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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Politinis romanas
Petkevičiaus 'Paskutinis 

atgailos amžius’

Nors Vytauto Petkevi
čiaus romanas ’Paskutinis 
atgailos amžius’ buvo ap
dovanotas P. Ziberto šilko 
kombinato premija už ge
riausią 1986 m..knygą dar
bininkiška tema, prasideda 
jis visai neproletariškai. 
Su Vytauto didžiojo pasku
tinėmis dienomis. Galingas 
valdovas apsižiūri, kad ne
teisingai elgėsi, visą dėme
sį kreipdamas karui ir už
kariavimams.

— Ne kraujas ir ne nauji 
karai turi išpirkti į tavo kara
lystę sudėtas viltis ir norus — 
mokė jau labai seną valdovą 
krivis. Reikia, kad mūsą žmo
nės patikėtą ne tik savo gink
lo, bet ir savo dvasios, savo 
papročių, savo kalbos ir savo 
dainos jėgą__Tada tu būsi
nenugalimas.

'Tautinės kultūros reika
lai iš tikro Vytautui valdant 
buvo nežinomi. Juk neturė
jome net savo rašto. Nepa
tenkintas Petkevičius ir vė
lesniais laikais, kuriuos 
staiga maišo be jokio per
ėjimo. Jo pasakojimo būdą 
teisindamas tarybinis kri
tikas Algimantas Bučys ra
šė, kad Petkevičius tarsi 
dailininkas savo parodoje, 
taip sukabina savo roma
no skyrelius, kad vienos 
epochos paveikslas atsiran
da šalia visai kitą epochą 
vaizduojančio paveikslo, tas 
šalia dar kitos, ir taip pa
kaitomis eksponuojamas vi
sas romano tekstas.

Norėčiau pridurti, kad 
toks būdas iš pradžių skai
tytoją kiek piktina, tačiau .

LIETUVA TURI 
KARDINOLĄ

Popiežius Jonas Paulius 
II-sis paskyrė kardinolą Lie 
tuvai, tą aukščiausią garbę 
suteikdamas Kaišiadorių 
vyskupijos administratoriui 
vysk. Vincentui Sladkevičiui; 
kuris per paskutinį apsilan
kymą Vatikane buvo paskir
tas Lietuvos vyskupų tary
bos pirmininku.

Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius gimė 1920 m., 
mokėsi Kaišiadorių ir Kauno 
jėzuitų gimnazijoje, o kuni
gų seminariją baigė 1944 
metais.

Vytautas Meškauskas

įsiskaičius darosi priimti
nas. Ypatingai jei nori iš-, 
vesti romano ’generalinę li
niją’ ir nustatyti kur ji iš 
tikro veda. Kadangi Sovie
tijoje viskas turi tarnauti 
politikai, norisi iššifruoti 
kokį tikslą siekia autorius, 
kokį patarimą jis nori duo
ti savo tautiečiams, ku
riuos jis be jokių abejonių 
myli visa širdimi.

Patarimų iš tikro nesto
koja romane. Ir visi jie pa
našūs į Krivio Vytautui 
duotus nors kitokiose ap
linkybėse. Ištremtas į Sibi
rą filosofuoja:

—• Aš nekaltas, kad pasau
lyje rusų yra daugiau negu 
lietuvių, dėl to nekalti ir jie. 
Aš stengiuos ne savo priešams, 
bet dėl paties darbo, kurį dir
bu, tai yra dėl paties savęs. 
Šitai elgdamasis, aš nieko ne
išduodu: nei saviškių, nei sve
timų, tik noriu kaip nors įsi
tvirtinti šiame pasaulyje, o ge
resnio būdo ir tikslo už darbą 
nerandu.

Arba:
—.. . turtingi žmonės niekaip 

negali užmiršti, kad jie kaž
kada buvo labai dideli, mūsiš
kai kalbant, nuo jūros iki jū
ros ... Jie vis dar nori, kad 
jiems dirbtų kiti, ir nesupran
ta, kad atėjo nauji laikai: jau 
šiandien galingas ne tas, kuris 
kardą nešioja, o tas, kuris jį 
kala.

Ta prasme mūsų tolimes
nė po Vytauto laikų istori- 

(Nukelta į 4 psl.)

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos sukaktuviniame seime gegužės 21-22 d.d. Daytona Beach, Fl. Sėdi - iš 
kairės: iškilmingo seimo posėdžio pravedėja, valdybos vicepirm. Vida Jonušienė, J.E. vysk. Antanas Deksnys 
Lietuvos gen konsulas Anicetas Simutis. Stovi: ALT S-gos valdybos pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas, Dirvos 
redaktorius Vytautas Gedgaudas, Lietuvos gen. konsulas inž. Vytautas Čekanauskas ir seimui rengti komiteto 
pirm. Vytautas Abraitis.

Dirbom šviesesniam rytojui ir pavergtos 
Tėvynės Lietuvos laisvės kovai!

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos dvidešimtasis sukaktuvinis 
seimas, įvykęs š.m. gegužės 21-22 d.d. Daytona Beach Shores, Floridoje, 
gražiai praėjo ir buvo gausus dalyviais - viso 121 asmuo. Seimą atidarė 
rengimo komiteto pirm. Vytautas Abraitis.

Iškilminame posėdyje Sąjungos garbės nariais buvo pakelti Lietuvos 
gen. Konsulas Anicetas Simutis ir Juozas Kapočius, Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas. Rašytojui Aleksandrui Merkeliui, monografijos 'Prezidentas 
Antanas Smetona’ autoriui, paskirta premija 1,000 dolerių. Plačiau apie 
seimą bus sekančiuose numeriuose.

Žemiau spausdiname ALT S-gos pirmininko dr. Leono Kriaučeliūno 
žodį, pasakytą seimo atidarymo metu.

L. Tautinės Sąjungos 
19-me seime 1986 m. gegu
žės 24-25 d.d. Los Angeles, 
Kalifornijoje, buvau perrink- 
tas Sąjungos pirmininku ant-

Nauja Vilties Draugijos valdyba '

Vilties draugijos susirinkime gegužės 21 d. Daytona Beach, buvo išrinkta nauja valdyba, kuri pirmajame 
posėdy pasiskirstė pareigomis. Nuotraukoje naujoji valdyba. Iš kairės: vykd. vicepirm. dr. Danielius Degėsys, 
pirm. inž. Vaclovas Mažeika, vicepirm. Matilda Marcinkienė ir sekr. Vladas Blinstrubas. Nuotraukoje nėra 
vicepirm. dr. Vlado Bložės, kuris dėl brolio ligos negalėjo suvažiavime dalyvauti.

rajai kadencijai. į valdybą 
buvo išrinkti: Petras Buchas 
- vicepirm., Vida Jonušienė - 
vicepirm. jaunimo reikalam, 
Ona Daškevičienė - ižd. ir 

Eleonora Valiukėnienė - sek
retorė. Kadangi valdyboje 
buvome trys dirbantieji, tad 
turėjome labai skaitytis ir su 
laiku. Todėl apie numatytus 
darbus dažnai aptardavom, 
ar pasitardavom, telefonu.

Bandysiu suminėti mū
sų atliktus, arba užplanuotus 
darbus.

Vicepirm. Vidos Jonu
šienės pastangomis Sąjungos 
valdyba rodė didelį dėmesį 
mūsų jaunimui. Pirmos ka
dencijos metais pradėtas Jau
nimo rašinių konkursas buvo 
kasmet tęsiamas su gražiais 
rezultatais. Tokius konkur
sus reikėtų ir toliau organi
zuoti.

Tik pradėjus II-ją ka
denciją, kilo mintis - kol dar 
ne vėlu, kol dar savo tarpe 
turime gyvų liudininkų ir pa
jėgių rašyti žmonių, - išleisti 
knygą "Lietuviai tautininkai 
- komunistų kankiniai". Re
dakcinę kolegiją sudarė: vyr. 
redaktorius prel. kun. dr. Juo 
zas Prunskis, nariai - Leo
nardas Kerulis ir Mečys Va
liukėnas. Šis leidinys, dar 
kvepiantis spaustuvės da
žais, yra šiame seime atga
bentas seimo atstovų susipa
žinimui ir įsigijimui. Redak
cinei kolegijai ir visiems tal
kininkams S-gos valdybos 
nuoširdi ir gili padėka.

1986 m. lapkričio 23 d. 
(Nukelta į 5 psl.)
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SOVAITinĖ POLITIUg^^

Reaganas Maskvoje. - Propagandos orgija Gorbačiovo naudai. 
- - Šaltojo karo pabaigtuvės? - Sharanskis apie Petkų. —
Nors prezidentui Reaga- 

nui nebuvo jokio reikalo šią 
savaitę pasimatyti su Gorba
čiovu - jokia nauja svarbi su
tartis nebuvo paruošta jų pa
sirašymui, - tačiau nei viena 
pusė nenorėjo atidėti anks
čiau sutarto pasimatymo. 
Už viską kritikuojamas, 'nusi 
bodęs' JAV prezidentas iš to 
pasimatymo tikėjosi prestižo 
pakilimo. Dar daugiau nau
dos iš jo norėjo Gorbačio
vas. Savo atviriems ir ano
niminiams priešams jis nori 
įrodyti, kad ir be ginklų pa
naudojimo - taip sakant, 
vien tik savo šypsniu, - jis 
moka iš Amerikos išgauti 
daugiau negu visi jo prano
kėjai su kruvinom rankom ir 
lavonų kalnais. Negalima 
sakyti, kad ta idėja buvo vi
sai svetima ir bolševizmo 
pirmtakūnams, tačiau jos 
įvykdymą vis sutrukdydavo 
koks grubus savo norų išda
vimas, nelauktas pareiški
mas, kad "kas mūsų - tai jau 
mūsų, o dėl kitko galima de
rėtis".

Negalima užmiršti, kad 
Gorbačiovas yra bėdoje. Jo 
perestroikai reikalingas ilges 
nis taikos laikotarpis ir išlai
dų karo reikalams sumažini
mas. Ypač apsižiūrėjus, kad 
ginklavimosi lenktynėse so
vietų technika yra atsilikusi 
nuo Vakarų.

Derantis dėl atominių 
ginklų sumažinimo, Vaka
ruose pasigirdo visai pagrįsti 
būkštavimai, kad faktinai ato
miniai ginklai yra tas faktas, 
kuris sulaiko nuo karo. Juk 
sovietai galėtų paleisti į Va
karų Europą - kur logiškai 
laukiama III-jo pasaulinio 
karo pradžios, - savo konven 
cionalinės kariuomenės ma
ses ir tą invaziją, atominių 
ginklų nevartojant, būtų neį
manoma sulaikyti. Už tat 
blaivesni protai Amerikoje 
nenori strateginių (tolimes
nės distancijos) atominių 
ginklų sumažinimo, pirmiau 
nesusitarus dėl konvenciona- 
linių ginklų visų pirma tan
kų, sumažinimo.

Iš tikro situacija šioje 
srityje nėra tokia bloga, kaip 
atrodo vien iš skaičių. Mat, 
tankas tankui nelygus. Tų 
ginklų srityje eina amžina 
kava tarp jo pabūklų ir šar
vų. Modemiškesnių tankų 
pabūklai lengvai pramuša 
senesniųjų šarvus, kurie irgi 
yra visą laiką tobulinami. 
Žodžiu, II-jo pasaulinio karo 
pabaigos tankai negali pasi
priešinti naujesniems.

Susitarimas šioje srityje 
yra labai sunkiai įmanomas, 
nors apie jį ir svajojama nuo 

paskutinio karo pabaigos. 
Karo biją tačiau gali ramintis 
tuo, kad sovietai jo nepradės 
nebūdami užtikrinti savo 
greita pergale.

Tokiu būdu viršūnių kon 
ferencija turi daugiau simbo
linės negu praktiškos reikš
mės. Štai žiūrėk - preziden
tas Reaganas prieš kelis me
tus dar išvadinęs Sovietiją 
'blogio imperija', joje dabar 
pats vieši ir kalba net jos pa
valdiniams. Žinoma, Gor
bačiovas prisiima visa kredi
tą už jo prisijaukinimą! •••

Visuotinis dėmesys jau 
anksčiau būtų nukrypęs į 
Maskvą, jei ne pora nelauktų 
įvykių pačioje Amerikoje. 
Pirmas - staiga apsižiūrėta, 
kad JAV pralaimi karą su nar
kotikų pristatytojais. Antras 
- mažytės Panamos diktato
rius gen. Noriega netikėtai 
atlaikė visą JAV spaudimą 
atsistatydinti.

Kalbant apie narkotikų 
vartojimą norima užmiršti 
faktą, kad kol bus paklausa, 
tol bus ir pasiūla. Jei nuo 
narkotikų per metus miršta 5- 
6 tūkstančiai žmonių, girti 
vairuotojai nužudo 23,000 
žmonių! Skaičiuojama, kad 
net nuo tabako produktų va- 
tojimo savo gyvybę sutrum
pina bent 100 tūkstančių.

Alkoholis ir tabakas yra 
legaliai pardavinėjami. Alko 
holio draudimo laikotarpis 
privedė prie tokio nusikalti
mų padidėjimo, kaip ir dabar
tinis narkotikų platintojų tar
pusavio karas. Jei vaikėzas, 
pardavinėdamas 'dopus' gali 
uždirbti tūkstantį dolerių į 
dieną, reikia pasvarstyti kaip 

Gorbačiovo pasitraukimas iš Afganistano...

sumažinti paklausą. Aiškini
mas, kad narkotikų vartoji
mas padidėjo iš vargo, var
giai ką įtikins. Politikams, 
tačiau, atsakomybę už viską 
lengviau sumesti administra
cijai, ką jie rinkiminiais me
tais ir daro.

Kalbant apie narkotikus, 
didesnį dėmesį negu buvo 
verta, patraukė ir Noriegos 
byla. Dabar atrodo, kad ad
ministracija be reikalo leido 
jam iškelti bylą Miami teis
me už narkotikų gabenimą į 
JAV, nežinant kaip jis galėtų 
būt atgabentas į kaltinamųjų 
suolą. Su Panama neturima 
nuskaltėlių išdavimo sutar
ties, o generolo pagrobimas 
sukeltų milžinišką pasipikti
nimą lotynų Amerikoje už 
jos valstybių suverenumo ne
gerbimą. Derybos su pačiu 
generolu, kad jis mainais už 
to kaltinimo atšaukimą atsi
sakytų savo galios Panamoje 
ir iš jos išvažiuotų, sukėlė di
džiausią triukšmą opozicijoje 
ir net pats respublikonų kan
didatas į prezidentus Bush 
pasisakė prieš tokius mainus.

Vis dėl tos kilusios nar
kotikų isterijos ... nors tokie 
mainai - kaltinimo atšauki
mas už išvažiavimą - būtų 
geriausia išeitis iš susidariu
sios padėties. Juk, taip gal
vojant, galima būtų iškelti 
bylą kuriame nors JAV teis
me ... ajatolai už įkaitų rėmi
mą, ar Kadafi už jo talką te
roristams.

