sukauskas, L. Puskepalaitienė, A. Norus, V. 
Andriušaitis. K. Sragausko nuotr.

dar dalyvavo: revizijos komi 
sijos pirmininkas Stasys Ši- 
moliūnas, revizijos komisi
jos narys Juozas Kinčius ir 
Dirvos korespondentas Anta
nas Grinius.

Posėdžiui pasibaigus, pa- 
keliant taures ir sugiedant il
giausių metų, buvo pagerb
tas namų šeimininkas Kazi
mieras Sragauskas, artėjan
čio vardadienio proga. Po to 
šeimyniškai pasivaišinta. 
Vaišes paruošė Vincas Ta
mošiūnas, talkinant Reginai 
Vaitiekaitienei ir Elenai Mi
siūnienei.

BALFO SUSIRINKIMAS

Balfo 76 skyriaus narių 
metinis susirinkimas įvyko 
vasario 28 d. Šv. Antano pa
rapijos salėje. Susirinkimą 
pradėjo ir pravedė skyriaus 
pirm. Alfonsas Juška, sekre
toriavo Vladas Staškus.

Skyriaus veiklos prane
šimus padarė pirm. Alfonsas 
Juška, sekr. ižd. Vladas Staš
kus, finansų sekr. Česys Ša- 
deika ir Vasario 16 gimnazi
jos rėmėjų būrelio vadovas 
Kazys Sragauskas. Revizijos 
komisijos aktą perskaitė 
pirm. Rožė Ražauskienė.

I skyrių įstojo du nauji 
nariai. Skyriui priklauso 391 
narys ir 6 organizacijos. Su 
pereitų metų likučiu, skyrius 
turėjo 11,759.86 dol. pajamų, 
9,730.05 išlaidų, ir kasoje tu
ri 2,029.81 dolerius. Centro 
valdybai pasiųsta 9,526.05 
doleriai.

Skyriaus valdyba per
rinkta ta pati: Alfonsas Juška
- pirm., kun. Alfonsas Babo
nas, Lidija Mingėlienė ir Ro
mas Macionis - vicepirminin
kai, Vladas Staškus - sekreto 
rius/iždininkas, Česys Šadei- 
ka - finansų sekretorius, Ona 
Šadeikienė - parengimų vado 
vė, Kazys Sragauskas, Anta
nina Jonynienė, Valentina Os 
teikienė ir Stasys Garliauskas
- nariai. Revizijos komisija 
irgi liko ta pati: pirm. Rožė 
Ražauskienė ir nariai - Anta
nas Sukauskas ir Antanas 
o a oioūiųgm — 3(8 6-

ALT S-gos Detroito skyriaus valdyba posėdžio metu. Iš kairės: vicepirm. Vincas Tamošiūnas, rev. 
komisijos pirm. Stasys Simoliūnas, valdybos narys kult, reikalams Algirdas Vaitiekaitis, Dirvos 
korespondentas Antanas Grinius, revizijos kom. narys Juozas Kinčius, skyriaus pirm. Albertas 
Misiūnas, ižd. Romas Macionis ir sekr. Eduardas Milkus. K. Sragausko nuotr.

Vaitėnas. Balfo direktoriais 
yra Rožė Ražauskienė ir Le
onas Petronis.

REKOLEKCIJOS

Šv. Antano parapijoje 
priešvelykinis susikaupimas- 
rekolekcijos bus pravestos to 
kia tvarka: kovo 18d., penk
tadienį, 9 vai. ryto Mišios ir 
pamokslas, vakare 5 vai. su
sikaupimas; kovo 19 d., šeš
tadienį, 9 vai. ryto Mišios ir 
4 val.p.p. dvasinis susikaupi
mas bei išpažintis, dalyvau
jant ir kitiems kunigams. Re - 
kolekcijos užbaigiamos ko
vo 20 d., sekmadienį, 10:30 
vai. r. Mišiomis.

Rekolekcijas praves tė
vas Leonas Zaremba, S.J. iš 
Chicagos.

TYLIEJI 
AMBASADORIAI

Š.m. vasario 16 -tą d., 
Logan Elementary School, 
Ann Arbor, MI, buvo su
ruoštas ją lankančių mokinių 
'Tarptautinis festivalis', ku
riame buvo reprezentuoja
mos 23 tautos.

Michael, Mark ir Pau
lius Juškai (Baltijos Tn. skau
tai, Detroite), talkinant Vidai 
Juškienei (Gabijos Tn. tunti- 
ninkė, Detroite) paruošė lie
tuvišką parodėlę, išdėstyda- 
mi knygas, laikraščius, Skau
tų Aidą, gintarą, tautinę lėlę, 
tautodailės ir kt.

Vaikai 'lankytojai' gavo 
'pasus' ir, einant nuo vieno 
stalo prie kito, juose buvo 
įrašyti jų vardai, kaip jie bū
tų tariami kita kalba. Pvz. 
John - Lithuania - Jonas ir 
t.t. Tai sukėlė didelį dėmesį 
ir vaikai su džiaugsmu sku
bėjo nuo vieno stalo prie ki
to.

Vėliau sekė 'madų paro
da’, pristatant ir paaiškinant 
kiekvienos tautybės aprangą, 
jauniesiems su visu rimtumu 
įsijaučiant į savo 'rolę'.

Po to buvo pasivaišinta 
visų tautybių paruoštais už
kandžiais. Tai buvo nepap

rastai smagus ir įdomus va
karas ne tik vaikams, bet ir 
suaugusiems.

Mokyklos vedėja padė
kojo tuntininkei Vidai Juškie - 
nei, kurios intensyvus įsijun
gimas į lietuvių skautų veik
lą davė jai idėja arčiau susi
pažinti, ir supažindinti kitus 
su jų mokykloje esančia tur

Tarptautiniame festivalyje elementarinėje Logan mokykloje 
Ann Arbor, Mich., prie lietuviško stalo Gabijos Tn. tuntininkė 
Vida Juškienė su savo sūnumis - Mark, Michael ir Paulium, 
Baltijos Tn. skautais.

A-A.

ALDONAI 

DULYTEI-BANKAITIENEI 

netikėtai mirus, velionės tėvą KAZĮ DŪLĮ 

ir visus artimuosius giliai užjaučiame jų 

didžiajame skausme ir liūdime kartu.

tinga ir plačia etnine kultūra 
Juškų šeimai tai buvo tuo 
maloniau, kad festivalis ir jų 
reprezentacija sutapo su Va
sario 16-ja diena.

Tai tik vienas iš dauge
lio tylių pavyzdžių, kurie lie
ka nepastebėti didžiųjų rengi- 
nių šešėlyje.

Galina Leonienė
ir

sūnus Algirdas 
su šeima
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FILATELIJA

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. sausio 9 
d. — 22 centų pašto ženklą 
Connecticut valstijai pami
nėti. Piešiny parodytas se
nas banginių gaudymo lai
vas, esąs Mystic uoste.

