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SISTEMA TA PATI
Tik naujas valdovas gudresnis

Nekantriai laukta kom
partijos konferencija Mas
kvoje neatnešė nelauktų 
staigmenų. Ir pagal naujus 
pasiūlymus, kurie bus įgy
vendinti šių metų pabaigoje 
ar kitais metais, sistema pa
lieka ta pati - totalitarinė. 
Valstybės aparatą ir visą gy
venimą toliau prižiūrės kom
partija. Ta kontrolė net bus 
tampresnė negu iki šiol. Fak- 
tinai pats Gorbačiovas iki 
reformos įgyvendinimo bus 
tik partijos generalinis sek
retorius, kuris, griežtai žiū
rint, negali pasirašyti sutar
čių su kitom valstybėm! 
Ateityje, jei nebus staigme
nų,jis bus ir valstybės prezi
dentas, su labai didele galia. 
Tas pats ir atskirose respub
likose. Ir ten pirmiausia rei
kės tapti partijos sekreto- 
ium, kad būti aukščiausios 
tarybos pirmininku.

Nepaisant tokių rezulta
tų, buvo malonu pamatyti 
bolševikus besiginčijančius 
savo tarpe. Kartais pasigirs
davo visai rimtų klausimų. 
Taip ekonomistas ir Gorba
čiovo patarėjas Leonid I. 
Abalkin pareiškė tokių 
abjonių:

"Ar mes galime, pasi
likdami sovietinę visuome
nės santvarką ir vienos par
tijos sistemą, užtikrinti so
cialinio gyvenimo demo
kratinę organizaciją? Taip 
ar ne? Ir jei taip, tai kaip?"

Abalkinas į savo klausi
mą atsakė teigiamai. Peres- 
torika suteikia teisų ir ne ko
munistams vaidint politinę 
rolę. Gorbačiovas savo pa
tarėją viešai sudraudė, pri
kišdamas per mažą pasitikė
jimą komunizmų. Žodžiu, 
partija ir toliau palieka val
danti viršūnė. Gal tik jos 
vadovybė bus renkama dau
giau demokratiniais meto
dais, bet vyriausias vadas 
lieka tas pats, kiti pareigūnai 
visa pirma turi gauti jo pasi
tikėjimą.

Tiesa, naujųjų laikų is
torija žino atsitikimų, kad 
valdanti ir vienintelė krašto 
partija ilgainiui išsigimsta ir 
užleidžia savo vietą, - kaip 
pav. Ispanijos Falangos par
tija ir dabar, atrodo, Meksi
kos revoliucinė partija, kuri 
tą kraštą valdo jau 70 metų. 
Meksikoje ir dabar, besiruo-

Vytautas Meškauskas

šiant rinkimams, valdinė te
levizija partijos propagandai 
yra prieinama tiktai vienai 
revoliucinei partijai! Nepai
sant to, jau ir kitos partijos 
praveda savo atstovus. Tie
sa,jų nedaug, bet ir pati val
danti partija yra suskilusi į 
kelis, tarp savęs kovojančius 
sparnus.

Tokiu būdu susiduriame 
su paradoksu. Gorbačiovas 
sakosi norįs demokratijos, 
tačiau kartu nori pats išlikti 
valdžioje ir sunaikinti kiek
vieną savo oponentą!

Mums, žinoma, šiuo 
metu daugiausiai rūpi 'tauti
nis klausims'. Kaip ne rusų 
respublikos pergyvens pe- 
restroika? Atrodo, kad ūki
nėje srityje Pabaltės ir Kau
kazo respublikose yra dau
giau noro ir entuziazmo iš
bandyti didesnę -iniciatyos 
laisvę, kaip pačioje Rusijoje. 
Gorbačiovas turėtų būti suin
teresuotas išlaikyti tuos pa
vyzdžius, vietos valdžios 

(Nukelta į 2 psl.)

Valdas Adamkus aukštose pareigose

• Valdas Adamkus, Re
gionai Administrator Envi- 
ronment Protection Agency 
Chicagoje, nuo š. m. liepos 
11 d. JAV prezidento Rea- 
gano aktu paskirtas Com- 
missioner representing the

.... .