Tie įvykiai šiek tiek su
silpnino 'taikos trimitų' balsą 
nuo Kremliaus mūrų. Jie 
skelbė šaltojo karo pabaigtu
ves, nors iš tikro ne daug kas 
pasikeitė. •••

■ Iš kitos pusės
Yla vis iš maišo išlenda. Buv. Tėviškės generolui 

Petroniai pradėjus GIMTAJAME KRAŠTE girtis apie 
16-tos ’lįfetuviškosios’ divizijos žygdarbius, žodžio papra
šė ir tos divizijos buv. karys Juozas Chvilickas:

”... Bet dabar toks metas, kad nebūtina ben
dromis frazėmis kalbėti apie skaudžius dalykus ar
ba nutylėti tai, kas negražu, skaudu ar gėdinga. 
Praėjo beveik pusė amžiaus, tai gal jau galima 
pasakyti visą teisybę. O ji tokia, kad prieš 45 me
tus Oriolo srities Aleksėjevkos kaimo laukuose 
buvo ne kautynės, o tiesiog lietuvių karių žudynės. 
Ir dėl atskirų vadų bukumo ir karjerizmo tuomet 
be reikalo žuvo gražiausias jaunos Tarybų Lietu
vos kadrų žiedas ..

Toliau jis cituoja Feliksą Bieliauską, kuris taip ra
šęs savo knygoje:

”Buvau liudininkas tą dieną vykusio 16-tos 
divizijos vado gen. m j r. Felikso žemaičio ir 48-tos 
armijos vado generolo lt. P. Romonenkos pokalbio 
telefonu. Divizijos vadas armijos vadui aiškino, 
kad keliai užpustyti, nepristatyta divizijai degalų, 
šaudmenų, maisto, artilerija atsilikusi, ypač trau
kiama autotechnikos, neatvyko sunkieji minosvai
džiai, net haubicų pulkas, kurį armijai paskyrė — 
dėl visų tų priežasčių divizija dar nepasiruošusi 
puolimui... Tačiau čia pat stovėjęs divizijos ko
misaras paėmė divizijos vado telefono ragelį ir 
pareiškė, kad divizija puolimui pasiruošusi ir įsa
kymą įvykdysianti.”

Rezultatas buvo toks, kad prie Aleksėjevskos 1943 
m. vasario pabaigoje krito pusantro tūkstančio divizijos 
karių, daug buvo sužeista. Po šios operacijos divizijos 
vadas F. Baltušis-žemaitis buvo atleistas. Jo vieton pa
skirtas gen. m j r. Vladas Karvelis.

Dabar ir gen. Petronis pripažįsta, kad aiškiai klai
dinga buvo divizijos vadovybės taktika. Girdi žemaitis 
ir jo politrukas J. Macijauskas turėjo tik Pilietinio karo 
prityrimą ir galvojo, jog kautynėse nugali tie, kurių ryž
tas ir veržlumas didesni nei priešo. Išaugusios ginklų ir 
karinės technikos reikšmės jie nesuprato, net neigė ją.

Iš tiesų daugiausiai atsakinga yra sistema davusi 
tiek daug galios partijai ir jos politrukams. Dėl jos so
vietų armija patyrė daug daugiau nuostolių negu karinė 
padėtis reikalavo. Kas nestebėtina — per 70 m. partija 
sugebėjo visą labai turtingą Rusiją išlaikyti ubagų sto-

Natan Sharansky, pagar
sėjęs žydų disidentas, iš So
vietijos ištremtas 1986 me
tais, Maskvos viršūnių susiti
kimo išvakarėse N.Y. Times 
prisiminė, kaip jis kalėjime 
laukė Carterio-Brežnevo su
sitikimo Vienoje, tikėdama
sis, kad ta proga tikrai bus 
paleisti kai kurie disidentai. 
Juk Carteris visą savo užsie
nio politiką rėmė žmonių tei
sėmis. Viltis užleido savo 
vietą desperacijai, kai vadai 
pasirašė Salt II sutartį ir ją 
užantspaudavo bučkiais. 
Sharanskis rašo:

"Kartu sėdėjęs Viktoras 
Petkus, lietuvių Helsinkio 
grupės vadas; kurio ’nusikal ■ 
timas' buvo toks pat kaip 
mano - būtent, jis patikėjo 
sovietų parašui po Helsinkio 
Aktu apie žmonių teises, - 
pirmas konstatavo tai, ką 
mes visi nujautėm: mes bu
vome užmiršti."

”- Teks pasėdėti dar 
penkis metus - sakė jis. 
Prieš mus paleidžiant turi iš
mirti politbiuro vadovybė. - 
Jo skepticizmas buvo teisin
gas. Mane paleido pasikei
tus trim generaliniams sek
retoriams ir septynerius me
tus vėliau, o Petkus vis dar 
sėdi kalėjime."

Šaranskis įspėja, kad jei

Gorbačiovas manytų, jog ūkį 
galima būtų atkutinti neda
vus daugiau laisvės savo pi
liečiams, jis tikrai jos neduo
tų. Tai įrodanti ir abejų vadų 
pasirašyta sutartis apie vidu
tinės distancijos raketų panai ■ 
kirtimą. Kai JAV paskelbė, 
kad jos pasiųs savo Pershin- 
go raketas į Europą, kaip at
sakymą į sovietų SS-20 ra
ketas, daug gera norinčių 
žmonių išėjo į gatves demons 
truoti prieš tą JAV ėjimą. 
Nejaugi jie dar galvoja, kad - 
be pasiuntimo į Europą Per- 
shingų - sovietai savanoriš
kai atsisakytų nuo savo SS- 
20 raketų?

FURNITURE
Large Furniture MFG. Co. in _Pas- 
saic County needs responsible indu- 
viduals with some wood working ex- 
perience, will also train on equip- 
ment: Sander, Router, Tablesaw and 
etc. Full time employment all year, 
union benefits. Company will possibly 
aupply transportation.
Apply immediately between the hours 
of 10 a. m. to 2 p. m.

BUNK TRUNK MFG., INC. 
91 Michigan Avė. 

Patterson, N. J. 07503 
(20-23)

WANTED JOURNEYMEN 
or IST CLASS SKILLED 

AUTOMAT1C SCREW MACHINE 
SĖT UP & OPERATORS

MACHINERY PRODUCTS COMPANY
Seek'g exp‘d Screw Machine Setup 
Person/Operators for mid-size job 
shop in Lancaster, Pa. Mušt have 
hands on experience on Acmes or 
Wickmans. Immediate need for Wick- 
man Operator. Excellent benefits and 
salary with overtime available. Call 
JIM WILSON at 717-299-3757.

(19-25)
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iHniiuiiuinniiniiiiniuiHiHiHiiiiiiiiiHHiiiiHiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiHUHiiHiiiuiiii

Negalima užmiršt...
Dr. Algirdas Statkevičius, po 45 metų nesimatymo, bučiuoja seserį Agnų Šatienę. Šalia jo stovi duktė Rasa su 

Amerikos vėliavėle.
Dienoms negrįžtamai 

skubant pirmyn, švenčiant 
vieną po kitos jų nešamas 
sukaktis, Baisiojo Birželio 
minėjimas prašosi neužmir
šimo. Nebūtų teisinga svars 
tyklėmis matuoti išgyventas 
skriaudas senos tautos, savo 
laisvės atgavimu tebesidžiau • 
giančios ir jaunatvišku užsi
degimu statančios savos vals
tybės rūmus - kai 'didžiųjų' 
sutarčių rezultatai tebeslegia 
dar ir šiandien, įvairiausių 
aktų ir žmogaus teisių dekla
racijų fone. Nebūtų sunku 
išrikiuoti jų visą eilę, vieną 
už kitą baisesnių ir nepatei
sinamų paprasto žmogišku
mo ribose, savo esmėje rei
kalaujančių teisingumo ir 
atitaisymo padarytų skriau
dų.

Nedaug rasime šeimų, 
kurios išliko nepaliestos tų 
1941 metų baisiosiojo birže
lio deportacijų, kada vaikai, 
moterys, ligoniai ir seneliai 
be jokios atodairos buvo me
tami į gyvulinius vagonus 
trėmimui į tolimą, šaltąjį Si
birą iš savo žemės, atplėšti 
nuo šeimos ir namų. Ir tai 
be jokio kaltinimo, be įspė
jimo - nekalbant apie kokį 
nors teisybės ieškojimą ar 
teises. Nebuvo mažiau skau 
džios jas sekusios vėliau, ta
čiau niekas , turbūt, neprily
go tai baisiai staigmenai, re
aliam susidūrimui su visišku 
tautos ir žmogaus paniekini
mu be pagrindo, be iššūkio 
ir atskaitomybės. Ir kartu - 
šiandien gązdinančiai bau
gus tebesąs - tautą paraliža- 
vęs,masinis pasyvumas, lei
dęs okupantui įvykdyti savo 
užmojį be kliūčių. Ir tai bu
vo pakartota ne vieną kartą, 
ne vienoje izoliuotoj vietoj, 
laisvam pasauliui atsukant 
nugarą, kad galėtų nuraminti 
sąžinę su "nežinau, nema
čiau, negirdėjau"...

Kas dedasi dabar? Ar 
nepakankamai 'baisiųjų bir
želių' pasaulyje dedasi kiek
vieną dieną? Ar esmėje ne
sikartoja tos pačios tragedi
jos, jei ir ne mes, asmeniškai 
šį kartą, esam paliesti? Ar 
taip garsiai, kaltinančiai ir 
kerštaujančiai skambą OSI

'neužmiršimo' pažadai nėra 
esmėje pakartojimas išgy
ventojo genocido kitų sąs- 
kaiton? Su pasigardžiavi
mu?!

Ar užtenka tiktai prisi
minti? Ar užtenka tiktai de
klaracijų, kad tai nėra priim
tina žmogui, tautai, valsty
bei? Ne! Mes turime ugdy
ti, matyti viziją laisvo žmo
gaus, tautos ir valstybės, dėl 
kurios būtų verta ryžtis, dirb
ti, aukotis. Tai būtų tolygu 
Biliūno "Laimės Žiburiui", 
kurio siekiant matei tik vie
ną kryptį, laimę ne vien tik 
sau. Kur nebuvo kelio atgal. 
Nėra abejonės, kad tai įma
noma - mūsų istorija švyti 
pavyzdžiais!

Nėra mūsų daug. Kiek
vienas mūsų yra nepakeičia
mai brangus ir reikalingas. 
Vadų nepaneigiant - kiekvie
nas mūsų turime būti sąmo
ningai ryžtingas tautiniam 
įsipareigojimui, kad negalė
tų net pasitaikyti neužpildo
mų spragų visame darbe, 
kad nepalinktume pagun
doms savo siekyje. Šio me
to pasaulinė atmosfera yra 
dėkinga laisvės siekio pas
tangoms, jei patys neapsi
tversime 'kinų siena', jei ne-

ATVYKO DISIDENTAS DR. ALGIRDAS STATKEVIČIUS
Gegužės 21 d. iš Lietu

vos, per Maskvą ir New 
Yoiką į Floridą atskrido di
sidentas dr. Algirdas Statke
vičius su dukra Rasa. Mia
mi tarptautiniam aerodrome

jų laukė būrys lietuvių ir te
levizijų kameros. Deja, lėk
tuvas vėlavo 3 valandas ir 
TV reporteriai bei kamerų 
operatoriai nenorėjo tiek il
gai laukti. Laikraštininkai ir

.__________________ .. . -... . jų fotografai buvo kantresni.

iškeisim savo vizijos į 'gar
džios košės šaukštą'.

Prisimindami neištrina
ma savo tautai skriaudą, tik 
mes patys galime užtikrinti 
jos nepasikartojimą, dirbda
mi kartu - sistematingai ir su 
ryžtu, visi matydami tą patį 
'Laimės Žiburį’, visais takais 
į jį eidami... Taip. Nesame 
dideli ir nėra mūsų daug. Bet 
taip pat nėra jokia paslaptis, 
kad 'mažas grumstas didelį 
vežimą verčia', jei tai nėra 
'muilo burbulas'!

Tebūnie mūsų visų uždą 
vinių užtikrinimas, kad išgy
ventas tautos ir žmogaus ge
nocidas negalėtų pasikartoti 
- nežiūrint kur ir kam jis grą- 
sintų ... Kad laisvę atgavusi 
Lietuva būtų visad laisva 
nuo išgyventų skriaudų, (d)

Pirmadienį, gegužės 23 d., 
Sun-Suntinel įsidėjo didžiu
lę (per 4 skiltis) nuotrauką, 
vaizduojančią Algirdą, sie
kiantį pabučiuoti savo seserį 
A. Šaltieną, gyvenančią Mia
mi, kurios nematė 45 metus.

Pirmą kartą Statkevičius 
buvo suimtas 1951 m. už da
lyvavimą pasipriešinimo so
vietams sąjūdyje. Nubaustas 

metams, jis iškalėjo neto
li 9 metų. Amnestuotas ir 
baigęs psichiatrijos mokslus, 
jis dirbo toje srityje iki 1970 
metų, kada vėl buvo suim
tas. Šį kartą jam buvo prikiš 
ta jo parašyta, bet neišleista, 
filososfinio turinio knyga.

Iš pirmo žvilgsnio ra
mus, geras ir doras žmogus, 
jis tur būt sudarė daug nepa
togumų sovietų tardytojams. 
Gal dėl to buvo pasiųstas į

Ešelonas buvo labai ilgas. Kiekviename vagone buvo jaunų, senų ir mažų, vyrų ir moterų. 
Kai kuriuose vagonuose buvo ir dar negimusių. Buvo suimtų pradėjusių gimdyti moterų. 
Jos gimdė vagone ir mirė drauge su savo kūdikiais.

l/ytautas Meškauskas

saugumo psięlMaiiiĮig ligoni
nę,- ne kaip gydytojas, bet 
kaip pacientas, - kur buvo iš
laikytas pustrečių metų.

1979 m. jis vėl buvo su
imtas dėl pasisakymų už as
mens laisvę ir dalyvavimą 
vad. Helsinkio aktojgyven- 
dinimo grupėje.

Šalia to jis buvo apkal
tintas jo paties eilėraščių rin
kiniu, kuris prasidėjo patrio
tiškai, bet ne politiniai skam
bančiu kūriniu. Tas rinkinys 
irgi nebuvo atspausdintas ir 
jo vienintelio egz. sovietų 
biurokratija net ir dabar ne
nori grąžinti. Pats autorius 
vėl 9jnetųs praleido dvejose 
psichiatrinėse ligoninėse.

'"Įdomu, kad - jau Statke- 
vičiui į Ameriką išskridus, - 
buvo paskelbta, kad tos 12 
liūdno garso psichiatrinės li
goninės yra jau pervestos iš 
vidaus reikalų ministerijos į 
sveikatos ministerijos žinią 
ir jas galės aplankyti JAV 
gydytojai. O sovietų gydy
tojai galės aplankyti pana
šias institucijas JAV, kur so
vietų teigimu yra prievarta 
laikomi politiniai kaliniai!