Connecticut yra viena iš 
Naujosios Anglijos valsti
jų. Savo vardą gavusi nuo 
to paties vardo upės ir in
dėnų žodžių „plati rami 
upė’.’ Ji prieina Atlanto 
vandenyną ir liečiasi su 
New Yorko ir Mass. valsti
jomis. Jos plotas apima 
3009 kv. mylias. Pirmieji 
buvo olandai, kurie čia ėmė 
kurtis jau nuo 1614 m. Juos 
pasekė anglai. Tai labai pra
moninga valstija ir tik ne
daug žemės ūkio. Turi ge
rus uostus — New Haveną 
ir New Londoną. Connecti
cut valstijos sostinė yra 
Hartfordo miestas, turįs 
apie pusę mil. gyventojų. 
Kiti didesni miestai yra 
Waterbury, New Haven ir 
Bridgeport. Į s i d ėmėtina, 
kad jau nuo senų laikų 
valstijoje gyvena ir daug 
lietuvių.

2. Sausio 26 d. išleistas 
22 c. pašto ženklas paminė
ti Australijos 200-jį „gim
tadienį”. Piešinyje parodyti 
susikibę Australijos koala 
meškiukas ir Amerikos ere
lis, pasirėdę tautinėm vė
liavom. Įrašas sako: „Hap- 
py Bicentennial, Austra- 
lia !„ Panašaus piešinio 37 c. 
pašto ženklą išleido ir pati 
Australija.

Australija — penktasis 
ir mažiausias kontinentas, 
bet didžiausia pasaulio sa
la, randasi pietų pusrutu
lyje tarp Indijos ir Ramio
jo vandenynų ir su kai ku
riomis gretimomis salomis 
apima 2,974,581 kv. mylių 
plotą. Šis kontinentas pra
dėtas kolonizuoti prieš porą 
šimtų metų, kai kapt. Cook 
ir kiti jūreiviai jį atrado. 
Pradžioje čia buvo atveža
mi iš Anglijos įvairūs kri
minalistai ir čia paliekami, 
o vėliau pradėjo keltis ir 
įvairūs kolonistai. Kraštas 
yra padalintas į 6 valstijas

Antanas Bernotas

ir dvi teritorijas, ir turi virš 
13 mil. gyventojų. Viso di
džiulio krašto sostinė yra 
Canberros miestas. Kiti di
desni miestai yra Sydney, 
Adelaide, Melbourne ir Ho- 
bart (Tasmanijos saloje). 
Pašto ženklus atskiros ko
lonijos leido nuo 1850 m., gi 
visai Australijai pradėti 
leisti tik nuo 1913 m.

ČEKOSLOVAKIJA vis 
išleidžia pašto ženklų su 
žymių dailininkų kūriniais, 
esančių Prahos muziejuose 
ir meno galerijose, čia de
dame dail. Lucas Cranach 
paveikslą „Pasipuošusi mer
gaitė”.

Lucas Cranach, rašėsi ir 
Kranach (1472-1553), vo
kiečių dailininkas ir grave
ris, gimė Kranach vietovė
je, Saksonijoje. Jau jaunys
tėje tapė žymių žmonių ir 
valdovų portretus ir darė 
graviūras. Artimai drauga
vo su Martynu Liuteriu. 
Lankėsi Olandijoje. Jo dau
guma kūrinių buvo religi
nėmis temomis ir randasi 
daugelėje Europos bažnyčių 
ir muziejų.

KANADA nuo šių metų 
pradžios vėl pakėlė pašto 
tarifus ir išleido naujus 
pašto ženklus.

Jau išleisti šie pašto 
ženklai: 37 centai naujo 
piešinio su karaliene Elzbie
ta II ir parlamento rūmais 
Ottawoje (vidaus tarifas), 
43 c. su lūšim (tarifas į 
USA, 57 c. su banginiu ir 
74 c. su elniu (tarifas laiš
kams į užsienius). Pašto 
ženklai gražiai spalvoti.

SCREW MACHINE
SĖT UP/OPERATORS

Experience on Acme Gridley, W & S, 
multi spindle, chuckers & B&S ui- 
tramatics. Competitive hourly rate & 
benefits. Steady work. Ist shift.

Call 216-261-0400
TYLOK INTERNATIONAL

INC.
EOE

(11-12)

BOSTONO LIETUVIAI
LIGOS, OPERACIJOS

Širdies ir kitos sunkios 
ligos vis daugiau paliečia vie 
tos lietuvius. Laimei, jos sėk 
mingai įveikiamos. Anks
čiau širdies operacijos pada
rytos Aleksandrui Chaplikui 
iš So. Bostono, Česlovui Ki- 
liuliui iš Lexingtono, o pasku
tiniu metu - Vytautui Jurgėlai 
iš So. Bostono, Antaninai Sta- 
rinskienei iš Dorchesterio, 
Romualdui Bielkevičiui iš 
Brocktono ir Anicetai Januš
kienei iš Miltono. Taip pat 
operacija padaryta Algiui 
Skabeikiui, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos reikalų ve 
dėjui ir poetui Stasiui Santva 
rui. Visiems operacijos pasi
sekė gerai. Linkėtina, kad vi 
sus juos sėkmė lydėtų.

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS

Vasario 27 d. So. Bosto 
no Lietuvių Piliečių d-jos pa 
talpose įvyko Moterų Fede
racijos Bostono klubo narių 
susirinkimas, kuriame buvus 
Keleivio redaktorius Jackus 
Sonda pasidalino savo įspū
džiais iš Lietuvos ir atsakinė
jo į klausimus. Didžiausią 
įspūdį jam palikęs Maironio 
minėjimas, surengtas dramos 
teatro salėje Vilniuje. Ten 
atsiskleidė tikroji Lietuvos 
nuotaika, kai visa publika 
spontaniškai pakilo, užtrau
kus "Lietuva brangi". Daug 
kas su ašaromis akyse traukė 
tą giesmę, dabar tapusią Lie
tuvoje antruoju mūsų himnu.

Po susirinkimo pasvei
kintos ir pagerbtos klubo pir 
mininkė Elena Vasyliūnienė 
ir uoli klubo talkininkė akt. 
Aleksandra Gustaitienė. Pir
moji gimtadienio, o antroji 
vardadienio proga. Joms už
traukta "Ilgiausių metų", dar 
pasivaišinta ir pasikeista nuo 
monėmis įvairiais aktualiais 
reikalais.

Dabar Moterų Federaci
jos Bostono klubas yra vie
nintelė vietos lietuvių organi
zacija, reguliariai šaukianti 
narių susirinkimus su įvairio
mis paskaitomis. Anksčiau 
tai darė Kultūros klubas, ku
ris jau eilę metų neveikia. 
Tautinės sąjungos vietos sky
riaus Kultūrinių subatvakarių 
tradicija dar palaikoma. Jie 
visuomet būna įdomūs ir gau 
šiai lankomi.

SUPAŽINDINIMAS SU
PREMIJUOTA KNYGA

Balandžio 17 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose ruošiamas supažin
dinimas su rašytojo Antano 
Gustaičio naujai išleista saty
rinių elegijų knyga "Pakeliui 
į pažadėtąją žemę", už kurią 
pripažinta Lietuvių Bendruo
menės literatūros premija

Petras Viščinis

3,000 dol. sumoje. Tą knygą 
išleido Algimanto Mackaus 
knygų fondas.