PLB seimo prezidiumo pirm. Joana Kūraitė-Lasienė ir vicepirm. Jaras Alkis. S. Dabkaus nuotr.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

Seimui praėjus Jurgis Janušaitis

Pasibaigus Pasaulio lie
tuvių kongresui, Toronte, 
birželio mėn. 28-30 d. d., 
Loews Westbury viešbutyje 
vyko Pasaulio lietuvių ben
druomenės septintasis sei
mas. Seimo rengėjas — 
PLB valdyba. Techniškuo
sius ir organizacinius seimo.

United Statės Government 
on the Ohio River Vailley 
Water Sanitation Commis- 
sion, vietoje Jack E.Ravan.

Linkime V. Adamkui sėk
mės naujoje svarbioje pozi
cijoje. 

rengimo darbus atliko Ka
nados LB Krašto valdybos 
sudarytas specialus komi
tetas, kuriam vadovavo Eu
genijus čiuplinskas. Seimas 
vyko sklandžiai, buvo gerai 
suorganizuotas, darbingas.

šiame seime, pagal man
datų komisijos pranešimą, 
dalyvavo 99 seimo atstovai 
iš 12 laisvojo pasaulio kraš
tų. Seime pasirodė nemažas 
skaičius rinktų jaunų atsto
vų, kurie labai aktyviai 
reiškėsi seimo darbuose. 
Seimu susidomėjimas buvo 
didelis ir posėdžiuose daly
vavo iki 300 žmonių.

Seimas pradėtas birželio 
mėn. 28 d. seimo ruošimo 
komiteto pirmininko Euge
nijaus čiuplinsko sveikini
mo žodžiu. šeimininkas 
sveikino seimo dalyvius ir 
linkėjo našių, prasmingų 
darbų.

Seimo atidaromąjį žodį 
darė PLB pirmininkas Vy
tautas Kamantas. Pasveiki
nęs gausius seimo dalyvius, 
pagarbiai prisiminė didžiuo
sius bendruomenininkus ir 
buv. PLB pirmininkus, jau 
išėjusius amžinybėn, a. a. 
J. Matulionį, a. a. J. Bachu- 
ną, a .a. St. Barzduką, ku
rių dideli portretai kabojo 
už prezidiumo stalo. Jis nu
sakė šio seimo tikslus ir 
kvietė seimo atstovus ieš
koti naujų darbo kelių, ku
rie LB vestų vis stiprėjimo 
linkme.

Prasmingą invokaciją su
kalba Gediminas Kijauskas, 
S. J., prašydamas Aukščiau-. 
siojo palaimos Bendruome
nės darbininkams, kurie 

dirba šviesesnei išeivijos ir 
pavergtos tėvynės ateičiai.

Nuaidi Kanados ir Lietu
vos himnai. Pagarbiai prisi
menama PLB darbuotojai, 
laiko sąvartoje išėję į amži
nybę.

PLB vicepirmininkė Mil
da Lenkauskienė seimo da
lyvius supažindina su visų 
kraštų delegacijomis. Suda- 

, romas prezidiumas ir sekre
toriatas, į kuriuos seimas 
išrenka: prezidiuman pir
mininkauti Joaną Kuraitę- 
Lasienę, Jarą Alkį ir parla
mentaru Algį Laurinaitį. 
S e k r e toriauti: Jeronimą 
Pleinį, Rudį Vilembrechtą, 
Algį Vaičiūną ir Arūną 
Staškevičių. Taip pat buvo 
sudarytos mandatų, nomi
nacijų ir registracijos ir nu
tarimų komisijos.

Seimą žodžiu sveikino 
VLIKo vicepirm. V. Jokū
baitis, Šaulių Sąjungos pir
mininkas A. Abaris ir Ka
nados Tautos fondo — Hen
rikas Stepaitis. Daug svei
kinimų raštu, jų tarpe svei
kino diplomatinės tarnybos 
vardu Lietuvos atstovas dr. 
Stasys Bačkis, Lietuvos ge
neraliniai konsulai Anicetas 
Simutis, Vytautas Čeka
nauskas, Vaclovas Kleiza, 
VLIKo pirmininkas dr. K. 
Bobelis, ALTos pirminin- 
ninkas Grozvydas Lazaus
kas, vyskupas A. Deksnys, 
Tautinių šokių šventės ko
miteto pirmininkas dr. V. 
Kvedaras, BALFo pirminin
kė Marija Rudienė, JAV 
Lietuvių Fondo Tarybos ir 
valdybos pirmininkai Sta-