Pirmadienį, jo pussese
rės dr. Aldonos ir Vacio Lu
kų erdviuose ir svetinguose 
namuose Pompano Beach, 
įvyko susipažinimas su vie
tos ir apylinkių lietuviais, ku 
ris buvo nufilmuotas ir tą pa 
tį vakarą parodytas per vie
tos NBC 7-tą kanalą. Atvy
kusius sveikino lietuvių me
dicinos ir dantų gydytojų są
jungos vardu dr. Prunskienė 
ir LB apylinkės pirm. O. Liu- 
termozienė.

Dr. Statkevičiaus tėvas 
buvo JAV pilietis, kas jam 
palengvino išvažiavimą. Jo^ 

^žmoĮi^ir kita duktė^ dar liko 
Lietuvoje.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis j ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
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POLITINIS ROMANAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

ja ne daug stiprybės duo
da. Viena iš romano cha- 
rekterių kalba:

— Mūsų vyrai pažaidė sukili
mą (prieš rusus), pasišaudė 
tarpusavyje ir garbingai sugu
lė į kapus, o mums reikės gy
venti, bet kuria kaina reikės 
išlikti, gimdyti vaikus ir ilgai, 
be galo kantriai pasakoti jiems, 
kokie šaunūs ir drąsūs buvo tie 
mūsų žiopleliai ir kaip jie my
lėjo vargšę tėvynę. Ir jeigu mes 
to nepadarysim, jo šimto metų 
čia niekas nekalbės lietuviš
kai ir niekas nieko doro apie 
mus nežinos.

Ta romano herojė, gelbė
dama savo egzistencijos li
kučius, išteka... už žan
daro pulkininko Kuodžio, 
kuris surusino savo pavar
dę j Kuodysovą. Kaip auto
rius atpasakoja, sunku jai 
tai prikišti ir norisi tik pa
girti. Ne visi Petkevičiaus 
žmonės yra oportunistai, 
nors gyvenimas ir verčia 
juos panašiai verstis.

Štai du palyginti pusėti
nai įsitaisę kaip vokiečių 
belaisviai Pirmojo karo me
tu bėga per frontą į Ru
siją, kad galėtų dalyvauti 
caro nuvertime. Atseit, jie 
kaip ir autorius, vis dėlto 
bolševikai.

Jei Petkevičius jaustųsi 
visai laisvas ką tik prasi
dėjusiam atvirumo laiko
tarpyje — romano pirmoji 
dalis parašyta jai tik pra
dėjus aušti, — jis būtų ga
lėjęs nurodyti savo tų he
rojų tragišką klaidą: bolše
vikai nenuvertė caro, bet 
jau jį pakeitusį demokrati
nį Kerenskio režimą!

Ta pati ideologinė klaida 
kyšo ir veiksmui nusikėlus 
į nepriklausomybės laiko
tarpį. Prieš vykstant į pa

, PL IV-sis KULTŪROS 
'KONGRESAS
1988 m. birželio 24-27 d.d.

Toronte, Kanadoje
Birželio 24, penktadienį:

8.00 v.v. - LITERATŪROS VAKARAS
Bickford Park High School, 777 Bloor St. W.

Birželio 25, šeštadienį:
9.30 v.r. - PL IV Kultūros kongreso atidarymas

10.00 v.r. - 5.00 v.v. Paskaita, sekcijų svarstybos
Loew‘s Westbury Hotel, 475 Yonge Street

7.30 v.v. - Putino drama “VALDOVAS”
Los Angeles lietuvių dramos sambūris, 
režisuoja Petras Maželis,
Centrai Technical School, 724 Bathrust St.

Birželio 26, sekmadienį:
10.30 v.r. - PAMALDOS Lietuvos Kankinių šventovėje,

494 Isabella Avenue, Mississauga, Ontario
12.30 v.p.p. -5.00 v.v. Sekcijų svarstybos Anapilio salėje,

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario 
8.00 v.v. - KONCERTAS McMillan Theatre,

Edward Johnson Blvdg., University of 
Toronto, Bloor Street ir Avenue Road.

Birželio 27, pirmadienį:
8.30 v.r. - Sekcijų svarstybos
5.00 v.v. - PL IV Kultūros kongreso uždarymas

Loew’s Westbury Hotel
8.00 v.v. - POKYLIS

Prisikėlimo parapijos salėje, 1011 College St.

sienį pasitikti atbėgančių 
lenkų, vienas veikėjas taip 
pateisina Hitlerio - Stalino 
paktą:

— Jei atvirai, tai atvirai: Ru
sija viena prieš visą pasaulį 
kariauti negali. Tegul kapita
listai tarpusavyje pasikivirči
ja, pasimuša, apsilpsta, o po 
to ir mūsų atžvilgiu pasidarys 
sukalbamesni.

Arba:
— Anot tavęs, reikia tyliai 

sėdėti sudėjus rankas ir lauk
ti, kol fašistai visiems iš eilės 
užners kilpą?

Na, glasnost laikotarpyje 
kodėl neprisiminti, kad fa
šizmas Europoje faktinai 
buvo reakciją į tikrą ar kai 
kur įsivaizduotą bolševiz
mo grėsmę? Be bolševizmo 
nebūtų ir fašismo!

Kol kas tačiau V. Petke
vičius ŠVYTURIO 9 (gegu
žės) nr. dar teigia, kad jo 
ideologija esanti marksiz- 
mas-leninizmas, ir tai, ži
noma, dar būtina sąlyga 
kūrybai. Ir ją patenkinda
mas jo dar nebaigtas 'Pa
skutinės atgailos amžius’ 
skaitosi kaip dar mokyklos 
suole pažintas sir Walter 
Scott ’lvanhoe’ romanas, 
tada į lietuvių kalbą išvers
tas iš rusų. Gal net sma
giau, nes dauguma herojų 
lietuviai.

Sakoma, kad apie savo 
romaną galvodamas Petke
vičius kruopščiai išstudija
vo anų laikų ginklus, pini
gus, santvarką ir t.t. Tuo 
įkalbėtas aš be jokių rezer
vų maniau, kad visos jo de
talės beveik tikros. Iki ne
priėjau vietos, kur vienas 
iš herojų iš kompartijos dėl 
tariamos ideologinės klai
dos išmestas, nueina pas 
Saugumo departamento di-

KUN. LEONARDUI MUSTEIKIUI
50 KUNIGYSTĖS METŲ

Kun. Leonardas Musteikis

Leonardą Musteikį, Za
rasų apskr. salakiškį jaunuo
lį, 1938 m. birželio 11d.- 
lygiai prieš 50 metų - Kauno 
Bazilikoje arkivysk. J. Skvi
reckas įšventino kunigu.

Jo nueitas kunigystės ke-

rektorių Povilaitį, kuris jį 
norėtų paversti savo infor
matorium :

— Povilaičio kabinetas buvo 
gerai išvėdintas. Ant stalo ga
ravo kava, stovėjo nugerta 
taurė (? — vm), buvo numes
tos aukščiausios rūšies cigare
tės ”Cammell”...

Ne tik autoriui, bet ir 
visai eilei pareigūnų kaip 
redaktoriams, korektoriams 
ir pan., kurių pavardės iš- 
linksniuotis knygoje, neatė
jo į galvą patikrinti kaip iš 
tikro rašosi tos visame pa
saulyje garsios cigaretės. 
Būtų sutaupę vieną ’m’ ir 
vieną T.

KOMET FIXER 
lmmediate opening for: 

3rd SHIFT KOMET FIXER.
Competitive wages, good working 
conditions.

Apply Call or write to: 
SINGER HOSIERY MILLS 

710 Jacobs St.
Thomasville, N. C. 27360 

919-475-2161
EOE

(15-21)

FACTORY HELP
Meat Processing Co. is looking for 
Factory Personnel. Experience not 
necessary, with train for future ad- 
vancement. Union shop, full benefits. 
40 hr. work week, day shift, con- 
venient to public transportatjon. 
Contact: Mr. Milton (215) 425-9403.

(20-22)

KOMET KNITTER 
lmmediate opening for 

2nd & 3rd SHIFT KOMET 
KNITTERS

Piece work. Good vvorking conditions. 
Apply Call or write to: 

SINGER HOSIERY MILLS 
710 Jacobs St.

Thomasville, N. C. 27360 
919-475-2161

EOE
(15-21)

PHYSICAL THERAPY SUPERVISOR 
Full-time Position in small, būt pro- 
gressive hospital in Eastern, Ohio. 
Mušt have Ohio license. Approxi- 
mately 45 minutes from Pittsburgh, 
Pa. and Youngstown, Ohio. Excellent 
salafry &. benefit package. Sign-on 
bonus available and relocation allow- 
ance available. Call David Dukich, 
216-386-5003 or submit resume to: 
Alternate Health Services, P. O. Box 
196, East Liverpool, Oh. 43920.

(18-24) 

lias gal nedaug skiriasi nuo 
kitų, jo vienaamžių. Pasidar
buota - kaip laisvoje, taip ir 
vokiečių okupacijos laikais - 
tėvynėje, vikaraujant įvairio
se parapijose. Paragauta bol
ševikinio kalėjimo. Apašta
lauta tarp lietuvių pabėgėlių 
Vokietijoje. Amerikoje - 
Omaha, Nebraska, daugumo
je tarp lietuvių, o vėliau ame
rikiečių parapijoje - klebonu. 
Išsitarnavęs pensiją atsikėlė 
gyventi į Sunny Hills, Flori
da (420 Preston Ctr., Sunny 
Hills, FL 32428). Čia jau tre 
ji metai, kaip jis Šv. Teresės 
bažnyčioje patarnauja lietu
viams, o reikalui esant ir kita 
taučiams. Jis vis dar - kaip 
visada - gražiai atrodantis,

VIENINTELĖ PROFESIONALI 

LIETUVIŲ KELIONIŲ 

ĮSTAIGA KANADOJE 

SKELBIA ir 

GARANTUOJA

Pigiausias kainas kelionėse į
LIETUVĄ 1988 metais 
5-kiom, 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų

Gegužės 6-20
Gegužės 19-birželio 3
Gegužės 25-birželio 8/12 
Birželio 9-24
Birželio 30 - liepos 17 

Gruodžio 27 - sausio 101989 m.
Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 

Smulkesnes žinias teikiame
,tel. (416) 769-2500

*******************************************************************  
Mūsų Įstaigoje Jums patarnaus: AUDRONĖ, LIUSĖ, DALIA,

INGĖ, JOANNE, PAULIUS.
Mes kalbame - lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiškai, 

lenkiškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai.
Mūsų įstaigoje'[rengti kompiuteriai: PEGASUS/GEMINI bei TDS 

Mūsų įstaiga yra narys - IA TA, T-comm, BBB, CLIA

Adresas: 2100 Bloor St. W. Toronto, Ont., Canada, M6S1M7 
Tel. (416) 769-2500 Telex 06-986766 TOR
KVIEČIAME NAUDOTIS MUSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOMIS.

Mūsų registracijos numeriai: retail nr. 2559030, vvholesale nr. 2475066

vikrus, pilnas energijos ir są
mojaus.

Š.m. birželio 12 d. vietos 
lietuviai ruošia jam auksinės 
kunigystės jubiliejaus pami
nėjimą. Ilgiausių ir laimingų 
metų mielam kun. Leonardui 
linki ne tik lietuviai, bet ir vi
si Š.Teresės parapijos parapi
jiečiai. Iki pasimatymo Com
munity Center salėje!

K.Ž.

SPAUDOS IR RADIJO 
SVARSTYBOS

Pirmadienį, birželio 27, 
8 vai. 30 min. — 10 vai. 
ryto, Loew’s Westbury Ho
tel, Torontas, Kanada.

Aušra Liulevičienė — 
svarstybų vadovė.

Juozas Stempužis — ko
ordinatorius.

Jonas Varčius — Leidė
jų, redaktorių, bendradar
bių ir skaitytojų santykiai.

Kun. Juozas Vaišnys, S.
J. — Spaudos ir radijo kal
ba.

Edvardas Tuskenis — 
Jaunimo kelias į spaudą.

Prof. dr. Zenonas Reka
šius — Lietuva išeivijos 
spaudoje.

Romas Kezys — Radijo 
rūpesčiai.

Raimundas Lapas — Ra
dijo laidų ateitis — likimas 
ar prakeikimas?

Dr. Vytautas Dambrava 
— Radijo komunikacija ne
lietuviams.

Klausimai — atsakymai, 
trumpos diskusijos.

INJECTION MOLDING 
MACHINE OPERATORS 

Hysol composites, a leader in the 
area of advanced materials, requires 
injection molding machine operators. 
Previous experienced preferred for 
this fui time position with benefits.

Contact
R. P. SCOULAR PRODUCTION MGR 

HYSOL COMPOSITES
17960 Englewood Drive

Middleburg Heights, Ohio 44130
(21-25)

Liepos 6 - 20
Liepos 20 - rugpjūčio 2 
Rugpjūčio 11-27 
Rugsėjo 2-16
Spalio 7 - 21
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(Atkelta iš 1 psl.) 
mus pritrenkė skaudi ir ne
laukta žinia - staiga mirė tau
tinės srovės veikėjas, "Naujo
sios Vilties" vyr. redaktorius 
AleksasLaikūnas. Kliokiau 
simas - kas bus su "Naująja 
Viltimi"? Bet ši problema 
labai vykusiai išsisprendė, 
gavus pritarimą iš Korp. 
Neo-Lituania vyr. redakto
riumi pakviesti Vytautą Ab- 
raitį, kuris ir sudarė redakci
nę kolegiją: dr. A. Budrec- 
kis, dr. A. Butkus ir poetas 
St. Santvaras. Darbas tęsia
mas sėkmingai ir jų redaguo
tas "N. Vilties" numeris su
silaukė plataus ir teigiamo 
įvertinimo. Valdybos vardu 
reiškiu gilia padėką ir linkiu 
sėkmės ateityje.

Kilo mintis steigti Lie
tuvių Tautinės Kultūros Fon
dą, kuris remtų lietuvių tau
tinę spaudą ir kultūrą. Su
šauktas informacinis susirin
kimas, dalyvaujant ALTS- 
gos valdybai, "Vilties" drau
gijos ir Korp. Neo-Lithuania 
vyr. valdybos atstovams. Iš
rinkta komisija iš inž. J. Jur
kūno, inž. V. Mažeikos ir tei
sininko B. Račkausko. Jai 
pavesta rūpintis projekto pa
ruošimu. Komisijos paruoš
tą projektą šiame seime pri
statys inž. J. Jurkūnas.

Minint atliktus darbus, 
negalima tylomis praeiti ir 
pro a.a. Jono Švobos, L.T.S- 
gos Garbės Nario, knygos 
"Šeiminė ir prezidentinė Lie' 
tuva" pristatymo Čikagos 
visuomenei 1986 m. spalio 
19 dieną. Apie knygą kal
bėjo svečias iš New Yorko 
dr. Br. Nemickas. Džiau
giuosi, kad knygos supažin
dinimą spėjome atlikti dar 
autoriui esant gyvam. Deja, 
pats autorius dėl sunkios li
gos jau nebegalėjo dalyvau
ti.