Apie rašytojo Antano 
Gustaičio kūrybą ir naujai iš
leistą knygą kalbės literatū
ros kritikas Vytautas Jonynas 
iš Kanados. Vakaro progra
moje dalyvaus ir pats auto
rius Antanas Gustaitis, kurio 
dešinioji ranka po sulaužymo 
dar vis tebelaikoma gipse.

LIETUVIO KŪRINIAI

Pagal JAV ir Sovietų Są
jungos 1985 m sudarytą kul
tūrinių mainų sutartį, nuo ko
vo 11 d. ligi balandžio 2 d. 
Bostone vieši Sovietų Sąjun
gos menininkų kolektyvai - 
opera, baletas, dramos teat
ras, viso apie 250 menininkų. 
Kovo 23 d. 12 vai. Opera 
House patalpose įvyks kon
certas, skirtas lietuvio kompo 

zitoriaus Vytauto Laurušo kū 
riniams. Tai vienas iš 12-kos 
sovietų atvežtų kompozito
rių, kurių kūriniai įvairiomis 
dienomis atliekami. Vytauto 
Laurušo kūrinius atliks stygi
nis kvartetas ir solistas ar so
listė. Oficialiuose praneši
muose neskelbiama nei to, 
kad Vytautas Laurušas yra 
lietuvis, nei koks styginis 
kvartetas atliks jo kūrinius, 
nei koks ar kokia solistė daly 
vaus jo kūrybos atskleidime. 
Taigi, vėl Sovietų Sąjunga 
giriasi lietuvio kūryba, kuri 
priskiriama ne lietuvių tautai, 
kuriai ji teisėtai priklauso, 
bet Sovietu Sąjungai, paver- 
gu šiai Lietuvą.

Šis Sovietų Sąjungos me 
ninku pasirodymas Bostonui 
atseis 3.7 milijonus dolerių. 
Dėl menko visuomenės įsi
jungimo į tą reikalą aukomis 
ir bilietų plikimu į jo apie 80 
renginiu - jis būtų sugriuvęs, 
jei ne valstybės departamen
to įsikišimas ir pažadas reika 
lą paremti finansiškai. Tai 
vis geresnių santykių su So
vietų Sąjunga naudai.

LAISVĖS VARPO
GIMTADIENIS

Kovo 7 d.'Swfcakou34 me 
tai, kai veikia visuomeninio 
ir kultūrinio pobūdžio lietu
vių radijo programa Laisvės 
Varpas, kurią suorganozavo 
ir tebeveda Petras Viščinis. 
1954 m. kovo 7 d. pasigirdus 
pirmiesiems Laisvės Varpo 
garsams, tuomet Bostone ir 
jo apylinkėse veikė keturios 
lietuvių radijo programos, la
bai panašios viena į kita. Jos 
nepatenkino tų, kurie iš lietu
vių radijo programų laukė tai 
syklingesnės lietuvių kalbos, 
platesnio mūsų visuomeninio 
ir kultūrinio gyvenimo apraiš 
kų atspindžio, geresnės lietu

viškos muzikos. Visa tai pa
sirinko savo tikslu Laisvės 

Vardas. Šiandien jau nėra nė 
vienos tų radijo programų, o 
Laisvės Varpas tebeveikia, 
vis plėsdamas ir tobulinda
mas savo laidas.

Pradžioje tiesioginis 
Laisvės Varpo uždavinys bu
vo tik sekmadieninių radijo 
programų lietuvių ir anglų 
kalba perdavimas, bet ilgai
niui P. Viščinis pradėjo ruoš
ti radijo programas anglų kai • 
ba Vasario 16-sios ir Tragiš
kų birželio įvykių proga įvai
rioms amerikiečiųradijo sto
tims , o taip pat organizuoti 
kultūrinius renginius.

Taip, per 34 metus, jis 
perdavė 1,768 sekmadienines 
radijo programas lietuvių ir 
anglų kalba, suruošė ir įpiršo 
amerikiečių radijo stotims 68 
specialias radijo programas 
anglų kalba Vasario 16-sios 
ir Tragiškojo birželio įvykių 
proga, suorganizavo 57 kultu - 
rinius renginius, įtraukdamas 
į jų programų atlikimą pačius 
geriausius mūsų menininkus. 
Atskirai dar minėtini jo ren
giami įvairių švenčių ir su
kakčių minėjimai. Pavyz
džiui, pernai Bostono ir apy
linkės lietuviai specialiomis 
programomis paminėjo Sta
sio Šimkaus ir Maironio su
kaktis.

Per tuos 34 veiklos me
tus Laisvės Varpas turėjo nu
galėti daug įvairių sunkumų, 
bet darbo nenutraukė. Jam 
teko keisti savo organizacinę 
struktūrą, radijo stotis, pergy 
venti finansinių nepriteklių. 
Visa tai nugalėta stipraus ryž 
to ir nuoširdžios visuomenės 
talkos bei paramos dėka.

Dabar Laisvės Varpo va - 
dovybė yra susirūpinusi jau
nesnių darbuotojų prieaugliu 
ir fmanasiniais reikalais. Jei 
tai pvyktų teigiamai išspręsti, 
tai būtų pats prasmingiausias 
gimtadienio minėjimas ir to
limesnės sėkmingos veiklos 
užtikrinimas.

Reikšmingo ir šakoto 
Laisvės Varpo darbo sukak
čiai buvo skirtas pavasarinis 
koncertas, kurio programai 
atlikti pakviesti operos solis
tas Ričardas Daunoras (bo
sas) iš Vakarų Vokietijos, 
sol. Birutė Dabšienė-Vizgir
dienė (sopranas) iš Los Ange 
les ir pianistas dr. Saulius Ci
bas iš Bostono.

★
Laisvės Varpas — vienin

telė lietuvių radijo progra
ma Bostono ir apylinkės 
liet uviams, perduodama 
sekmadieniais 9-10 vai. ryto 
iš radijo stoties WCAV — 
FM 98. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., 
Brockton, Mass. 02402, te
lefonas (617) 586-7209.
Programos metu svarbiais 
reikalais skambinti į radijo, 
stotį telefonu: (617) 587- 
9898.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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Jaunieji Onutė ir Jonas Savickai su tėvais po sutuoktuvių.

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Pernai, rugsėjo 26 d. Chi 

cagoje susituokė Onutė Bara- 
kauskaitė, Bronės ir Algio 
Barakauskų duktė, su Jonu 
Savicku, Albinos ir Jono Sa
vickų sūnumi.

Išaušo graži, saulėta die
na. Pirmą valandą po pietų 
giminės ir draugai pradėjo 
rinktis prie Šv. M. Marijos gi
mimo lietuvių parapijos baž
nyčios, Chicagoje, liudyti su
tuoktuves. Netrukus atvyko 
jaunasis Jonas, lydimas sep
tynių pabrolių: pirmasis pa
brolys Edis Zubrickas, kiti - 
Tom Banky, Romas Juodval
kis, Tomas Karaliūnas, Dan 
Majewski, Rimas Petrauskas 
ir John Pocius.