(Nukelta į 4 psl.)
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Padėtis Persijos įlankoje. - Meese pasitraukė. - Gorbačiovo 
’perestroikos’ konkretūs uždaviniai. - Didesnė 

laisvė žemės ūkiui.
Liepos 4-tos dienos JAV 

nepriklausomybės šventės 
prisiminimą sudrumstė pra
nešimas iš tolimos Persijos 
įlankos, kad ten JAV karo 
laivas, raketų kreiseris Vin- 
cennes, įsivėlęs į kovą su 
Irano greitlaiviais, numušė 
ir į jį skrendantį lėktuvą, 
kuris pasirodė esąs civilis. 
Jame žuvo net 290 keleiviai, 
jų tarpe labai didelis nuo
šimtis vaikų. Prezidentas 
tuojau pareiškė savo gailes
tį dėl tos nelaimės, tuo tar
pu Iranas pakėlė triukšmą, 
kaltindamas JAV tyčios 
darbu, nors ir nepaaiškin
damas. kokią naudą iš to 
turi JAV. Triukšmas po ke
lių dienų atslūgo. Mat, tarp 
amerikiečių ir iraniečių bu
vo prasidėję privatūs pokal
biai kaip pagerinti santy
kius. Tas pats vyksta ir su 
britais, o prancūzai jau 
prieš kurį laiką vėl pradėjo 
d i p 1 omatinius santykius. 
Irano ekonominė būklė yra 
labai sunki ir neatrodo, kad 
jis galėtų laimėti karą su 
Iraku, kuris atsiėmė visas 
teritorijas, kurias anksčiau 
buvo užėmęs Iranas.

Tas incidentas JAV su
kėlė diskusijas dėl JAV po
litikos Persijos įlankoje. Ar 
JAV nepasiėmė sau per sun
kaus uždavinio, su palygin
ti tik maža savo sąjunginin
kų talka užtikrinti plaukio
jimo laisvę toje įlankoje? 
Kol kas daugumas komen-

Sistema ta pati...
(Atkelta iš 1 psl.) 

organams duodamas laisves
nes rankas. Kaip bus atsily
ginta už 'pavyzdingą’ elgesį 
ūkinėje srityje?

Tie klausimai veda prie 
dar vieno, svarbesnio? Kol 
kas, ir Gorbačiovas pats tai 
pripažįsta, ūkinės reformos 
nedavė jokių rezultatų ir dau 
gelyje atvejų visai dar nepra
dėtos ... Kaip ilgai tai tole
ruos liaudis, gavusi šiek tiek 
laisvės savo jausmams pa
reikšti? Tas klausimas ypač 
keliamas kapitalistiniuose 
kraštuose, kur ūkinis stovis 
nulemia rinkikų nuotaikas ir 
veda prie valdžios pakeiti
mo. Apie tai galvojant pa
prastai užmirštama, kad turi
ma reikalo ne su demokrati
ne santvarka, kur valdžios 
pakeitimas yra numatytas. 
Tai, tačiau, visai nenumatyta 
Gorbačiovo Sovietijoje. To
talinė valdžia turi daug prie
monių savo pavaldinius vers
ti šaukti ‘valio’, kai iš tikro 
norėtųsi verkti. Stalinas ir 
Hitleris tai įrodė. 

tatorių teisina JAV laivo 
kapitoną pasielgus teisin
gai. Jei per pradėtą kvotą 
nepaaiškės naujų duome
nų, jis turėjo įtarti besiar
tinantį lėktuvą ir iš jo ti
kėtis blogiausio. Ar neįva
žiavo į amerikiečių barakų 
kiemą Beirute sunkvežimis 
su sprogstamąją medžiaga, 
kurio šoferis pats žuvo su 
pora šimtų marinių ? Ar ne
buvo toks pats sunkvežimis 
pasiųstas į JAV ambasados 
rūmus Beirute? Tie žygiai 
juk padaryti su Teherano 
žinia ir greičiausia įsaky
mu. Pagaliau Irane dėl val
džios kovoja kelios grupės. 
Jų tarpe ekstremistai nori 
karo paspartinimo. Visa tai 
neleidžia iš kalno paneigti, 
kad tas incidentas nebuvo 
provokacija.