Su Sąjungos skyriais 
stengėmės palaikyti artimus 
ryšius. Apie S-gos vykdo
mus bei planuojamus darbus 
nuolatos informavom sky
rius bendraraščiais. Svarbes • 
niais reikalais ir šioje kaden
cijoje su skyriais teko tartis 

Dalis ALT S-gos Seimo dalyvių.

ir juos informuoti telefonu. 
Kai kuriuose skyriuose teko 
lankytis ir tartis Sąjungos 
reikalais.

L. Tautiną Sąjungą sten 
gėmės palaikyt gyvą ir akty
vią mūsų visuomeniniame, 
kultūriniame ir politiniame 
gyvenime. Sąjungą teko at
stovauti prel. J. Kučingio, 
Los Angeles, Calif., 50 metų 
kunigystės jubiliejaus iškil
mėse ir tarti sveikinimo žo
dį, įteikiant specialų žymenį- 
plaketą. Net du kartus teko 
aplankyti Detroito skyrių - 
1986 m. skyriaus metiniame 
susirinkime ir 1988 m. Va
sario 16-sios minėjimo pro
ga pasakant pagrindinę kal
bą. 1987 m. Nepriklauso

Spaudos stalas ALT S-gos seime. Iš kairės: V. Šeštokas, M. Valiukėnas, A. Juodvalkis, I. Andrašiūnas ir J. 
Daugėla.

mybės atgavimo minėjime 
teko kalbėti Clevelande. 
Šie, 1987 metai, buvo pra
kalbų metai. Tautos šventės 
proga rugsėjo 11d. dalyva
vau Daytona Beach, Florido
je, minėjime su paskaita ir ta 
pačia proga su skyriaus val
dyba aptarėm šio Seimo rei
kalus. Nauj. Anglijos Liet. 
Kultūrinės radijo programos 
"Laisvės varpo" vedėjo P. 
Viščinio buvau paprašytas 
įkalbėti į juostelę kalbą Tau
tos šventės proga.

Nespėjau atsikvėpti po 
Tautos šventės minėjimo kal
bų - turėjau ruoštis Vilniaus 
dienos minėjimo kalbai Čika 
goję, spalio 11 d. ir Kariuo
menės atsikūrimo minėjimo

ALT S-gos Bostono skyriaus pirm. Juozas Rentelis įteikia d-jos pirm. Kazimierui Pociui 1,000 dol. čekį Dirvai 
paremti. Pernai Bostono skyrius Vilties draugijai įteikė paramą 6,000 dol. ir dabar įnašas siekia viso 8,265 dol.

pagrindinei kalbai, lapkričio 
22 d. - Čikagoje. Visur bu
vau kviečiamas kaip L.T. S- 
gos pirmininkas ir, kiek suge 
bėjau, jai atstovavau. Kituo
se miestuose būdamas, tomis 
progomis stengiausi susitikti 
su skyrių atstovais. Sąjunga 
buvo aktyviai atstovaujama 
Lietuvos laisvinimo darbe T.S-gos Tarybos narių ir sky- 
per S-gos atstovus VLIKe ir 
ALTe. VLIKe atstovavo T.<2_______ —---- -----
Blinstrubas ir VTZMažeika, 
ALTe - V. Jonušienė ir P. Bu 
chas, kaip valdybos nariai ir 
V. Abraitis, iždo globėjas.

Aštriau iškilus bendra
darbiavimo su kraštu klausi
mui, kada išeivijos neįgalioti 
kai kurių organizacijų nariai 
vedė su okupanto įgalioti-

niais pagarsėjusias 'apvaliojo 
stalo' kultūrinio bendradar
biavimo diskusijas, ALTS-ga 
viešu pareiškimu nuo šio ėji
mo atsiribojo.

Po ilgokos 25 metų per
traukos, 1987 m. spalio 18 d. 
Lietuvių Tautiniuose namuo
se, Čikagoje, buvo sušauktas 

rių pirmininkų suvažiavimas. 
Iš 45 kviestų atstovų dalyva
vo 30 narių su balsavimo tei
se. Toks suvažiavimas buvo 
labai reikalingas, nes iškilo 
eilė problemų, kurias S-gos 
valdyba nenorėjo viena spręs
ti. Bostono skyriuje kilę ne
sutarimai ir neaiškumai dėl 
"Dirvos" vieno vedamojo 
buvo išspręsti draugiškoje 
nuotaikoje. Visi pasisakė, 
jog "Dirva" yra tapusi vienu 
iš geriausių laikraščių. "Dir
vos" ideologinė linija dabar 
daugumai priimtina. Tai di
delis nuopelnas - ir padėka 
ilgamečiui redaktoriui Vytau
tui Gedgaudui.

Dėl bendradarbiavimo 
su kraštu buvo vienbalsiai pri
imtas pareiškimas, kad -

"Amerikos Lietuvių 
, Tautinės Sąjungos Tarybos 
suvažiavimas, įvykęs 1987 
m. spalio 18 d. Čikagoje, 
apsvarstęs šiuo metu išei
vijoje kai kurių narių sklei
džiamas okupuotos Lietuvos 
klausimu iš ten kilusias idė
jas, pasisako prieš vieningos 
kovos Lietuvai vaduoti ardy 
mą bei prieš išeivijos vardu 

vedamus sandėrius su oku
panto patikėtiniais. Primena 
laisvojo pasaulio lietuvių 
išeivijai būti budria bei siek
ti Lietuvai laisvės ir nepri
klausomybės".

Suvažiavimas patvirtino, 
kad Sąjungos valdybos šiuo 
klausimu užimta pozicija bu
vo tiksli ir gerai išlaikyta.

Vyt. Alanto parašytai 
knygai "Tauta istorijos vin
giuose - Ideologiniai mąsty
mai" buvo sudaryta vertin
tojų komisija iš inž. J. Jurkū
no, dr. Br. Nemicko ir M. Va
liukėno. Vertintojų komisija 
vienbalsiai pasiūlė Tautinės 
Sąjungos valdybai pateiktoje 
redakcijoje knygos nespaus
dinti. Vyt. Alantui atsisakius 
padaryti esminius pakeitimus 
ir knyga perrašyti, knygos 
spausdinimo reikalas liko kol 
kas neišspręstas.

Tad, Gerbiami Seimo at
stovai ir dalyviai, šie suminė
ti darbai ir daugelis kitų, ma
žesnių, čia nesuminėtų, slėgė 
Sąjungos valdybos pečius 
per praėjusius dvejus metus. 
Dirbom, kiek galėjom ir kaip 
sugebėjom. Bet dirbom su 
meile ir pasišventimu Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos šviesesniam rytojui bei 
pavergtos Tėvynės Lietuvos 
laisvės kovai.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

WANTED EXPERIENCED 
GLASSBLOWERS

Hach Company. a leading produc- 
er of analytical systems, has a 
challenging opportunity for a 
scientific glassblovver at our 
Ames, lowa facility.

The qualified candidate will work 
with Research and Development 
to design new glass products 
and develop the tooling neces- 
sary for economical production. 
Managerial duties include train- 
ing and supervising all phases of 
the 5 person lab shop.

Applicant mušt have Severai years 
of industrial or production line 
experience as a glassblower. In 
additian, the candidate mušt 
have demonstrated abilities in 
creative tooling and fixtures for 
the production of scientific glass 
apparatus.

Hach offers a competitive com- 
pensation and benefit package. 
For prompt consideration for- 
ward your resume and salary 
requirements in confidence to: 

Personnel Manager 
HACH COMPANY 

P.O. Box 907 
Ames, lowa 50010 

EOE M/F
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Lietuvių sporto žaidynės Chicagoje
Gegužės 14-15 dienomis 

Chicagoje buvo pravestos Š. 
Amerikos lietuvių sporto žai
dynės salės sporto šakose. 
Čia buvo varžomasi krepši- 
nyje, tinklinyje, ledo ritulyje, 
kėgliavime ir šachmatuose. 
Iš viso susirinko apie 400 
sportininkų, kurie atstovavo 
16 sporto klubų, išstačiusių 
39 komandas.

Tai buvo 36-sios iš eilės 
panašios apimties varžybos, 
kurias kas metai rengia Š. 
Amerikos lietuvių fizinio auk 
Įėjimo ir sporto sąjunga. Šių 
žaidynių garbės komitetą su
darė: Lietuvos gen. konsulas 
V. Kleiza, dr. P. Kisielius, 
dr. F. Kaunas, B. Vindašienė, 
dr. L. Kriaučeliūnas, S. Bal- 
zekas, M. Marcinkienė ir 
ŠALFASS centro valdybos 
pirm. V. Adamkus. Žaidynių 
organizacinio komiteto pirmi 
ninkais buvo R. Dirvoms ir

A. Sabonis, pasirengęs įteikti dovanas Š. Amerikos lietuvių sporto 
pirmenybių Chicagoje laimėtojams, gegužės 15 d. Šalia jo - ŠALFASS c. v. 
pirm. Valdas Adamkus. Ed. Šulaičio nuotr.

R. Puodžiūnas.
Didžiausią komandų 

skaičių -18!- sutraukė vyrų 
krepšinio varžybos. Buvo 
varžytasi dviejose klasėse: A 
(stipresniųjų) ir B (silpnesnių
jų). Tačiau tas nereiškė, kad 
visos A klasės komandos bu
vo stipresnės už kai kurias B 
klasės komandas.

Vyrų A klasėje I-ją vietą 
laimėjo Chicagos "Lituanica" 
kuri baigmėje kiek netikėtai 
įveikė Detroito "Kovą" 61- 
60 (20-30). Laimėtojams per 
galą atnešė tik paskutinėse 
sekundėse įmestas krepšys, 
šiaip jau ilgesnį rungtynių 
laiką, net gana dideliu skir
tumu, vedė detroitiečiai.

Vyrų B klasėje be dides
nio vargo laimėjo Cicero 
"Ateitis", lengvai laimėjusi 
visas penkias rungtynes - 20 
ar daugiau taškų skirtumu. 
Baigmėje ciceriečiai nugalė-

Arvydas Sabonis su vyrų A klasės krepšinio varžybų laimėtojais - Chicagos 'Lituanica' krepšininkais. Kairėje 
komandos vadovas ir treneris Rimantas Dirvonis. Ed. Šulaičio nuotr.

jo "Lituanicą II" 60-40 (41- 
19).

Jaunių A klasėje pirmai
siais buvo Chicagos "Neris", 
o B klasėje - Hamiltono "Ko
vas". Hamiltoniečiai laimėjo 
ir ledo ritulį, o kėgliavime 
geriausiai pasirodė Toronto 
atstovai.

Šachmatuose pirmą vie
tą nusinešė Kazys Jakštas iš 
Chicagos, o antrąją - Arūnas 
Simonaitis iš New Yorko.

Vyrų tinklinvie pergale 
šventė Chicagos "Neris", Cle 
velando "Žaibas" buvo ant
ras. Moterų tinklinį laimėjo 
Cicero "Vėtra".

Didžiausia žaidynių at
rakcija buvo pasaulinio gar
so krepšininko , mūsų tau
tiečio Arvydo Sabonio pasi
rodymas. Jį čia rengėjai pa
kvietė kartu su jo gydytoju 
dr. K. Vitkumi, atlydėjusiu 
Sabonį gydymui į JAV. Jie 
šiuo metu gyvena Portlande, 
iš kur ir atskrido į Chicagą.

A. Sabonis dalyvavo žai • 
dynių pobūvyje šeštadienio 
vakare, Jaunimo Centre. Ten 
buvo ir oficialioji dalis, kurią 
atidarė V. Adamkus, prista
tęs A. Sabonį, dr. K. Vitkų 
ir, Lietuvos krepšinio tėvu 
vadinamą, dr. K. Savicką iš 
Chicagos. Jie čia visi tarė žo - 
džius, prisimindami ir prieš 
50 metų vykusią I-ją Lietu
vos Tautiną Olimpijadą Kau
ne. Būvąs ŠALFASS centro 
valdybos pirm. P. Bemeckas, 
iš Toronto, garbės svečiams 
įteikė istorinę lietuvių sporto 
veiklos išeivijoje paminėji
mui išleistą knygą. A. Sabo

nis atsakinėjo į publikos iš
keltus klausimus, o vėliau - 
privačiai daug su kalbėjosi, 
davė autografus, bendrai fo
tografavosi. Jaunimui, kurie 
tik iš amerikiečių bei kana
diečių spaudos buvo apie jį 
girdėją, asmeniškas susiti
kimas tikriausiai liks geriau
siu šių žaidynių prisiminimu.

Sekmadienį A. Sabonis 
trumpai dalyvavo pokylyje 
dėl tautinių šokių šventės pa
rėmimo Jaunimo Centre, o 
tuojau turėjo skubėti į Bogan 
vid. mokyklos salą baigmi
niam krepšinio susitikimui. 
Nors pavėlavęs, tačiau susku
bo į "Lituanica"-"Kovas" 
rungtynių antrąjį kėlinį.

Pasibaigus šioms rung

PHARMACIST
FULLTIME-3DayWorkWeek

• $1000 SIGN-ON BONUS
• CONTINUED EDUC ATION
• FULL TIME BENEFITS
• COMPETITIVE SALARY 
Position reęuiresa N.J. license. 
Hospital background with Unit 
Dose, and IV additive preferred. 
New graduates will also be consid- 
ered.
Apply in person or call: Employee 
Relations Department, Point Pleas- 
ant Hospital at: (201) 892-1100/ Ext. 
2360.

The Medical Center 
of Ocean County 

POINT PLEASANT & BRICK HOSPITALS 
2121 EDGE WATER PL ACE
POINT PLEASANT, N. J.

Equal Opportunity Employer m/f

tynėms, į publiką ir žaidėjus 
prabilo V. Adamkus ir pa
kvietė A. Sabonį įteikti laimė
tojams dovanas. Šis tai suge
bančiai atliko. Na, po to vėl 
sekė autografų pasirašymas, 
fotografavimąsi bei pokal
biai.

Beje, A. Sabonis tikisi 
po olimpinių žaidynių atvyk
ti ilgesniam laikui į JAV, Čia 
turi vilties žaisti už Portlando 
"Trail Blazers" profesionalų 
komandą, kuri dabar jį ir dr.
K. Vitkų globoja, o patį A. 
Sabonį - nemokamai gydo.

Ed. Šulaitis

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

1988 
metų EKSKURSIJOS
l VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

2. Gegužės 18— 1 4. Liepos 6 — 20
3. Birželio 15-29 5. Liepos 13-272. Gegužės 18 — vietų dar yra

6. Rugpjūčio
7. Rugsėjo
8. Spalio

17-31
7-21

10-19

Ekskursijų kainos: II - $2016.00, III, VI, VII - $2284.00, IV ir V-$2384.00, VIII - $1695.00, įskai
tant vizą ir draudą. Grupės 2-7 Vilniuje - 10 dienų. 8 Vilniuje - 6 dienos. Po Vilniaus galima važiuoti ir į kitus 
miestus ilgesniam laikui pagal Jūsų pasirinkimą. Užsirašyti bent 45 dienas prieš išvažiuojant ir įmokėti $200 depo
zitą. Likusi suma reikalinga sumokėti bent 30 dienų prieš išvažiuojant. 2, 5 ir 7 lydėsiu aš pats.

Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu\ BAČĖSIAS
KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd. 
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS 
tel. (416) 593-0600

i iki 11 v. r. ir po 6 v. v.
I (416) 245-9990

AUTO TECHNICIANS
VVe have just added 10 new bays at our Oldsmobile, 
VW, Volvo Service Center and now have immediate 
openings for General Auto Mechanics, Wheel Align- 
ment Mechanics, Engine Diagnostician; Tune-Up 
Specialist, and Pa. Inspection Mechanics. These are 
permanent full time positions. We offer an excellent 
pay plan and company benefits package with the op
portunity to advance with one of the most respected 
dealerships in the area. Vacation time at your 
present job can be considered as part of your 
new employment package. For a confidential in- 
tervievr, please fell free to call Bruce Jablon at:

(215) 949-2500 
between 7am-6pm, 

Mon. to Fri. 
PTTCAIRN 

OLOS, HONDA, VW, VOLVO 
US Rte. 1 

Langhome Pa.
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Vykstantiems į šventę Kanadoje bendroji informacija
Šią vasarą JAV-ių lietu

viai gausiai ruošiasi daly
vauti Kanadoje įvykstan
čiuose didžiuose bendruo
meniniuose renginiuose:

IV-j am Pasaulio Lietu
vių Kultūros Kongrese 
(birželio 24-27 d. d.),
VII- jam Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seime 
(birželio 28-30 d.),
VIII- j e Laisvojo Pasau
lio Lietuvių Tautinių šo
kių šventėje (liepos 2 ir 
3 d. d.).
Pirmieji du renginiai 

vyks Toronte, o šokių šven
tė Hamiltono mieste, kurio 
esama 35 mylių atstume 
nuo Toronto. Mūsų spaudai 
gausiai teikiant žinias apie 
įvyksiančius renginius, šiuo 
straipsniu siekiama infor
muoti keliais specifiniais 
klausimais.

Dokumentai įvažiavimui 
į Kanadą

Į Kanadą vykstantys 
amerikiečiai su savim pri
valo turėti dokumentus įro
dančius gimimą JAV-se ar
ba oficialų rezidavimą JAV- 
se. Nors ne vienas praeity
je Kanados valstybinę sie
ną esame pervažiavę tik su 
šoferio leidimu ir automo
bilio registracijos kortele, 
Kanados įstatymai reika
lauja turėjimo bent vieno 
iš sekančių dokumentų: a) 
JAV-ių išduoto paso; b) 
JAV-se gimimo arba krikš
to dokumentų; c) JAV-ių 
pilietybės gavimo dokumen
to (naturalization certifi
cate). Neturintieji JAV-ių 
pilietybės su savim privalo 
turėti svetimšalio registra
cijos kortelę (alies regis- 
tration card). Problemai iš
kilus, balsuotojo registraci
jos kortelė kartais yra pri
imama kaip pakankamas

dokumentas įvažiavimui į 
Kanadą.

Viza įvažiavimui į Kanadą

Nuolatiniai JAV-se gyve
nančiam asmeniui vykstant 
į Kanadą vizos turėti nerei
kia. Pagal Ontario valsty
bės turizmo biuro suteiktą 
informaciją, vizos nereika
lingos asmenims į Kanadą 
atvykstantiems iš Argenti
nos, Australijos, Austrijos, 
Belgijos, Brazilijos, D. Bri
tanijos, Fed. Vokietijos 
Respublikos, Italijos, N. Ze
landijos, Olandijos, Prancū
zijos, Švedijos, Šveicarijos, 
Uragvajaus ir Venezuelos. 
Vizos turėjimas tačiau yra 
būtinas atvykstantiems iš 
Kolumbijos, Lenkijos, Sov. 
Sąjungos ir kt. Iš paverg
tos Lietuvos ir Suvalkų tri
kampio JAV-se besilanką 
tautiečiai prieš vykdami į 
Kanadą privalo vizos gavi
mo kreiptis į Kanados kon
sulatą.

Dokumentai 
atvykstantiems 

automobiliu

Atvykstantieji į Kanadą 
savais automobiliais nepri
valo turėti tarptautinio šo- 
feriavimo leidimo. Pataria
ma tačiau iš automobilio 
apdraudos bendrovės gauti 
”non - resident insurance” 
kortelę. Draudos bendrovės 
tokią kortelę išduoda veltui.

Tereikia telefonu paprašyti.
Automobiliu keliaujančių 

žiniai oficialūs nuotoliai į 
Torontą iš JAV-ių vietovių 
yra sekantys: Chicago — 
534 mylios, Clevelandas — 
297 mylios, Detroitas — 236 
mylios, New Yorkas — 532 
mylios, Philadelphia — 508 
mylios ir Hartfordas — 504 
mylios.

Atvykstantiems lėktuvu

Lėktuvu patariama skris
ti į Toronto tarptautinį ae
rouostą. šį aerouostą ap
tarnauja sekančios JAV-ių 
oro linijos: Eastern, Delta, 
U.S. Air, Northwest, ir 
Piedmont. Toronto aerouos
te prieinamomis sąlygomis 
galima išnuomoti automo
bilius užsisakant per JAV- 
se veikiančias Hertz, Bud- 
get, National ir kt. bendro
ves.

Apsistojimas viešbučiuose

Atvykstantiems dalyvau
ti Kultūros kongrese ar 
PLB Seime patariama ap
sistoti Toronto mieste esan
čiam Loew’s Westbury Ho- 
tel (telef. 800-223-0888). 
Tiems, kurie atvyksta tik 
į šokių šventę, apsistoti ga
lima Hamiltone, pusiauke
lėje Tarp Toronto ir Ha
miltono, arba pačiame To
ronte, nes šventės patalpos 
(Copps kolisiejus) Hamil
tone iš Toronto yra auto-

OPPORTUNITY FOR EKPERIENCED
TOOL SETTER FOR PROGRESSIVE TOOLING

DAYWORK. STEADY WORK. EXCELLENT BENEFITS INCLUDING. 
MAJOR MEDICAL. DENTAL, LIFE INSURANCE, PROF1T SHARING 
& CREDIT UNION.

SIEMON DINAMIC MFG. CO
60 ECHO LAKE ROAD

WATERTOWN, CT. 06795

203-274-2523
(17-21)

INTERNATIONAL
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. 8802/F

Nr. 8803/M
Nr. 8806/F

Nr. 8807/M 
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M
Nr. 8810/F

Nr. 8811/M 
Nr. 8804/BAL

Lietuva 10d.; Maskva 1 d., i \ Amsterd^-*- rę birželio 13-29.
N.Y. $2,085.00; Chicago $
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. *95.00; 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 1d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Lietuva 10d., A ngradas 1 d., Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31.
N.Y. i $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 
Pabaltijls: 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

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

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 balsu dauguma.

mobiliu pasiekiamos per 45 
minutes. Nors keli didieji 
Hamiltono viešbučiai (She- 
raton, Holiday Inn) jau yra 
užimti, viešbučių prie Ha
miltono ir Toronto esama 
apsčiai. Rezervacijų reika
lu nemokamai galima skam
binti sekančioms bendro
vėms :

Journey’s End Motei 
(800-268-0405)

Holiday Inn 
(800-HOLIDAY)

Best Western 
(800-528-1234)

Quality Inn
(800-228-5151)

Relax Inn
(800-661-9563)

Travel Lodge
(800-255-3050)

Venture Inn 
(800-387-3933).

Nakvynių informaciją 
taip pat teikia V. Verbic- 
kienė ir L. Kontenienė 
(telef. 416-637-5090).

Valiutos iškeitimas

JAV-ių valiutą priima vi
si Kanados restoranai, vieš
bučiai, krautuvės ir t.t. Jie 
amerikietiškus dolerius kei
čia į kanadiškus kiek ma
žesniu kursu už oficialųjį.

Keičiant pinigus, geriausią 
kursą moka Kanądos ban
kai. Dabartiniu metu už 
JAV-ių dolerį mokama iki 
$1.20 kanadiškiais doleriais.

šokių šventės renginiai

Neturėjimas renginio bi
lietų tenesulaiko nė vieno 
lietuvio nuo vykimo į tau^ 
tinių šokių šventę. Rengi
mo komitetas nepramato 
bilietų gavimo problemos 
Jaunimo šokiams (liepos 1 
d.), Susipažinimo vakarui 
(liepos 2 d.) ir tautinių šo
kių šventei (liepos 3 d.). Į 
aukščiau suminėtus rengi
nius bilietus bus galima įsi
gyti ir prie įėjimo. Esama 
tačiau galimybės, kad už- 
baigtuvių baliui Shedoke 
salėje bilietų gali pritruk
ti. Jei tai įvyktų, būtų nau
dojama Wentworth salė, 
kurioje banketo oficialią 
programą bus galima sektį 
televizijos monitorių pagal
ba. Užbaigtuvių baliaus in
formaciją teikia B. Mačys 
(telef. 416-632-4558). Pra
šome atkreipti dėmesį į tau
tinių šokių šventės Rengi
mo komiteto spaudoje tei
kiamą informaciją bilietų 
užsisakymo iš anksto ir ren
ginių vietos bei laiko rei
kalais. JAV LB Inf. (A. Gč.)

DEVENIU KULTŪROS FONDO LEIDINIAI:
1. B. Bušackis — Radvila Juodasis ........... $ 4.00
2. J Kregždė — Lietuvos Reformatų

Raštija ....................... ............................... $ 4.00
3. V. Karosas — Lietuvos Ryšis su Amerika $ 4.00
4. J. Statkutė de Rosales — Baltų Kalbos

Bruožai Iberų Pusiasalyje ....................... $15.00
5. M. Karuša — Gyvenimo Sūkuriuose....... $15.00
6. J. Dagys — Sculptures (meno albumas) $30.00
7. J. Andrius — Lietuvos žemėlapis........... $ 6.65

Leidinus galima užsisakyti: DKF, P. O. Box 
10782, St. Petersburg, Fl. 33733.

Užsakant knygas prašoma pridėti $1.30 pa
dengti pašto išlaidas.
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Nacių medžioklė filmuose
American for Due Pro

cess veikėjos Daiva Kezie- 
nė ir Rasa Razgaitienė, gloT 
bojamos Lietuvių politinių 
kalinių ir Lietuvių jaunimo 
sąjungų valdybų, š. m. ge
gužės 6 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje, kalbėjo ir rodė 
apie OSI veiklą susuktus 
filmus.

Vakaronę atidarė ir vieš
nias pasveikino Politinių 
kalinių s-gos pirm. Pilypas 
Narutis, buvęs Štuthofo 
nacių naikinimo stovyklos 
įkaitas — kalinys, o gėlė
mis papuošė skaučių jau
nosios veikėjos — G. Eidu- 
kaitė ir R. Likanderytė.

Niujorkietės viešnios pa
rodė ekranuose filmą, kaip

Sovietų S-gos KGB paruo
šia liudininkų parodymus 
ir įteikia OSI įstaigai, šiais 
doku mentais vadovauda
miesi Amerikos teismai 
sprendžia deportacijų by
las.

Antroje filmoje buvo pa
rodytas adv. Povilo žum- 
bakio, dokumentais parem
tas parodymas Australijo
je. Ekrane matėme ir gy
vu žodžiu girdėjome, kaip 
adv. P. žumbakis aiškino 
australiečiams apie OSI 
veiklą Amerikoje.

Po filmų rodymo, ilgesnį 
žodį tarė kun. A. Saulai- 
tis, SJ, žvelgdamas iš psi
chologinio ir teologinio taš
ko. Pacitavęs katalikų baž-

J Palangę ir j Klaipėdą ekskursijos sų pernakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos J Panevėžj ir j Druskininkus.

BALTIC 
TOURS

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 15 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 — 16, Varšuvoje 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 j Helsinki, Helsinky 1

nyčios vadovų pareiškimus 
apie karo metu įvykdytus 
žiaurumus ir dabartines pa
sekmes, prieina išvados, kad 
atsakomybė tenka asme
nims, bet ne tautai. "Gali
ma pritaikyti moralinės te
ologijos dėsnį, kad kiekvie
nas žmogus atsako už savo 
dorus ir nedorus veiksmus 
ar apsileidimą: net ir Se
nojo Įstatymo kultūroje ne
bėra nuodėmės, kuri iš tė
vų perduodama vaikams". 
Ir toliau "Aiškiai pasakius, 
save menkindami ir nuver
tindami nusidedame prieš 
save, savo vaikus, mūsų 
ateitį ir labiausiai prieš 
Tvėrėją, kuris visa sutvėrė 
ger ir gerai". Pavyzdžiais 

"Įrodė, kad ginant, negali
ma niekinti kitų, kad tuo 
pačiu nebūtų atsilyginta.

Nusikaltėlių medžioklė, 
Sovietų saugumo ir kitų 
rūpestingai išstudijuota ir 
vedama, kad Lietuva su že
me būtų sumaišyta, yra la
bai rimtas dalykas ir verta 
visas jėgas bei turimus iš
teklius sudėti į vieną vietą 
ir gyvenamo krašto visuo
menę tinkamai informuoti 
ir nuteikti. Karo meto isto
rinės studijos savo vietoje, 
bet negalima laukti porą 
metų iki ta knyga pasiro
dys, o reikia veikti dabar, 
nes sovietai šiuo metu nai
kina padarytos skriaudos 
pėdsakus archyvuose ir Si
biro taigose. Niekas nu
skriaustųjų neužstos, jei 
mes patys nebūsime solida
rūs ir vieningi.

čiau, tai ir parodos lanky
tojai dar suspėtų nusileis
ti laiptais žemyn ir daly
vauti vakaronėje.

šiuo atveju, parodos da
lyviai prarado dalį filmų ir 
tartų žodžių. Abu renginiai 
turėjo gerą pasisekimą ir 
atsilankė gausiai dalyvių, o 
vėliau atvykę į filmų rody
mą, turėjo stovėti, nes vi
sos kėdės buvo užimtos. 
Daugiau dėmesio ir pagar
bos nuolatiniams kultūri
nių renginių lankytojams.

ADVOKATAS A. OSTIS — 
APIE TESTAMENTŲ 

SURAŠYMĄ

LB Soc. reikalų taryba, 
v a d o v aujama Danguolės 
Valentinaitės, išlaiko na
mus, kuriuose yra soc. pa
tarnavimų raštinė, Seklyčia 
ir kiti vyr. amžiaus žmo
nėms patarnavimai. Sekly
čioje trečiadieniais vyksta 
įvairūs užsiėmimai, kursai, 
paskaitos.

š. m. gegužės 11 d. buvo 
pakviestas teisininkas ad-

vokatas Algirdas Ostis, tu
rįs įstaigą Hinsdale, III., su
pažindinti su teisiniais pa
likimų reikalais. Gražia lie
tuvių kalba, suprantamai 
paaiškino kodėl reikia su
daryti testamentus ir kokia 
iš to nauda. Pavyzdžiais pa
iliustravo įvairius atsitiki
mus, patirtus ilgalaikėje — 
23 metų, praktikoje.