Štai ir jaunoji Onutė at
vyko apsupta septynių pamer
gių: pirmoji pamergė Bronu- 
tė Barakauskaitė, kitos pamer 
gės - Kristutė Barakauskaitė, 
Loreta Deveikytė, Vida Mar
kevičienė, Vida Petrauskie
nė, Rasa Plioplytė ir Debbie 
Pocius.

Sugaudus vargonams Jo
ną iki altorius palydėjo jo 
abu tėvai, o Onutę palydėjo 
jos abu tėvai. Tėvams atsi
sveikinus su Jonu ir Onute, 
prasidėjo sv. Mišios, kurias 
atnašavo parapijos klebonas 
kun. Antanas Zakarauskas. 
Jis priminė jauniesiems jų 
pareigas ir palinkėjo Dievo 
palaimos. Šv. Rašto skaity
mus atliko Adomas Didžba- 
lis ir Rimas Karaliūnas. Mi
šių metu giedojo Genovaitė 
Mažeikienė ir Mary Banky. 
Po sutuoktuvių prie bažny
čios durų jaunieji sveikinosi 
su visais svečiais.

Onutė yra baigusi St. Xa 
vier College su bakalauro 
laipsniu iš Nursing - būdama 
klasės seniūne ir 'valedicto- 
rian'. Baigė Marijos aukšt. 
mokyklą, priklausė 'Ramby- 
no’ tautinių šokių grupei, 'Ža
ros’ tinklinio sporto klubui ir 
Koip! Neo-Lithuania. Dirba 
savo profesijoje.

Jonas baigė Illinois Insti 
tute of Technology, gauda
mas B.S. elektros inžinie
riaus laipsnį. Baigė Quigley 
South Seminariją ir Kristijo
no Donelaičio aukštesniąją 
lituanistinę mokyklą. Pri

klausė skautams, ’Rambyno' 
tautinių šokių grupei ir pri
klauso Korp! Neo-Lithuania. 
Dirba savo profesijoje.

Abu jaunuoliai, išauklėti 
lietuviškoje dvasioje, patys 
rūpinosi, kad vedybinės apei
gos būtų atliktos lietuvių kal
ba, o vestuvinė puota turėtų 
lietuviškas tradicijas.

Vestuvinė puota įvyko 
St Constantine and Helen sa 
Įėję Palos Hills, kur dalyvavo 
apie 300 svečių. Vestuvių 
kvieslys' Pranas Pranskevi
čius, pasipuošęs gėlėmis kai
šyta kepure ir tautiniais rū
bais, perskaitė sveikinimo 
oraciją ir garsiai paskelbė, 
išaiškino visas jaunųjų turi
mas dorybes. Neolituanų' Ža
ros' orketrui grojant maršą, 
per tautinių juostų vartus į sa 
lę įžengė jaunųjų tėvai, paly
da ir patys jaunieji - kaip nau 
ja šeima - Onutė ir Jonas Sa
vickai, berdami svečiams sal
dainius.

Tėvai pasitiko jaunuo
sius su tradicine duona, drus
ka ir vynu, - kad gyvenime 
jie nepatirtų tikrojo alkio, mo 
ketų priimti visokį vargą bei 
nepasisekimus, kad žinotų, 
jog gyvenimas yra saldus ir 
mielas.

Programos vedėjas inž. 
Vitas Plioplys pravedė vai
šes. Pralinksmino susirinku
sius svečius savo įvairiomis 
istorijomis, liečiančiomis nau 
javedžius ir jų pulką. Prista
tė iš visur suvažiavusius arti- 
muosfius^ūtažndš Ir kitus sve- 
Čiuš?‘ Perdavė giminių sveiki 
nimus iš Lietuvos. Jaunuo
sius pasveikino abiejų tėvai, 
džiaugėsi vaikų laime ir lin
kėjo jiems viso geriausio. 
Prašė visus vaišintis, džiaug
tis, linksmintis.

Pirmasis pabrolys, Jono 
vaikystės draugas Edis Zub
rickas ir pirmoji pamergė 
Bronutė Barakauskaitė, Onu
tės sesutė, linkėjo jiems daug 
laimės gyvenime. Pakėlę 
šampano tostą visi sugiedojo 
'Ilgiausių metų!'. Jaunieji gė
rė šampaną iš dvigubo rago 
taurės ir jiems buvo užrištos 
vestuvinės tautinės juostos - 
parvežtos dovanos nuo gimi
nių iš Lietuvos. Vestuvių 
proga skulptorius fil. Petras 

Vėbra ir fil. Stasys Mankus 
įteikė Korp! Neo-Lithania 
Herbą.

Jaunieji padėkojo tėve
liams už moralipę ir materia
linę pagalbą, paruošiant juos 
savarankiškam gyvenimui. 
Jonas tėvams, giminėms ir 
visiems svečiams dėkojo lie
tuviškai, o Onutė - angliškai. 
Klebonas kun. A. Zakaraus
kas sukalbėjo maldą. Po to 
prasidėjo vakarienė, o vėliau 
kava su nuostabiais tortais ir 
saldumynais.

Jaunųjų draugai, pasipuo 
šę tautiniais rūbais, pašoko 
'Rezginėlę' patiems jaunie
siems šokant kartu viduryje. 
'Žaros' orkestrui grojant pir
mąjį valsą, išėjo šokti Onutė 
su Jonu, juos apsupo palydo
vai, vėliau tėvai ir svečiai. 
Linksminosi visi, skambėjo 
dainos ir sukosi poros - orkes
tro melodijos ir dainos daugu
moj buvo lietuviškos. Sve
čių tarpe dalyvavo daug neo- 

“l’m afraid to file 
with the INS because 

I might not gualify.”
Some people believe that it’s no ūse applying for legalization. They arrived 
here before January ’82, būt they think that, for some reason, their application 
may be rejected. Thus, they’re afraid to file with the INS.

If this is your situation, please, before deciding whether or not to apply, 
consult with one of the churches or community groups that are volunteer 
organizations designated by the INS to help you. There you will find qualified 
advisors who are familiar with all the provisions of the Law that might help 
your case. A mere consultation with one of these groups will not commit you 
to anything. And there is no risk to you or your family since, by law, all your 
information mušt be kept in strictest confidence.

Q. I was once arrested and con- 
I victed. Does this make me ineligible? 
A. Not necessarily. There are pro
visions in the law that could apply in 

| your case if you were ever arrested 
and convicted. The volunteer organ
izations will be able to advise you on 
your specific case.

Q. I don’t think I have all the papers 
the INS reąuires. What should I do? 
A. Ask for help at a volunteer 
organization. It’s possible that with 
the information you already have to 
prove continuous residence, they 
may be able to help you file a 
creditable application. And if not, 
they will let you know how to get 
the other evidence you need.