★
Generalinis Prokuroras 

Edwin Meese liepos 5 d. pa
reiškė norą dar šį mėnesį 
ar kito pradžioje atsistaty
dinti. Tai padaryti jam da
bar gerą progą davė spe
cialus prokuroras, tyrinėjęs 
jo įsivėlimą į kai kuriuos 
įtartinus 'biznius’, ir paskel
bęs, kad nerado nusikalsto- 
mo sąstato Meese veikloje. 
Tačiau prokuroro 800 psl. 
išvadoje, kuri bus paskelbta 
tik kitą mėnesį, Meese kri
tikuojamas pasielgęs ne 
etiškai.

Meese atsistatydinimas 
yra parankus vicepreziden
to Bush kandidatūrai, nes 
viena iš Busho nepopuliaru
mo priežasčių buvo laikoma 
jo dalyvavimas Reagano ad
ministracijoje, kurios kai 
kurie artimi prezidentui pa
reigūnai buvo nubausti net 
kalėjimu. Prieš porą savai
čių Bush populiarumas bu
vo taip žemai kritęs, kad ta
da įvykus rinkimams jis 
tikrai būtų pralaimėjęs Du- 
kakiui.

★
Tik liepos 5 d. buvo pa

skelbtos prieš kelias dienas 
pasibaigusios kompartijos 
konferencijos rezoliucijos 
— Gorbačiovo konkretesnis 
planas artmiausiai ateičiai. 
Matyti jausdamas stipresnį 
pasipriešinimą negu tikėjo
si, Gorbačiovas nesiūlė 'iš
valyti’ kompartijos Centro 
Komiteto. Atrodo, kad tai 
bus padaryta tik 1991 m. 
numatytam partijos kon
grese. šio mėnesio pabaigo
je senas Centro Komitetas 
susirinks posėdžiui apsvars
tyti kaip įgyvendinti kon
ferencijos priimtas rezoliu
cijas. Viena komisija, va
dovaujama ministro pirmi
ninko Ryškov rūpinsis 
maisto gamybos padidini
mu, kita, vadovaujama po- 

litbiuro nario Sliunkov, ko
misija rūpinsis kasdienio 
vartojimo prekių produkci
jos padidinimu. Politbiuras 
taip pat nutarė viešai pa
skelbti visą konferencijos 
protokolą.

Rezoliucija apie glasnost 
pagyrė Gorbačiovo pastan
gas padaryti sovietų gyve
nimą daugiau viešu. Kiek
vienas pilietis turi teisę į 
pilną ir autentišką infor
maciją — išskyrus valsty
bės ir karinės paslaptis — 
apie valstybės ir visuome
nės reikalus. Piliečiai taip 
pat turi teisę viešai ir lais
vai diskutuoti tuos reika
lus. Aplamai paėmus, sovie
tų piliečiai gali daryti vis
ką, kas nėra įsakmiai už
drausta įstatymu.

Tautiniu klausimu pasi
sakyta taip, kad reikia siek
ti įvairių tautybių bendros 
valstybės gero, tačiau atsi
sakyta nuo ankstyvesnio 
principo, kad tai kas gera 
visai Sovietijai, turi būti 
gera ir atskirai jos respub
likai. Rezoliucija pasisako 
už sąlygų sudarymą dides
nei regiono nepriklausomy
bei. Ji pabrėžia reikalą pa
skatinti abejų kalbų — vie
tinės ir rusų — dėstymą 
mokyklose.

Reikalaudama, kad aprū
pinimas maistu pagerėtų 
galimai greitesniu laiku, 
ekonominė rezoliucija rei
kalauja, kad būtų pilnai iš
naudotas kolūkių ir valsty
binių ūkių pajėgumas, duo
dant jiems laisvę nuo įsa
kymų iš viršaus. Savo pro
blemas jie gali išspręsti 
patys, griebdamiesi tokių 
savitarpio santykių formų, 
kokias ras reikalingomis. 
Laisvė daryti susitarimus, 
liečiančius ūkio tvarką, tu
ri patarnauti gamybos pa
didinimui ir rinkos pasoti
nimui.