Taip pat išaiškino pati- 
kėtinių-trustee pareigas ir 
atsakomybę. Taip vadina
mo "trust" būdą ir naudą. 
Surašius testamentą ar ati
darius TRUST sąskaitą, su
darytojas lieka ir toliau pil
nu savininku ir kiekvienu 
metu gali savo valią keisti.

Susidomėjimas buvo di
delis ir vyr. amžiaus 'žmo
nių prisirinko pilna rašti
nė, tuo metu paversta susi
rinkimo sale, nes Seklyčio
je vyko polaidotuviniai pie
tūs.

Svikatos, teisiniais ir so
cialiniais klausimais pa
skaitos ir užsiėmimai vyk
sta nuolat. Padėka vado
vėms.

♦

SAVAITINĖ RADIJO PROGRAMA, 
GIRDIMA SEKMADIENIAIS 
6:00 — 7:00 VAL. VAKARO.

RADIJO STOTIS

15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
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 712 — liepos 12-26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16 - 30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 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

13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
Kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969
Vilniuje 11 naktų

10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE 
r- Kelionė 999 — rugsėjo 15-24 — $1,729

Vilniuje 8 naktys.

Baltic Tour patarnauja sudarant jūsų arti
miesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos masinos ir kitos dovanos užsie
nio valiutos pardotuvėse Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant 
paminklus jūsų įnirusiems giminaičiams Lietuvoj.

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
SUITE 4

77 OAK STREET 
NEWTON, MA 02164

617 965 - 8080

Po kun. A. Saulaičio, SJ, 
svaraus žodžio, Rasa su 
Daiva painformavo apie ap
kaltintųjų padėtį ir atsaki
nėjo į gausius klausimus. 
Po programos visi dalyviai 
vaišinosi kava ir pyragai
čiais, parūpintais LB Brigh- 
ton Parko apylinkės pirm. 
Salomėjos Daulienės su tal
kininkais.

Pastaba. Tą patį vakarą 
ir tą pačią valandą buvo 
atidaryta Čiurlionio galeri
joje meno paroda, o mažo
joje salėje — filmų vaka
ras. Buvo skelbtas dar ir 
trečias tą vakarą renginys 
kavinėje, bet vėliau buvo 
atšauktas. Būtų gerai, kad 
rengėjai susitartų ir ne tuo 
pačiu metu pradėtų vykdy
ti programas. Parodų ati
darymas, paprastai ilgiau 
netrunka, kaip pusvalandį, 
o apžiūrėti galima ir prieš 
atidarymą. Jei būtų prade
dama pusvalandžiu anks-

Programos vedėjas Juozas Stempužis 
4249 Lambert Road, Cleveland, Oh. 44121 

Tel. (216) 382-9268

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite p 11
MAISTO ra LIKERIŲ KRAUTUVĘ — 1 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 stebins savo įvairumu.

Kainos žemos — PssirinUmas diddia
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.



1988 m. birželio 2 d. DIRVA Nr. 21 — 9

JAV LB rinkin
Vyriausioji Rinkimų Ko

misija, patikrinusi prisiųs
tus jai iš apygardų rinki
minių komisijų protokolus, 
suvestines ir kitus raštus 
apie JAV Lietuvių Bend
ruomenės XII-sios Tarybos 
narių ir PLB VII-j o Seimo 
atstovų rinkimus, prasilen
kimų su Rinkimų Taisyklė
mis nerado, tad remdamasi 
tų Taisyklių 58 str. laiko 
rinkimus įsiteisėjus ir skel
bia galutinus rinkimų duo
menis. Rinkimuose dalyva
vo 6546 balsuotojai, o at
skirose apygardose balsuo
tojų buvo žemiau nurodyti 
skaičiai, kurie išrinko šiuos 
tarybos narius ir seimo at
stovus bei kandidatus (iš
rinktasis Tarybos narys žy
mimas T. n., o Seimo atsto
vas S. a. raidėmis).

Bostono apygardoje 
balsavo 496, išrinkta 5 T. 
n. ir4 S. a. Čepas Gintaras 
T. n. ir E. a., Meilus Edu
ardas T. n. ir S. a., Mickū- 
nas Česlovas T. n. ir S a., 
Petrutis Alfonsas T. n., 
žiaugra Marius T. n. ir S. a. 
Kandidatas į PLB seimą 
Petrutis Alfonsas.

Connecticut apy
gardoje balsavo 471, išrink
ta 4 T. n. ir 4 S. a. Balsys 
Linas T. n. ir S. a., Dresliū
tė Zina T. n. ir S. a., Dzikas 
Alfonsas T. n. ir S. a., Nas- 
vytis Jaunutis T. n. ir S. a. 
Kandidatas į tarybą ir sei
mą Masaitis Česlovas.

Floridos apygardoje 
balsavo 579, išrinkta 4 T. 
n. ir 4 S. A. Armalis Adol
fas T. n. ir S. a., Krasaus
kas Mečys T. n. ir S. a., 
Urbšaitis Kazimieras T. n. 
ir S. a., Zunde Pranas T. 
n. ir S. a.

M i c h i g a n o apygar
doje balsavo 553, išrinkta 
5 T. n. ir 4 S. a. Kaman'tie- 
nė Gražina T. n., Kriaučiū
nas Romualdas T. n. ir S. a., 
Petrulis Vytas T. n. ir S. a., 
Rugienius Algis T. n. ir S. 
a., Urbonas Jonas T. n. ir 
S. a. Kandidatai: į tarybą 
Udrienė Janina, į PLB sei
mą Kamantienė Gražina.

N e w Y o r k o apy
gardoje balsavo 643, išrink
ta 6 T. n. ir 5 S. a. Gudai
tytė Joliat T. n. ir S. a., Ke- 
zys Romas T. n. ir S. a., Mi- 
lukienė Lilė T. n. ir S. a., 
Šilbajoris Algirdas T. n. ir
S. a., Vakselis Aleksandras
T. n., žilionytė-Dūdienė Eg
lė T. n. ir S. a. Kandidatai: 
į tarybą Simonaitytė Gina,

4 rezultatai
į seimą Vakselis Aleksand
ras.

Ohio apygardoje bal
savo 391, išrinkta 4 T. n. ir 
3 S. a. Stankus Viktoras T. 
n. ir S. a., Bieliauskas Vy
tautas T. n., Bublys Romu
aldas T. n. ir S. a., Lenkaus
kienė Milda T. n. ir S. a. 
Kandidatai: į tarybą Ardys 
Juozas, į seimą Bieliauskas 
Vytautas.

Pietryčių apygar
doje balsavo 535, išrinkta 5 
T, n. ir 4 S. a. Banionytė- 
Conner Asta T. n. ir S. a., 
Danta Algis T. n. ir S. a., 
Gečienė Teresė T. n. ir S. 
a., Skučas Donatas T. n., 
Volertas Virgus T. n. ir S. 
a. Kandidatai: į tarybą Gai
la Juozas, į seimą — Sku
čas Donatas.

Vakarų apygardoje 
balsavo 534, išrinkta 5 T. n. 
ir 4 S. a. Brinkis Zigmas T. 
n. ir S. a., Kuolas Almis T. 
n., Navickienė Danguolė T. 
n. ir S. a., Nelsonas Romas 
T. n. ir S. a., Raulinaitis Al
gis T. n. ir S. a. Kandida
tai : į tarybą Palubinskas 
Feliksas, į PLB seimą Kuo
las Almis.

Vidurio Vakarų apy
garda buvo suskirstyta į 7 
balsavimo rajonus. I-IV ir 
VII rajonuose balsavo 1656, 
išrinko 15 T. n. ir 13 S. a. 
Drunga Mykolas T. n. ir S. 
a., Eidukaitė Gailė T. n. ir
S. a., Jasaitienė Birutė T. 
n. ir S. a. Juškienė Rūta
T. n. ir S. a., Kaunas Fer
dinandas T. n. ir S. a., Ki
sielius Petras T. n. ir S. a., 
Kojelytė Daina T. n. ir S. 
a., Laukaitis Kazys T. n., 
Miliauskaitė Rasa T. n. ir
S. a., Norusis Linas T. n., 
Polikaitis Juozas T. n. ir S. 
a., Račkauskas Jonas T. n. 
ir S. a., Razma Antanas T. 
n. ir S. a., Spurgytė Asta
T. n. ir S. a., Valentinaitė 
Danguolė T. n. ir S. a. Kan
didatai: į tarybą Daulienė 
Salomėja, į seimą Laukai
tis Kazys.

V- tame rinkimų rajone 
balsavo 159, išrinko 2 T. n. 
ir 1 S. a. Kašubaitė-Binder 
Rima T. n., Milišauskas An
tanas T. n. ir S. a. Kandi
datė į PLB seimą Kašubai
tė-Binder Rima.

VI- tame rinkimų rajone 
balsavo 162, išrinko 2 T. n. 
ir 1 S. a. Ambrozaitis Ka
zys T. n., Vilutienė Birutė 
T. n. ir S. a. Kandidatai: į 
tarybą Vaznelis Jonas, į 
seimą Ambrozaitis Kazys.

Vidurio Vakarų apygar
doje visuose rajonuose bal
savo 1976.

New Jersey apy
gardoje balsavo 368, išrink
ta 3 T. n. ir 3 S. a. Bitėnas 
Arūnas T. n. ir S. a., Bitė
nas Rimantas T. n. ir S. a., 
Didžbalienė Danguolė T. n. 
ir S. a. Kandidatas į tarybą 
ir į seimą Bražinskas Al
girdas.

Vyr. Rinkimų Komisija, 
baigdama savo darbą, nuo
širdžiai dėkoja tai lietuvių 
spaudai, kuri populiarino 
šiuos rinkimus bei jų reikš
mę ir visiems balsuotojams 
atlikusiems tautinę parei
gų.

Vyriausioji Rinkimų 
Komisija

PUTNAM

METINĖ IŠKYLA — 
MARIJOS METŲ 

ŠVENTĖ PUTNAME

Marijos Nekalto Prasi
dėjimo vienuolyno seselės, 
su vienuolijos rėmėjų tal
ka, ruošia metinę iškylą 
vienuolyno sodyboje, Put
liame, š. m. liepos 24 d. Kas
met iškylon atvyksta bent 
du, ligi trijų tūkstančių lie
tuvių ar lietuviškos kilmės 
amerikiečių, tiek iš artimų, 
tiek iš tolimų vietovių, net 
ir iš labai toli, pvz.: Chica
gos ir kit.

Šiemet ši iškyla daroma 
ir Mergelės Marijos pager
bimo švente, nes dar tęsia
si popiežiaus paskelbti Ma
rijos metai. Praėjusių me
tų pavasaryje tie metai 
pradėti, o šių metų vasarą 
jie baigsis.

Pagerbimo šventės ir iš
kylos diena prasidės 11 vai. 
ryto iškylos-šventės dalyvių 
procesija ir eisena, kalbant 
rožinį ir giedant giesmes, 
nuo Šiluvos Marijos statu
los, prie vienuolyno koply
čios sienos, ligi Fatimos 
Marijos paminklo, netoli 
vienuolyno kapinių, su ke
liais sustojimais prie įruoš
tų altorėlių. Procesijai grį
žus į pradžios vietą, bus 
koncelebruojamos šv. Mi
šios, vadovaujant vienuoly
no kapelionui kun. dr. Val
demarui Cukurui. Kun. Cu- 
kuras šiais metais mini sa
vo 50 metų kunigystės su
kaktį. Pamokslą pasižadėjo 
sakyti kun. dr. literatas ir 
veiklus lietuviškuose dirvo
nuose Kęstutis Trimakas.

Pati iškyla ir šiais me
tais, kaip jau įprasta per

Tėvui, Uošviui ir Seneliui

A. A.
PETRUI ŠERNUI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiu gilią 
užuojautą ALDONAI ir dr. JONUI 
ŠVARCAMS bei jų dukroms KRISTINAI, 
RITAI, MILDAI ir AUDREI.

Rūta Šakienė

Toronte mirus Seneliui

A. A.
PETRUI ŠERNUI,

KRISTINAI ŠVARCAITEI, mūsų skyriaus 
valdybos narei, reiškiame užuojautą.

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos 
Los Angeles Skyrius

Brangiam Tėvui

A. A.

PETRUI ŠERNUI

mirus, jo dukrai ALDONAI ir dr. POVILUI 
ŠVARCAMS, šeimai ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

Malvina ir Jonas Švarcai

daugelį praėjusių metų, tu
rės savo įdomybių, pvz.: 
Neringos stovyklos stovyk
lautojų lietuvišką meninę 
programą, su tautiniais šo
kiais, vaidinimėliais ir pan.: 
dail. A. Galdiko paveikslų 
ir kai kurių kitų meninin
kų parodas; loterijas ir kt.

Iškylautojai galės pasi
naudoti vienuolyno virtu
vėje ar lauke paruoštu 
maistu, taip pat maistu 
vienuolyno rėmėjų būrelių 
įruoštose būdelėse.

Atvykusieji turės gali-

lankymo laukiantį nepajė
gų lietuvį.

Lietuviai ir lietuviškos 
kilmės amerikiečiai bei jų 
draugai ir pažįstami ame- 
kiečiai kviečiami atvykti į 
iškylą, taip pat prisidėti 
prie Marijos pagerbimo 
šventės, dalyvaujant proce
sijoje.

Juozas Kriaučiūnas

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

AIAIAS Realtors

RITA MATAS

I 
I ■

— Broker — G.R.I. — C.R. A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

mybės aplankyti ir savo 
akimis įsitikinti Amerikos 
Lietuvių Kultūros Archyvo 
— Alkos tvarkymo pažan
ga. Alka talpina didžiulius 
lietuviškos kultūros lobius 
su daugybe eksponatų mu
ziejų. Taip pat bus galima 
nuvykti į Matulaičio namus, 
kuriuose savo saulėleidžio 
dienas leidžia nemažiau 70 
lietuvių, seselių globoje. 
Namuose rasite ir aplanky- 

I site pažįstamą ar šiaip ap-

jr TRAIN
J TOBEA

PROFESSIONAL\^ 
f .SECRETARY 
r .SEC./RECEPT1ONIST 1 

•EXECUT1VE SECRETARY* 

Start Locally, Full tlme/part 
time. Leam word processing 
and related secretarlal skills.

Home Study and Resldent 
Training. Natl. headquarters, 
4699 N.Fed Hwy, LHP.FL. 
•HNANCIAL AID AV AR. ABLE 

JOB PLACEMENT ASSiSTANCE

1-800-327-772&
k THE HART 3CHOOL J 
’Sk (AocradHad Mamb«r

NHSC)
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Lietuviai esame vis! — 
Lietuvių Fonde ar esi? £ 3001 WEST 59TH STREET 

CHICAGO, ILLINOIS 60629 
PHONE: (312) 471-3900 

US.A.

mi mus /^irnuiiM nuunoi
Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 

— aukotojas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, suma 
po pavardės — įnašų iš viso.