Q. Could I cause problems 
for my family by mention- 
ing them in my application?
A. Absolutely not. You 
can answer all the ųuestions

Immigration and Naturalization Service

Don’t get left behind. Apply for legalization by May 4.
Visit an INS Legalization Office or any Church or Community Group authorized to help you.

lituanų jaunimo ir vyresnių
jų*

Puotai einant į galą, sve
čiai stojo į ratą ir prasidėjo 
jaunosios 'nuvainikavimas'. 
Dainuojant 'Močiute, širdele, 
tai tau, tai tau ...’ buvo nuseg
tas velionas ir jaunoji apjuos
ta prijuoste, o jaunajam įteik
ta vyriška skrybėlė. Vestu
vinė puota baigta dainuojant 
'O sudiev, sudiev' - pro rankų 
tunelį išleidžiant jaunuosius 

JEI JI MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkomi' 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės daibus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

on the application vvithout fear. 
By law, all the truthful informa
tion you provide cannot be used 
against you or against members of 
your family. In addition, your 
consultation with the volunteer 
organization is kept in strict confi
dence.

Q. How do I find a church or com
munity group to advise me?
A. Just ask for a list of volunteer 
organizations at any INS Legal
ization office. Or call toll-free 
1-800-777-7700 and reųuest category 
number 7.

Before you decide not to apply, 
it’s important that you get all 

the facts. Consult your case 
with ųualified advisors 
and take advantage of the 
opportunity to legalize.

Don’t get left behind. Do 
it before May 4.

povestuvinei medaus kelio
nei į Havajų salas.

Onutei ir Jonui Savic
kams linkime laimingo ir 
saulėto gyvenimo! R.S.D.

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 
FAMILY PHYSICIAN

2 BI-LINGUAL DOCTORS 
also 

PSYCHOLOGIST PHD PREFERRED 
for Washington Statė. Board eligible 
or certified. Excellent salary & ben* 
efits.

Apply call or write to:
206-428-4075 

SEAMAR CHC 
1400 La Vennture 

Mt. Vernon, Washington 98273 
(11-16)
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IŠTIESKIME RANKĄ..
Paprastai Gavėnios lai

kotarpis yra interpretuoja
mas kaip atgailos metas, su
sikaupimo ir meditacijos mo
mentais žvelgiant į pačius sa
ve. Tačiau neseniai viename 
religiniame leidinyje užtikau 
tokią mintį: atgaila be veiks
mo ir artimo meilės nėra 
prasminga, jei ji koncentruo
jasi tik į save.

Kiekvienais metais Cle
velando Religinės Šalpos ko
mitetas Gavėnios metu skel
bia aukų vajų, kurio tikslas 
kaip tik ir yra artimo meilės 
konkretus įrodymas ir pagal
ba ten, kuri ji labiausiai rei
kalinga. Spaudoje dažnai 
skaitome apie Lietuvių Kata
likų Religinės veiklą, kuri pa 
sireiškia ne didelių renginių 
planavimu, ne posėdžiais ar 
konferencijomis, bet tik kon
krečiu ir tiesioginiu pagalbos 
teikimu Lietuvos kenčiančiai 
Bažnyčiai, kurios gyvybę pa 
laiko mūsų slaptos vienuolės 
ir persekiojama dvasiškija. 
Mus taip pat pasiekia Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kro - 
nika, kurios atgabenimas į 
laisvąjį pasaulį ir jos pasklei 
dimas net keliomis kalbomis 
^visuose kraštuose,ją siuntinė- 
jant įtakingiems dvasiškiams 
ir pasauliečiams, yra kaip tik 
to vajaus tiesioginis rezulta
tas.

Religinei šalpai vado
vauja vysk. Paulius Baltakis, 
o ją administruoja idealistas 

BBB /uperior Zovino/
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,
t 9

■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės 

/uperior /hving/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta. FSLIC
" FedMlSsOTgsALoan Insurance Corp

Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00. jžZ
Penktadieniais 9:00 iki 6:00. Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

kunigas K. Pugevičius. Viso
se didesnėse lietuvių koloni
jose jau senokai veikia vieti
niai komitetai, kurių uždavi
nys yra sukelti kaip galima 
daugiau lėšų ir, nepadarant 
jokių administracinių nerei
kalingų išlaidų, jas perduoti 
centrui. Clevelando visuo
menė jau per ilgą eilę metų 
pasižymėjo savo dosnumu. 
Taigi ir šiais metais, Gavė
nios susimąstymo proga, rei
kėtų ne vien skirti auką tam 
kilniam tikslui, bet ją pagal 
galimybę padidinti. Juk tu
rime sutikti su tuo faktu, kad 
ne kiekvienas asmuo yra gi
liai religingas, bet kiekvie
nas lietuvis negali likti abe
jingas mūsų kenčiantiesiems 
tautiečiams Lietuvoje, kurių 
moralines jėgas ir viltis vis- 
tik efektingai palaiko stiprus 
religinis judėjimas.

Pereitais metais iš su
rinktų pinigų virš 120 tūks
tančių dolerių pasiekė Lietu
vą, o nedidelis procentas lė
šų taip pat buvo paskirtas 
stipriai propagandai pravesti 
laisvajame pasaulyje, su pa
dėtimi supažindinant dvasiš- 
kiją, kuri pasiekia plačias gy
ventojų mases.

Tam judėjimui pritaria 
ir jį remia Amerikos politi
kieriai, o ir Ohio kongreso 
atstovas Feighan viešai pa
reiškė savo paramą ir prita
rimą.

Clevelande Religinės

DIRVA

Šalpos vajus pradedamas 
abiejose parapijose š.m. ko
vo 20 dieną. Kun. G. Kijaus
kas ir kun. J. Bacevičius yra 
vietinio komiteto globėjai. 
Komitetą sudaro šie ilgame
čiai jo darbuotojai: pirminin
kas Z. Obelenis, O. Žilinskie
nė, L.Keženius, I. Sušinskie- 
nė, A. Styra ir H. Stasas. 
Tiems, kurie nepasiekia lietu
viškų parapijų, siūloma au
kas siųsti tiesioginiai Komi
teto iždininkei O. Žilinskie
nei, 1840 Caronia Dr., 
Lyndhurst, Ohio, 44124.

Gaunamos žinios iš Lie - 
tuvos patvirtina, kad mūsų 
pagalba ten yra jaučiama ir 
didžiai vertinama. Kas gi 
jiems padės, jei ne mes? Tai 
tebūnie Gavėnios laikotarpio 
tikras krikščioniškas įpras
minimas, vadovaujantis pa
čiu didžiuoju krikščionybės 
principu: artimo meile.

Be to, praktiška pasta
bi: aukos Lithuanian Catho- 
lic Religious Aid yra atlei
džiamos nuo federalinių mo
kesčių.

A. Balašaitienė

GOV’T SIEZED HOMES from 
$1.00 (U Repair) Foreclosures 
& Tax Delinąuent Homes.

For Current REPO list CALL 
(Refundable) 1 - 518 - 459 - 3546, 
EXT. H 5810 H 24 HOURS.

(9-11)

MACHJNISTS — Good oppty in grow- 
ing co. Will pay according to exp. 
Overtime & benefits. Positions open 
for lst & 2nd shifts. Apply 9-5, 
Bockman industries, 28 Mechanic St., 
Freehold, N. J. 07728. 201-780-9732.

(9-12)

CHICAGO
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Kr. Donelaičio pradinė ir 
a u k š tesnioji lituanistinės 
mokyklos iškilmingai minė
jo Lietuvos nepriklausomy
bės šventę vasario 13 dieną 
mokyklos auditorijoje. Tą 
dieną visi mokiniai buvo 
pasipuošę tautiniais drabu
žiais.

Šio sukaktuvinio minėji
mo pradžioje mokiniai su 
svečiais ir tėveliais sugiedo
jo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Atidaromąjį žodį 
tarė Julius širka, mokyklų 
direkorius. Direktorius kal
bėjo labai reikšmingai. Jis 
skatino mokinins nepamirš
ti lietuvių kalbos. Mes tu
rėtumėm kalbėti lietuviškai 
ne tik Vasario 16 d., bet 
kiekvieną dieną mūsų gy
venime.

Kadangi šiemet švenčia
me mūsų tautos dainiaus 
poeto Maironio 125-tąsias 
gimimo metines, Marius Po
likaitis, 8 kl. mokinys, skai
tė savo parašytą referatą 
"Maironio reikšmė Lietuvos 
atgimimui”. Toliau Gailė 
Butts, 8 kl. mokinnė, per
skaitė Lietuvos jaunimo 
žodį Nepriklausomybės pa
skelbimo proga. Pavergtos 
Lietuvos jaunimas Vilniuje 
kreipėsi į lietuvišką jauni
mą, išblaškytą po visą pa
saulį, jungtis į bendrą ko
vą už Lietuvos laisvę.

Minėjimo programa buvo 
įdomi ir 'įvairi.; Pirmiausia 
5, 6, 7 ir 8 klasių mokiniai 
suvaidino istorinį vaizdelį 
''Gedimino sapnas”. Sceno.- 
je matėme Gediminą (S. 
Juškaitis, 8 kl.) su Verke- 
liu (M. Polikaitis, 8 kl.) ir 
kitais kariais medžiojant 
miške. Kai nakčiai atėjus 
kunigaikštis užmigo, jis 
sapnavo sapną, kurio reikš
mę jam išaiškino Lizdeika 
(A. Norvolas, 7 kl.). Gra
žios lietuvaitės — skaitovės 
deklamavo eiles ir pasako
jo, kad Gediminas įkūrė 
garsų Lietuvos miestą Vil
nių. Vaidinimą paruošė mo
kytoja Gražina Sturonienė.

Buvo malonu išgirsti ma
žiukus, 1-jo skyriaus moki
nius, kurie labai energingai 
deklamavo Griciūtės eilė-

žinau”
rasti mažas; bet

. Juos paruošė mokyt,, T_. Hr 00:11M. Placiene.

MEMBES

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

1988 m. kovo 17 d.

Kr. Donelaičio aukšt. mo
kyklos 8 kl. mokinys Ma
rius Polikaitis skaito refe
ratą apie Maironį, mokyk
los surluoštame Nepriklau
somybės šventės minėjime.

J. Tamulaičio nuotr.

Toliau sekė tautiniai šo
kiai : šustas ir Malūnas, ku
riuos gyvai šoko 7 ir 8 kla
sių mokiniai, šokius uaruo- 
šė mokyt. D. Polikaitytė, 
akordeonu palydėjo Aud
rius Polikaitis.

Jungtinis Kr. Donelaičio 
mokyklų choras padainavo 
penkias dainas: "žygis į 
Vilnių”, "Nemunas”, "Šla
ma šilko vėjas”, "Kur gin
tarais” ir mokyklos dainą 
— "Su mokslu į rytojų”. 
Dainos didingai skambėjo. 
Dainas išmokė mokytojai 
Darius ir Audrius Polikai
čiai, o chorui dirigavo Da
rius Polikaitis.

Minėjimo pabaigoje, 8 kl. 
mokinė Lydia Jurcytė, ku
ri sklandžiai pravedė minė
jimo grogramą, kvietė mo
kinius ir visus minėjimo 
dalyvius pagiedoti "Lietuva 
brangi”, ši reikšminga gies- 
mė-daina visus maloniai nu
teikė. Mokiniai pakilioje 
nuotaikoje skirstėsi į na
mus. Visi ruošėsi sekančią 
dieną dalyvauti pagrindi
niame sukaktuviniame 70 
mė nepriklausomybės pa
skelbimo minėjime Marijos 
aukšt. mokyklos auditori
joje, nes Kr. Donelaičia mo
kykla buvo pakviesta atlik
ti meninę programą.

Marius Polikaitis
Kr. Donelaičio aukšt. 
mokyklos, 8 kl. mok.
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MIRĖ ALBERTAS 
BRAZYS

JUOZINIŲ VAKARONĖ

Lietuvių klubas kovo 19 
d., šeštadienį, rengia juozi
nių vakaronę. Programą at
liks Algirdo Bielskaus vo
kalinis vienetas „Uždai
nuokim”, solistė Rasa Bo- 
belytė-Brittain ir pianistė 
Danutė Liaubienė.

Oalyvavimas juozinių pie
tuose ir programoje $20.00 
asmeniui. Prašom rezervuo
ti vietas Lietuvių klubo raš
tinėje tel. 531-2131.

• Milda Lenkauskienė, 
PLB vicepirmininkė, ištisą 
mėnesį lankė Pietų Ameri
kos lietuviu kolonijas IV-io 
Kultūros Kongreso reika
lais, grįžta į Clevelandą ko
vo 21 dieną.

Kovo 12 d. Visų Sielų 
kapinėse buvo palaidotas a. 
a. Albertas Brazys, 56-rių 
metų amžiaus.

Giliame liūdesyje liko 
žmona Valė, duktė Dana, 
sūnūs Algis ir Vitas ir bro
lis Antanas.

CLEVELANDO
PENSININKAI

Kovo 2 d. Clevelando 
lietuviai pensininkai, Lietu
vių Namuose salėje, išklausė 
naujos valdybos pirmininko 
Jurgio Malskio pranešimą, 
skaniai papietavo ir draugiš
kai praleido popietę.

I susirinkimą atvykusi

? Free Eye Examination 
with Purchase of Eye Glasses

| Eyes examined by Dr. S. W. Bannerman
į J. F. OPTICAL

775 E. 185 St.
531-7933

6428 Si. Clair Avė.
361-7933

a u pa &
- Lithuanian Credit Union
- Lietuvių kredito kooperatyvas

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

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito kooperatyve Ohio 

valstijoje.
DARBO VALANDOS: antradieniais, trečiadie

niais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo 
9:00-3:00 p. p., penktadieniais nuo 9:00-6:00 v. v. 
SEKMADIENIAIS: nuo 11:00 iki 12:00 vai. die
nos, Dievo Motinos parapijos patalpose — 18022 

Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119.
SKOLINAME GERIAU
SIOMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS:
Asmeniniams reikalams 
Automobilių pirkimui 
Namų remontui 
(Home eąuity) 
Namų pirkimui 
(Mortgages)

MOKAME
AUKŠTESNIUS 

NUOŠIMČIUS Už:
• Taupymo sąskaitas
• Certifikatus

IRA
Čekių sąskaitą
Pensijų čekių sąskaitą
(Direct Deposit acct.)