FOOT PRESS OPERATORS
FOURSLIDE SĖT UP PERSON

FULL OR PART TIME. EXPERIENCED PREFERRED, BŪT W1L- 
LING TO TRAIN THE RIGHT PERSON. FULLY PA1D INSURANCE. 
STEADY WORK, AND PENSION PLAN.

APPLY IN PERSON AT

GEMCO MANUFACTURING CO.
AIRCRAFT ROAD

SOUTHINGTON, CT. 06489
(15-24)

1988 m. kovo mėn.

2 x $5 Banaitis Bronius ir Birutė, $5; Indreika Petras ir An
tanina (mirus), $1,005.

1 x $10 Vaitkevičius Stasys, $145.
2 x $15 Marchertas Algirdas ir Raminta, $280; Tamašauskas 

Juozas ir Petronėlė, $770.
2 x $20 Urbonas Vincas ir Ona, $555; Venclova Tomas, $285.
7 x $25 Adomkaitis Algis ir Gloria, $25; Ambraziejus Petras G., 

$25; Bačiulis Vladas, $325; Daukantas Bladas ir Zuzana, $400; 
Grubliauskas Regina, $25; Gulbinskeinė Ilmara atm. įn.: Barzdukas 
Arvydas ir Daiva; $715; Kviklys Bronius ir Bronė, $185.

3 x $30 Bankaitienė Aldona atm.: Bielskis Algirdas, $130; Rima- 
vičius Vladas atm.: Rimavičienė Bronė, $500; Valiuškis, VMD ir 
Konstancija, $1,125.

1 x $35 Kolupaila prof. Steponas ir Janina atm. įn.: Kolupailai- 
tė Eugenija, $1,600.

1 x $40 Grikinienė Konstancija atm. įn.: Grikinas Telesforas, 
$490.

1 x $45 Jonikas dr. Petras ir Ona, $425.
10 x $50 Chainas Viktoras, $300; Dariaus ir Girėno Lituanis

tinė Mokykla, $1,277.72; Gurėnas Bronius ir Marija, $1,150; 
Josponis Vytautas ir Birutė Eugenija, $50; X, $300; Stabinsch Paul, 
$50: Tomaras Harry ir Sonia, $200; Ugianskis Juozas ir Ann, $370; 
Urugvajaus Lietuviv Kultūros Draugija, $350; Zygas Kęstutis 
(miręs) ir Ona, $300.

1 x $50.80 Marąuette Parko Lituanistinė Mokykla, $2,700.37.
1 x $69 Tarvydas dr. Pranas (miręs) ir Liucija, $500.
33 x $100 Aglinskas dr. Audrius ir Elena, $100; Atutis Aleksan

dras ir Jadvyga, $500; Aušrotas Bronius ir Veronika, $1,500; 
Bačanskas Kazys ir Birutė, $500; Dorelis Vytautas ir Marcelė, $200;
X, $300; Gaška Antanas atm.: Gaškienė Emilija, $1,000; Gečys 

Algimantas ir Teresė, $200; Girnius dr. Juozas ir Ona, $200; 
Grišonienė Liucia, $100; Gritėnas Juozas (miręs) ir Stanislava, 
$1,400; Jakštys A. J., $100; Karoblis Vytautas, MD ir Antanina, 
$7,400; Karosienė Larisa atm. įn.: Baltutis Vytautas ir Ona, $100; 
Katilius Bronius, Elena ir Stanislava atm. įn.: Katilius Kazys, 
$1,250; Kaufmanas Petras ir Auksė, $200; Keliutis Juozas atm. įn.: 
Petrauskienė Marijona, $100; Klimas Tadas, $200; Klova Vincas, 
$2,900; Kuodys Vladas ir Emanuelė, $1,100; Liepas Stasys, $200; 
Mackus poetas Algimantas atm. įn.: Mackienė Marcelė; $900; Nor- 
ris Nina, $200; Petersonas Ričardas ir Stasė, $100; Radykienė Ste
fanija atm. įn.: Saimininkienė Aldona, $100; Rasys dipl. inž. Juozas 
A. $1,100; Rukštelė Balys ir Ona, $200; Ruplėnas Alfredas ir Sofi
ja, $100; Rutkauskas Viktoras atm.: Rutkauskienė Sabina, $300; 
Skomantas Juozas, $200; Šmitas Andrius ir Marytė, $100; Titenis 
Antanas, $200; Vaitkus Andrius ir Marija, $1,800.

1 x $117.60 Tiškutė Olimpia atm. įn.: Balynienė Vanda, $200.
1 x $150 Bogotos Lietuvių Grupė: Vyšniauskas Jonas, $450. 
1 x $171 Mackevičius Jonas atm. įn.: įm. 20 asm., $171.
1 x $175 Račkauskas kun. Antanas, $2,000.
10 x $200 Andriušis dail. Viktoras atm. įn. 21 metų mirties pro

ga: Andriušis Aldona, $1,200; Balynas Placidas ir Vanda, $500; 
Černius Kazys ir Filomena, $3,000; Druseikis Petrs ir Julija atm. 
įn.: Druseikis A.; $1,425; Janulis Jadviga atm. įn.: Janulis Pranas, 
$400; Liaukus Kazys atm. įn.: Liaukus Justinas, $200; Lithuanian 
National Club of Montello, $1,100; Poškus Balys, MD ir Nijolė, 
$2,500; Prackaila Mindaugas ir Nijolė Aldona: Prackaila- Bigelis 
Agnės, $200; Vaitkevičius Adomas, $200.

1 x $250 Januškevičius Juozas ir Anelė, $2,250.
6 x $300 Blažys Juozas, $1,000; Butas Anatolijus ir Virginija, 

$600; Juška Alfonsas ir Elena, $600; Pelda Vytas, $800; Staniškis 
Bronius ir Sofija, $2,500; Valiūnas Jonas, K., $300.

1 x $400 Žemaitis Petras, MD ir Laima, $1,000.
4 x $500 Čepas Henrikas, $500; Janušis Antanas ir Zuzana, 

$1,000; Menkeliūnas Petras, $600; Žitkus dipl. inž. Edvardas atm. 
įn.: Žitkus Janina, $1,000.

1 x $800 Jucienė Ona atm. įn.: Bogusas Teklė, $1,000.
1 x $922 Karalevičius Stasys, $3,069.60.
6 x $1,000 Baras Stasys ir Elena, $4,600; Bliūdžius Andrius ir 

Stasė, $2,000; Didžiulienė Kazimiera atm. įn.: Didžiulis Vytautas 
ir Jadvyga, $7,000; Kaufaas Ferdinandas, MD ir Vanda, $10,000; 
Sapetka Kazimieras, $5,000; Valaitis Jonas, MD ir Joana, $4^500.

1 x $2,000 Šuopys Jonas ir Elfriedė, $2,000.
1 x $110,000 Mandeikių Felikso ir Marijos Stipendijų Fondas: 

testamentinis palikimas, $150,000.
Iš viso $131,180.40.

1988 m. balandžio mėn.

1 x $5 Stankūnaitė Teresė atm. įn.: Vilėniškienė Ona, $11,000.
1 x $20 Izbickas Vytautas atm., $1,855.
1 x $25 Bankaitienė Aldona atm.: Barzdukas Arvydas ir Daiva, 

$155.
1 x $35 Kyras dr. Irena atm. įn.: Meriter Hospital. $484.
1 x $40 Lukoševičiūtė Anelė, $400.
1 x $50 Petrauskas Steponas, atm. įn.: Petrauskienė Marija, 

$325.
1 x $75 Bernotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bernotavičius 

Petras, $427.
10 x $100 Bartoševičius Eugenijus atm. įn.: Bartoševičius 

Eugenija, $1,900; Dambrava dr. Vytautas, $100; Deveikis Bronius, 
$100; Gavorskas Henrikas, $100; Jokūbaitis Pranas ir Marcelė atm. 
įn.: Jokūbaitis kun. Pranas, $200; LB Seattle Apylinkė, $1,236.25;

JAKUBS AND SON
-&

Laidojimo Įstaiga
Delio E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbaro Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, develand, Ohio 44119 
Tel. (216) 531 7770

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

liams pastatyti.

(Tawpa
Litftuanian Credit Union 

Lietuvių 9(redito ^Kooperatyvas 

767 Lašt 18StH Street

Cleveland Ohio 44119

(216) 481-6677

įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Darbo Valandos:
Antradieniais-ketvirtadieniais nuo 9:00-4:00 p.p.
Penktadieniais nuo 9:00-6:00 v.v., Šeštadieniais nuo 9:00-3:00 p.p.
Sekmadieniais nuo 11:00-12:00 p.p. (DMNP parapijos patalpose)

Visi Bankiniai Patarnavimai

Mokame Aukštesnius Nuošimčius Už:
Taupymo Sąskaitas, Certifikatus, IRA, Čekių Sąskaitą, ir t.L

Skoliname Geriausiomis Išsimokėjimo Sąlygomis:
Asmeniniams Reikalams, Automobilių ir Laivų Pirkimui, 
Namų Remontui (Home Eųuity), Namų Pirkimui (Mortgages)

Parduodame pinigines perlaidas (Money Orders), Traveler’s Chccks, 
Priimame telefono, elektros, šildymo, ir vandens sąskaitas,
Buckeye Cards, Notaro patarnavimai, U.S. Savings Bonds, ir t.t.

**• Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios *“ 
apdrausta Iki $100,000.

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

Liutermoza pulk. Albertas atm. įn.: Liutermozienė Ona, $1,700; Ra- 
cevičius Bruno, $100; Tamoševičius Juozas atm.: Tamaševičienė Jad
vyga, $600; Vaitkus Andrius ir Marija, $1,900.

2 x $200 Kairienė Liucija atm. įn.: Mednis dr. Hermine. $1,600; 
Navasaitis Kazys atm.: Navasaitienė Ona, $640.

1 x $325 Eimaitis Vytautas atm. įn.: Kačinskas Leonas ir Elena 
$150 ir 15 kt. asm., $325.

1 x $500 Januškis Vytas ir Dalia, $500.
1, $800 Griežė-Jurgelevičius Stasys ir Barbora (mirus), $6,500.
1 x $806.42 Mickus Vincas, Testamentinis palikimas, 

$28,870.30.
1 x $1,000 Grigaitis kun. Antanas, $1,000.
1 x $55,000 X, $155,000.
Iš viso $60,081.42

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1988.IX.30 pasiekė 
4,109,823 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką švie
timą, kultūrą ir jaunimą $2,047.586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 1,095,273 dol.

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

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT TAX 
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL.”

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas.

ROCHESTER

PAULIAUS KLIMO 
ŽYGIS Į WASHINGTONĄ

Kaip jau Dirvoje gegu
žės 5 d. buvo rašyta, veik
lus lietuvių jaunosios kar
tos veikėjas Paulius Kli
mas, Danguolės ir prof. dr. 
Antano sūnus, šio mėnesio 
1-mą dieną pradėjo žygį į 
Washingtoną tikslu išlaisr 
vinti Petrą Gražulį iš so
vietų vergų stovyklos.

P. Gražulis, 29 m. am
žiaus, buvo neseniai apkal- 
tin tas už dalyvavimą de
monstracijoje prieš žmo
gaus teisių laužymą ir rei
kalavimą Lietuvai laisvės. 
Jis buvo areštuotas, kai at
sisakė pakartoti karinį ap
mokymą, kurį jau buvo at
likęs karinėje tarnyboje so
vietų armijoje.

P. Klimas ryžosi šiam ne 
eiliniam žygiui, norėdamas 
atkreipti amerikiečių spau
dos ir televizijos dėmesį, ti
kėdamas, kad jam pavyks 
pasimatyti su Prezidentu 
R. Reaganu, prieš jam iš
vykstant į Maskvą. Jis taip 
pat tikėjosi įteikti jam ir 
sovietų ambasadai lietuvių 
bei amerikiečių peticijas bei 
laiškus, reikalaujant paleis
ti P. Gražulį.

P. Klimas buvo gerai pa
siruošęs kelionei, ilgai tre
niravosi jai, kaip geras 
sportininkas, atletas. Per 
pirmą savaitę jis jau buvo 
nužygiavęs į Binghamtoną, 
kuris yra 175 mylios nuo 
Rochesterio, N. Y. Bing- 
hamtone jis studijavo ir 
baigė universitetą. Ten jį 
pasitiko būrys jo draugų, 
dalyvavo lietuvių bažnyčio
je pamaldose.

Atsisveikindamas su Ro
chesterio lietuviais, jam 
pradedant šį ne eilinį žygį, 
jis kalbėjo šv. Jurgio lie
tuvių parapijos bažnyčioje 
ir salėje, kur jį filmavo te- 
tevizijos reporteris. Po pa
maldų jį vėl. filmavo prie 
laisvės paminklo reporteris, 
kur buvo susirinkęs gražus 
būrys lietuvių su juo atsis
veikinti ir palinkėti laimin
gos kelionės. Vaizdai jį pa
lydėjusių į ilgą kelionę bu
vo parodyti per televizijos 
10-tą kanalą tą dieną (ge
gužės 1-mą) 6-tą ir 11-tą 
vai. vakaro per žinias pir
moj vietoj. Taip pat pir
madienio rytą 7-tą vai.

Kelionėje jis visur buvo 
palankiai visų sutiktas, lin
kint laimingai pasiekti tiks
lą. Viena amerikietė jam 
įteikė 5 dol. šerifas siūlė 
jam pagalbą, o vienas ame
rikietis, matydamas ant jo 
kuprinės krašą: ”GORBA- 
CHEV Free Petras Gražu
lis”, pasveikino žodžiais 
”God bless Lithuania”.

P. Klimas dėkingas Ro
chesterio lietuviams, ypač 
klebonui Tėvui Justinui 
Vaškiui už moralinę ir ma
terialinę pagalbą.

J. Jurkus
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BAISIOJO BIREŽELIO 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE

Minėjimas - ekumeninės 
pamaldos už nuo sovietų 
žuvusius bei pavergtuosius 
pabaltiečius įvyks sekma
dienį, birželio 12 d., 1:30 
vai. p. p. Old Stone Church, 
Public Sąuare aikštėje — 
miesto centre.

Pamaldas atlaikys prel. 
A. Goldikovskis, kun. J. Ba
cevičius, latvių kleb. L. 
Grendze ir estų kųn. H. 
Riidmik iš Floridos.

Pamaldų metu giedos so
listė Aldona Stempužienė.

Clevelando lietuviai yra 
prašomi gausingai dalyvau 
ti ir tinkamai paminėti 
šiuos tragiškus birželio įvy
kius.

Rengia Clevelando Pabal
tiečių Komitetas (ALT 
Skyrius, Latvių Sąjunga ir 
Estų Taryba).

• KUN. G. KIJAUSKAS, 
Dievo Motinos parapijos kle 
bonas, per Tėvynės Garsų 
radiją pranešė, kad dėl mažo 
skaičiaus mokinių, - vysku
pijos nutarimu, - parapijos, 
mokykla nuo šio rudens ne
beveiks.

Lituanistinė Šv. Kazi
miero mokykla ir toliau nau
dosis mokyklos patalpomis.

• VIDA KAŠUBATĖ, dr. 
Romualdo ir Nijolės Kašubų 
duktė, baigė Northeastem 
Ohio Universities College of

I

I'

Medicine, gaudama daktarės 
diplomą. Taip pat, The Uni- 
versity of Akron suteikė jai 
'Bachelor of Science degree'. 
Dr. V. Kašubaitė reziduos 
Transitional at St. Francis, 
Evanston, Illinois.

Jos tėvai, buvę cleve- 
landiečiai, šiuo metu gyvena 
DeKalb, III.

Sveikiname naują dak
tarę!

• STROH'S TAUTYBIŲ 
FESTIVALIS, rengiamas 
kiekvieną vasarą Clevelan
de, šiemet įvyks birželio 14- 
19 d.d. Mali C, Clevelando 
miesto centre. Pradžia 11 
vai. Įėjimas asmeniui 1 dol. 
iki 4 v.p.p., vėliau 2 doleriai. 
Vaikams veltui.

• SLA 14 ir 136 KUOPŲ 
susirinkimas įvyks birželio 
8d. 7 v.v. Lietuvių Namuo
se, 877 E. 185 St., Cleve
lande.

Visi nariai ir narės pra
šomi susirinkime dalyvauti. 
Bus renkama ateinančio sei
mo komisija.

• ŠV. KAZIMIERO LI
TUANISTINĖS MOKYK
LOS užbaigtuvių vakaras 
įvyks šeštadienį, birželio 4 

d., 7 vai. vakare Dievo 
Motinos parapijos svetainė
je. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti šeimyninėje prog
ramoje, vaišėse ir kituose 
pasilinksminimuose. Įėji-

. DIRVA

mas - auka. Rengia tėvų ko
mitetas.

Tradicinis baigimo ak
tas ir abiturientų diplomų 
įteikimas įvyks sekmadienį, 
birželio 5 d, Dievo Motinos 
parapijos salėje, po lietuviš
kų Mišių.

♦ Rūta Gaidžiūnaitė- 
Gamber, kaip Realtor nuo 
1987 metų pilną laiką dir
ba CENTURY 21, Launders 
and Ass’n, Ine., Mentor, 
Ohio. Ji rūpestingai patar
nauja norintiems savo na
mus ar kitokias nuosavy
bes parduoti ar keltis į ki
tas geresnes vietas ir ten 
pirktis.

Skambinti įstaigos tele
fonais: 255-1111 arba 951- 
8101 dienos metu, o vaka
rais į namus 585-7280.

Nr. 21 — 11

Mūsų Mielajai

A. A.

VLADEI BUTKIENEI

po skausmingos ligos mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame jos vyrą dr. ANTANĄ BUTKŲ 
dukrą RŪTĄ sūnų GEDIMINĄ bei jų 
šeimas, ir giliai pergyvename jos ne
tekimą Floridoje.

Paulina Banienė
Elena Damijonaitienė 
Lana Pažėrienė 
Henrikas ir Alicija Soliai 
Rimgailė Zotovas 
Halina Žitkus

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

• 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.

A. A.
VLADEI BUTKIENEI

mirus, vyrui dr. ANTANUI BUTKUI, 
dukrai RŪTAI ir sūnui GEDIMINUI su 
šeimomis, bei visiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Stefa ir Vytautas 
Gedgaudai

Jei norite greit parduo
ti ar pirkti nuosavybę in
vestavimui, atostogoms ar 
nuolatiniam apsigyvenimui 
Lake Worth, Palm Beach, 
Juno Beach ar Jupiter-Te- 
ųuesta, Fla., apylinkėse, 
skambinkite Era Realtrust 
Properties Ine., Algis Pet
rulis. Tel. 407-622-5000 ar
ba vakarais 407-747-5946.

(20-24)

Mūsų giminaitei

A. A.
rašytojai VLADEI BUTKIENEI

mirus, jos vyrui dr. ANTANUI, sūnui 
GEDIMINUI, dukteriai RŪTAI ir ki
tiems giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Vaclovas Butkys 
ir

Marija Karečkienė—>——
MOTEI
• Housekeepers (AM & PM) • Pantry
• Line Cook (AM) • Dishwashers
• Convention Set-Up Attendants • Buspersons
• Cafeteria Attendant • Lifeguard
• Front Desk Clerk (AM & PM)
Apply tot the Personnel Office (rear of 
building) during the following times only: 
Tuesday 9am-12 noon, VVednesday 2pm- 
5pm and Thursday 9am-12 rtbon.

MOUNT LAUREL HILTON
915 Route 73 at I-295 

Mount Laurel, New Jersey
E.O.E.

MM /uperior Avinas
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui

Zuper ior /hvings
Pagrindinis skyrius

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

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

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

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. 
PATAISYTI AR PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, 

KREIPKITĖS Į

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182 

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvar
kome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, 
dedame po stogu kablius kontroliaviinui ledo užsi

kimšimo. Taip pat atliekam dailidės darbus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Oh.



DIRVA
• NIJOLĖ SADUNAITĖ 

iš Maskvos telefonu painfor
mavo Vliko pirm. dr. K. Bo
belį, kad ji ir Antanas Terlec
kas gavo leidimą atvykti į 
Maskvą ir pirmadienį - kartu 
su kitais sovietų disidentais, 
- susitikti su prezidentu Rea- 
ganu JAV ambasadoriaus re
zidencijoje.

• ALT S-GOS CICERO 
SKYRIUS vadovaujamas 
Jono Variakojo, seimo proga

Dirvai paremti per sekr. K. 
Biskį atsiuntė 100 dol., lin
kint Dirvai ir toliau sėkmin
gai, ir ilgai, skleisti gyvą lie
tuvišką žodį mūsų tarpe, ir 
aktyviai puoselėti laisvos 
Lietuvos tautinį idealą išei
vijoje.

Dėkojame už auką ir 
linkėjimus.

• Omahos ramovėnai, per 
Jadvygą Povilaiti enę, Dir
vai paremti atsiuntė auką 
25 dol. Ačiū.

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 
kovų dalyviui

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės 
gen. štabo pulkininkui leitenantui

Vilniaus miesto burmistrui
Vilniaus Operos kūrimo idėjos pradinin

kui, ją įkūrus entuziastingam rėmėjui, mu
zikų, rašytojų, menininkų ir kitų kultūri
ninkų užtarėjui

KAROLIUI DABULEVIčIUI 
mirus,

Jo dukras LIGIJĄ AMBUTAVIČIENĘ 
ir RITĄ FABIJONIENĘ su šeimomis, gimi
nes, ginklo draugus, Vilniaus miesto savi
valdybės bendradarbius, pažįstamus ir arti
muosius giliai užjaučia.

VILNIAUS OPEROS PIRMOJO 
BRANDUOLIO NARIAI

Sofija Adomaitienė 
Vytautas Alantas 
Juzė Augaitytė 
Bronius Budriūnas

Jeronimas Kačinskas 
Jonas P. Lenktaitis 
Vytautas Marijošius 
Felicija Pupėnaitė

A. A.
VLADEI BUTKIENEI

mirus, jos vyrą dr. ANTANĄ BUTKŲ, 
žurnalo Naujoji Viltis redakcinės 
kolegijos narį, ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

Naujosios Vilties redakcija: 
Vytautas Abraitis 
Algirdas Budreckis 
Stasys Santvaras

VLADEI BUTKIENEI
mirus,

jos vyrą ANTANĄ, vaikus ir anūkus bei 
kitus artimuosius giliai užjaučiame ir 
skausmu dalinamės.

Julija Šalkauskienė

Joana Račylienė 
Balys-Nastutė Gaidžiūnai 

ir jų vaikai

VIII Tautinių šokių šventės rengimo komitetas. Iš kairės: Bernardas Mačys - banketo vad., Jeronimas Pleinys - 
sekr., Vida Verbickienė ir Lėlė Kontenienė - nakvynių info., Juozas Krikštolaitis - finansų, dr. Vaidotas Kvedaras - 
komiteto pirm., Genovaitė Breichmanienė - vicepirm., Rita Karasiejienė - meno vad., Kazys Mileris - spaudos, 
Juozas Karasiejus - meno vado., ir Kazys Dcksnys - technikinių darbų. Nuotraukoje tūksta meno vad. Liudo

Vyt. Beniušio nuotr.

• DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSUI gauta novelė 
"Riksmas", pasirašyta slapy
vardžiu 'Tyla'.

Novelėms atsiųsti ter
minas baigiasi š.m. birželio 
15 d.

• Lietuvių Moterų Klubų 
Federa c i j o s Waterburio 
klubas, per Albiną Paliulie- 
nę, Dirvai paremti atsiun
tė 20 dol. Ačiū.

• LB Bostono apylinkės 
valdyba, per ižd. K. Bačans- 
ką, atsiuntė Dirvai paremti 
auką 25 dol., dėkojant už 
žinias iš Bostono lietuvių 
kolonijos veikimo. Ačiū už 
auką.

• JAV LB Vyr. rinkimi
nės komisijos pirm. Angelė 
Karnienė, St. Petersburg, 
Fl., dėkodama už spausdin
tus pranešimus rinkimų rei
kalu, pridėjo vyr. rinkimų 
komisijos auką 25 dol. Ačiū.

• Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Philadelphijos 
klubas, per pirm. Snieguolę 
Turskytę, įvertindamas Dir
vos reikšmę lietuviškame 
gyvenime, atsiuntė auką 20 
dol. Ačiū.

• Milda ir Algis Speraus- 
kai, Romoną, N. Y., atnau
jindami Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 30 dol. 
Ačiū.

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratų ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
A. Pesys, Dearbom Hts. 5.00
A. Ubavičius, London .. 5.00
J. Štuopis, Sharon ..........20.00
S. Augonis, Boston......... 5.00
S. Macevičius,

Corona dėl Mar ..........13.00
T. Dulieba, Cleveland .. 15.00
A. Kapočius, Stratford .. 10.00 
LMFK Waterburio

klubas........................... 20.00
Br. Dūda, Valencia.........10.00
L. Žitkevičius, Brooklyn 3.00
G. Balanda, Warren ....20.00
S. Čyvas, Salėm ............. 5.00
Lietuvių Moterų Federacijos

Philadelphijos klubas .. 20.00
A. Jonaitis, Cleveland .. 5.00
V. Urbonas, Chicago ... .10.00
K. Dabrila, Chicago .... 10.00

Kili

ŪMIUOS

Tautinio šokio judesy, 
Tėvyne, mums gyva esi!

JAU ARTĖJA
VIII LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ, kuri į v y k s , š. m.

LIEPOS 2-3 d. d. KANADOJE, HAMILTON, ONT. 
RUOŠKIMĖS VISI JOJE DALYVAUTI

ŠVENTĖS INFORMACINĖS ŽINIOS:

LIET. TAUTODAILĖS PARODA veiks nuo birželio 30 d. iki 
liepos 11 d. Royal Botanical Gardens patalpose, 680 Plains 
Rd.W. Oficialus parodos atidarymas ir koncertas su solis
tais Anita Pakalniškyte ir Jonu Vaškevičium birželio 30 d. 
7.30 v.v., įėjimas nemokamas.

PENKTADIENIO JAUNIMO ŠOKIAI liepos 1 d. Mohawk kole
gijos salėje, Fennell W. ir W.5-th gatvių kampas; pradžia 
8.00 v.v.. įėjimas — $3.

ŠEŠTADIENIO SUSIPAŽINIMO VAKARAS įvyks Convention 
Centre, 115 King St. W., Chedoke ir Wentworth salėse; 
pradžia 7:30 v.v., įėjimas visiems - po $10. Bilietai parda
vinėjami dabar, bus jų ir prie įėjimo; stalai nerezervuojami.

SEKMADIENIO PAMALDOS katalikams tame pačiame Con
vention Centre 11 v.r. Mišias atnašaus vysk. Paulius Balta
kis, giedos jungtinis Hamiltono Aušros Vartų ir Toronto 
Prisikėlimo parapijų choras. Lietuvių evangelikų pamal
dos su kun. P. Diliu "Christ Ev.-Lutheran" latvių švento
vėje, 18 Victoria Avė. S. 10 v.r.

ORGANIZUOTA EISENA po pamaldų į miesto Gore parką, prie 
Laisvės paminklo prisiminti Lietuvos valstybės atkūrimo
70 metų sukaktį, kur žodį pasakys Lietuvių Bendruomenės 
ir Hamiltono miesto atstovai, bus padėtas vainikas.

ŠOKIŲ ŠVENTĖ sekmadienį, 3.00 v.p.p.. Copps koliziejuje, 
101 York Blvd.; bilietų kainos: $12, $15 ir $18, juos jau ga
lima įsigyti pas platintojus, jų bus ir prie įėjimo (kolizie- 
jus talpina 17 tūkstančių žmonių). Čikagoje visus bilietus 
platina Vaznelių "Gifts International” krautuvė. 2501 W.
71 St.. tel. (312) 471-1424: Klivlande bilietus galima įsi
gyti lietuvių kooperatyve “Taupa", 767 E. 185 St. pas Vyt. 
Staškų. tel. (216) 481-6677, Toronte bilietus platina Alf. 
Juozapavičius tel. (416)239-0995. I šokių šventę bilietus ga
lima įsigyti ir per“Bass" agentūras.

UŽBAIGTUVIŲ BALIUS 7.30 v.v. įvyks vėl to paties Conven
tion Centro abiejose salėse: Chedoke — suaugusiems, kai
na - $30, stalai po 10 žmonių, ir Wentworth salėje jaunimui, 
kaina - $20. Čia bilietus į abi sales reikia įsigyti jau iš 
anksto pas B. Macį, 370 Goodram Dr., Burlington. Ont. 
L7L2K1. tel. (416)632-4558.

SUVENYRUS tvarko K. Deksnys, 1257 Royal I)r., Burlington, 
Ont. L7P 2G2. tel. (416) 332 6006.

NAKVYNIŲ INFORMACIJĄ teikia V. Verbickienė ir L. Kon
tenienė, 348 Duncombe Crt.. Burlington, Ont. L7L 4M4, 
tel. (416) 637-5090, skambinti vakarais.

IŠ ANKSTO BILIETUS į visus renginius galima įsigyti, pri- 
siūnčiant pinigus iki birželio 5 d. šiuo adresu: “Talka" TŠŠ 
(J. Stankus). 830 Main St. E., Hamilton, Ont. L8M 1L6. Nu
pirkti bilietai čia lauks jūsų. Pažymėtos jų kainos yra kana- 
diškais doleriais. Čekius rašyti “Lithuanian Folk Dance 
Festival”. Dėl bilietų informacijas teikia J. Krištolaitis, 
tel. (416) 689-5733. Kitais šventės reikalais kreiptis tel. 
(416)523-7143. Šventės Inf.

A. Sperauskas, Pomona 30.00
A. Petrauskis,

Rocky River................ 10.00
JAV LB Vyr. Rinkimų 

komisija ....................... 30.00

J. Žygas, Chicago ........... 5.
A. Petrauskas, Pasadena 5.
LB Bostono apyl. valdyba 25.

Visiems aukotojams nu 
širdžiai dėkojame.
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