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

sąskaitas.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS 
VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $190.000

Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas 
patarnavimas.

NERINGOS IR PILĖNŲ TUNTAI 
KVIEČIA VISUS I

KAZIUKO MUGĘ
kuri įvyks sekmadienį, kovo 20 d., 

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
ABIEJOSE SALĖSE. 

ATIDARYMAS 11:15 V. R. 
PROGRAMA 1:30 V. P. P.

Bus karšti pietūs, gražūs rankdarbiai, žaidi
mai, įdomi programa ir smagi atmosfera.

Skautai ir skautės laukia Jūsų!

Marija Mikonienė, LB Sočia 
linio skyriaus Clevelande or
ganizatorė ir vadovė, trum
pai apibūdino skyriaus reika
lingumą, kurio tikslas yra rū 
pintis visais į vargą pateku
siais, nepajėgiais lietuviais. 
M. Mikonienė kvietė visus, 
kurie tik gali, prisidėti prie 
šio kilnaus darbo. Ypač yra 
reikalingi automobilių vai
ruotojai, medicinos srities ži
novai, šeimininkės ir kiti tal
kininkai. Norinčius talkinin
kauti kvietė pas ją užsiregis
truoti. Ji pareiškė, kad So
čia linis skyrius artimai ben
draus su Pensininkų valdy
ba.

Clevelando lietuvių pen
sininkų valdybą sudaro: 
pirm. Jurgis Malskis, vice
pirm. Viktoras Maiiūnas, 
ižd. Kazys Žiedonis, ižd. 
pav. Jadvyga Budrienė, 
parengimų ryšininkė Julija 
Stuogienė. Susirinkimai 
vyks Lietuvių namų viršuti
nėje salėje kiekvieną mėne
sio pirmąjį trečiadienį 2 vai. 
p.p. (vietoj buv. 3 vai. p.p.).

Sekantis susirinkimas 
įvyks balandžio 6 d., 2val. 
p.p.. Visi pensininkai ir jų 
svečiai kviečiami dalyvauti.

J. Budrienė

• LB Tarybos rinkimuose 
balandžio 9-17 d. Ohio apy
gardoje kandidatuoja: Juo
zas Ardys. Reda Ardytė, 
Vytautas Bieliauskas, Ro
mualdas Bublys, Milda Len
kauskienė ir Viktoras Stan
kus.

• NORINTIEJI balan
džio 18 d. vykti į Atlantic 
City, dalyvauti MS Senior 
America rinkimuose, prašo
mi skambinti (216) 779- 
8100.

GAVĖNIOS SUEIGA
Clevelando vyresnių 

skaučių'Židinys', vadovauja
mas s. Aldonos Miškinienės, 
kovo 8 d., po vakarinių pa
maldų Dievo Motinos šven
tovėje, Kristaus Kryžiaus ke
lio apmąstymą atliko derinda 
mos skaučių įstatus su Kris
taus dvasia. Mintis šiam ap
mąstymui, "Kryžiaus kelias 
skautiškame gyvenime", pa
ruošė dvasios vadas kun. Ge
diminas Kijauskas ,S.J., su- 
skirstydamas tai į 14 skaiti
nių, jų pradžioje pasakant 
skaučių įstatus. Skaitė židi- 
nietės: Albina Bakūnienė, Te 
resė Urbaitienė, Joana Račy- 
lienė, Toma Tatarūnienė, In
grida Bublienė, Gražina Kam
pe ir Aldona Miškinienė.

Po religinės dalies, para
pijos svetainėje buvo parody
tas video filmas iš Šiluvos at
laidų ir Kryžių kalno vaizdai. 
Sueiga baigta daina "Lietuva 
brangi". Po to, svečiai ir 
skautija vaišinosi prie įvairai 
ir skoningai židiniečių pa
ruošto vaišių stalo. (jb)

s

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat>onw<de is on yow 9ide

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6028 Mayfield 
Road, Suite 10, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

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

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

DIE CUTTING 
PRESSMAN 

Wanted Expd. Bobst C & C 
Pressman. To work 2nd 
shift Call 201-345-2000 as& 
for Al Agnės. ((8-14)

INJECTION MOLD 
TOOL REPAIS 

Mature person wanted to work m 
tool repair shop. Mušt have 
served recognized apprentice- 
ship and have 2 years related ex- 
perience in iniection or compres- 
sion molding or die castmg. Lead- 
ing company offerjng 
competitive salary and excellent 
benefits. Send resume, if avail 
able, or call for apoointment:

STANLEYTOOLS
508 North Levvis Road 
Roversford, PA 19468 

(215)948-4420 
Ask For Theresa

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga 

Dalia E., Williaai J. $r., 

William J. Jakvbs Jr. ir 

Barbara Jakubs Scbatidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

93S East 185th Street, OmM, Oiaa 44119 
Tel. (216) 531 7776

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

liams pastatyti.

4^

MATAS Realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

RITA MATAS
. —Broker —G.R.I. —C.R.A.

i Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas



DIRVA
MAIRONIO MINĖJIMAS

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba, pirmininkaudama 
f ii. Audronės Gulbinienės, 
š. m. balandžio 10 d. (sek
madienį), 3 vai. po pietų 
Jaunimo centro didž. salė
je, ruošia poeto prel. Jono 
Mačiulio - Maironio minėji
mą.

Apie tautos pranašą prel. 
Maironį kalbės šio meto 
pranašas, poetas Bernardas 
Brazdžionis iš Los Angeles. 
Meninę programos dalį at
liks solistė Audronė Gaižiū- 
nienė ir pianistas Robertas 
Mockus. Maironio poeziją 
deklamuos jaunimas.

Rašytojas ir lietuviškų 
knygų bei spaudos rinkėjas 
ir darbuotojas Bronius 
Kviklys parodys Maironio 
leidinius.

Į minėjimą įėjimas nemo
kamas.

Visus kviečia Korp! Neo- 
Lithuania vyr. valdyba.

• Dalia Bulgarytė, ilga
metė chemijos mokytoja 
Stuyvesant gimnazijoj New 
Yorke, moko pačius geriau

A. A.

VIKTORIJAI BAGDONIENEI
Svečių šalyje, toli nuo Gimtųjų Namų, už
migus amžinajam poilsiui, skaume ir liūde
syje likusį jos mylimą vyrą dail. JUOZĄ 
BAGDONĄ, mūsų bičiulį, nuoširdžiai užjau

čiame ir drauge liūdime.

Vida ir Donatas 
Siliūnai 

Florida.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

Mūsų Miela j ai
A. A

sius mokinius Amerikoje. 
Štai šių metų Westinghouse 
mokslo talentų varžybose 
iš parinktų 10 mokinių bu
vo du pirmieji jos mokiniai. 
Jų nuotraukos puošia š. m. 
kovo mėn. 14 d. US News 
and World Report viršelį.

• Povilas ir Valerija Gau- 
biai, daug metų gyveno 
New Yorke. Dabar yra įsi
kūrę Kalifornijoje, Los An
geles kaimynystės Sunland 
mieste. Nauju adresus užsi
prenumeravo Dirvą. Povi
las Gaubys Lietuvoje buvo 
Kario žurnalo bendradarbis, 
gyvendamas New Yorke 
spausdindavo prozos kūri
nėlių Vienybėje.

• Česlovas šadeika, už
prenumeravo metams Dir
vą Vladui šlikui, Livonia, 
Mich. Sveikiname naują 
prenumeratorių.

• Dr. Šarūnas Lazdinis, 
atnaujindamas Dirvęs pre
numeratą, pridėjo auką 100 
dol. laikraščiui paremti. 
Ačiū.

Lietuvių delegacija Atstovų Rūmuose Wasshingtone, minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
70 m. sukakti. Iš kairės: G. Palubinskaitė, A. Eiva, dr. D. Krivickas, pik. K. Oksas, pik, D. Skučas, 
Atstovų Rūmų pirm. J. Wright, vysk. P. Baltakis, kongr. atst. F. Annunzio, dr. J. Genys, m' 
Sematienė, R. Kasparas, M. Vaivadienė, J. Laučka, kun. dr. T. Žiūraitis.

• Albinas Stukas, Jack- 
son, N. J., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 30 dol. pastebėda
mas, kad spauda turėtų būti 
santūresnė ir nežeminti vie
ni kitus, mažiau puolimų ir 
gynimosi, nes tik tuo pasi
tarnaujame savo priešui. 
Save neišaukštinsime, kitus 
žemindami. Ir jei darbai pa
rodys, kad esi vertas, kiti 
pagirs. Ačiū už auką ir pa
stabas.

• John Kancevičius, Law- 
rence, Ma. kasmet paremiąs 
Dirvą stambesnėm sumom, 
dabar vėl atsiuntė 500 dol. 
Ačiū.

• Pik. Viktoras Sutkus 
Dirvai paremti atsiuntė 100 
dol. Ačiū.

• S. Mankus, Chicagoje, 
atnaujindamas Dirvos pre
numeratą, pridėjo auką 20 
dol. Ačiū.

• Praleiskite savaitę Pa* 
langos paplūdimyje I Už ne
didelę pridėtinę kainą G. T. 
INTERNATIONAL birže
lio, liepos ir rugpiūčio mėn. 
ekskursijų dalyviai gali 
praleisti 7 dienas privačia
me kurorte Palangoje, čia 
Gintaro muziejus, Birutės 
kalnas, 19 a. botanikos par
kas ir saulės palydos gar
siuoju Palangos tiltu. 
Kreiptis: 10401So. Roberts 
Road, Palos Hills, III. 60465. 
Tel.: (312) 430-7272.

• Inž. J. Rasys, Cam- 
bridge, Ma., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 50 dol. Ačiū.

• V. šeštokas, Las Ange
les, Cal., atsiuntė Dirvai 
paremti 25 dol. Ačiū.

• LB Worcesterio Apylin
kės valdyba, per sekr. Petrą 
Mikšį, Dirvai paremti at
siuntė 25 dol. Ačiū.

• St. Tallat - Kelpšienė, 
Chicagoje Dirvai paremti 
atsiuntė 20 dol. Ačiū.

• J. Pipiras, Worcester, 
Ma., atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
20 dol. Ačiū.

• J. Nevasas, Detroit, 
Mich., atnaujindamas Dir
vos prenmeratą, pridėjo au
ką 20 dol. Ačiū.

EXCELLENT CASH MONEY 
Assemble Products at Home. 
Jewelry, Electronics, Toys & 
more. Start Your 0WN Busi- 
ness. Call (Refundable) 1-518- 
459-3535, EXT. B 5810 H 24 Hrs. 

(11-13)

CAB1NET MAKER/WOOD WORKER 
Mušt be fully experienced in custom 
architectural millvvork furn. Plastic 
laminate etc. Including ūse of all 
machinery tools & materials. With 
possibility of foreman position. 
Excellent benefits with full time po
sition. References reųuired. Call J1M 
312-733-1606. Mon. thru Fri. 8 a. m. 
to 5 p. m. (9-1 1)

VIKTORIJAI BAGDONIENEI, 
po sunkios žemiškos kelionės ir vargų į Am
žiną Tėviškę išėjus, jos mylimą vyrą, mūsų 
ilgos pažinties bičiulį dail. JUOZĄ BAGDO
NĄ skausmo valandose nuoširdžiai užjau
čiame ir dalinamės šios didžiosios nelaimės 
pergyvenimais.

Jadvyga ir Vytautas 
Didžiuliai

Florida.

Mylimai žmonai
A. A.

VIKTORIJAI BAGDONIENEI, 
baigus žemiškąją kelionę, jos vyrą dail. 

JUOZĄ BAGDONĄ likusį skausme nuošir

džiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Milda ir Rimas Liktoriai 
su šeima 

Florida.

• Vytautas ir Irena Alan
tai, Redford, Mich., užpre
numeravę Dirvą Lilijai Al- 
mario, pridėjo auką laikraš
čiui paremti 20 dol. Ačiū.

• Vida ir Jonas Rūteniai, 
Clayton, Mo., užsiprenume
ravo Dirvą ir pridėjo auką 
80 dol. Ačiū už paramą.

• Kauniečių ir jų priete- 
lių dėmesiui! Dalyvaujan
tys G. T. INTERNATIO
NAL ekskursijoje numeris 
8808/F 15-31 d. gali rink
tis apsistoti Kaune, vietoj 
Vilniaus. Neskubėdami ga
lėsite apžiūrėti Kauno ir 
apylinkių įdomybes, pasi
vaikščioti Laisvės alėja su 
draugais ir giminėm, šios 
ekskursijos dalyviai taip 
pat praleis 3 dienas Olan
dijoje. Vietų skaičius ribo
tas. Kreip
tis: 10401 So. Roberts Rd., 
Palos Hills, UI. 60465. Tel.: 
(312) 430-7272.

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai .................. $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas .........  $ 35.00
___ Anksčiau užsisakiusiems-$33.50
LJ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai .................. $150.00
1—* VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai .............................  $ 35.00

[2| Signataro PETRO KLIMO "Iš mano atsiminimų”..... $ 13.00
O Prez. A. SMETONOS raštai "Pasakyta parašyta”.....$ 11.00

žemiau išvardintiems leidiniams duodama nuolaida 50%
Amerikos lietuvių istorija — A. Kučas $10.00, Rubajatai —

Santvaras $7.50, Atspindžiai ūkanose — V. Alantas — $6.00, 
Dialogas su lietuviais — B. Raila $6.00, Palikimas — F. Kirša 
$4.00, Gluosnių daina — A. Vaičiulaitis $3.00, Lietuvių kalbos 
veiksmažodžių aspektai — L. Dambriūnas $4.00. Pulgio Andriušio 

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

Kaina U S dol.

J. KAPOČIUS,
P.O.Box 752, COTUIT, Mass. 02635

Tel. (617) 428-6991

Vardas, Pavardė

Adresas
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