Konferencija užgyrė prie
mones pagreitinti ir page
rinti namų bei butų staty
bą taip, kad 2.000 metais 
kiekviena šeima turėtų sa
vo namą ar butą. SSSR ir 
atskirų respublikų įstaigos 
turi eiti prie dabartinių sta
tybos medžiagų trūkumo 
pašalinimo.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
vuaw^ IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas dideli*
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ Iš kitos pusės
Po 50 su virš metų komunistinėje spaudoje pagaliau 

pasirodė 'Šapokos istorijos apžvalga’. Ją LITERATŪRO
JE IR MENE parašė jų "istorikas” Juozas Jurginis. Ša
pokos redaguota istorija jam yra:

"moksliškai autentiška, įrodymų sistema paremta 
polemika. Deja, to negalima pasakyti apie pasku
tinę veikalo dalį, skirtą tautai ir valstybei po 
Spalio revoliucijos ... Šapokos bendradarbiai, ra
šę paskutiniojo 20 metų laikotarpio istoriją, atsi
sakė objektyvumo, paremto prieštaringu visumos 
atskleidimu, žinomų faktų neigimas, siekiant pro- 
poguoti buržuazinį nacionalizmą, privedė autorius 
prie fašizmo adoracijos.”

Konkrečiai — Jurginiui nepatinka, kad neužsiminta 
'apie Tarybų valdžios paskelbimą, apie Vinco Mickevi
čiaus-Kapsuko vyriausybę, kurios nariai buvo žymūs uni
versiteto profesoriai Petras Avižonis ir Vaclovas Biržiš
ka, su kuria artimai bendradarbiavo Jonas Basanavi
čius’. ..

Nenoriu kalbėti už jau mirusius, tačiau galima pri
leisti, kad knygos autoriai nelaikė to labai trumpo epizo
do istorinės reikšmės įvykiu. Kiekvienu atveju negirdė
jau, kad tie tos 'vyriausybės’ nariai didžiuotųsi ta savo 
veikla. Juk jos nepasisekimas išgelbėjo tautą visa dvi
dešimt metų nuo komunistinės vergovės!

Juokingai skamba ir Jurginio priekaištas, kad neuž
simenama apie po 1926 m. gruodžio 17 d. prasidėjusį 
terorą, 'keturis komunistų vadus sušaudant’... Kažin 
kas sušaudė daugiau komunistų: 'kruvinasis’ Smetona 
ar paties Jurginio į padanges keltas Stalinas?

Jurginis pripažįsta:
"Po XX TSKP suvažiavimo ir Stalino asmens 

kulto pasmerkimo turėjome pilietinės Lietuvos is
torijos vadovėlį, skirtą vidurinėm mokyklom. Va
dovėlyje išdėstyta tai, kas Šapokos istorijoje nu
tylėta ar iškraipyta. Jo išėjo penkios laidos, nuo 
šeštos atsisakyta, ir atskiras Lietuvos istorijos 
dėstymas sulaikytas. Tai padaryta ne pagal kokio 
nors Maskvos biurokrato norą, o remiantis nacio
nalinės (sovietų — vm) politikos teorija, kuri 
skelbė: įžengėme į subrendusio socializmo erą, 
vyksta tautų suartėjimas, susidarė vieningą ta
rybinė liaudis, todėl turi būti tik vienas tarybi
nis (valstybinis) patriotizmas ir viena tėvynė.”

Iš to išplaukia ir senos kartos sovietinių istorikų už
davinys. Jiems reikėjo įrodyti, kad Lietuva įžengė į 'su
brendusio socializmo erą’ ne per žiauriausią okupaciją 
bet neišvengiamą istorinį procesą. (vm)

Konferencija taip pat pa
sisakė už naujos ekonomi
jos ugdymą, pritaikant at
lyginimą darbininko pa
stangų rezultatams. Jis tu
ri žinoti, kad galės geriau 
gyventi dirbdamas greičiau 
ir geriau, o ne tikėtis turė
ti tokį pat gyvenimą dirb
damas mažiau.

Konferencija taip pat už
gyrė susitarimą su JAV dėl 
vid. distancijos raketų su
naikinimo bei atitraukimą 
kariuomenės iš Afganista
no, kuris turėtų būti nepri
klausomas, neutralus ir su 
niekuo nesusidėjęs kraštas.

★
Pereitos savaitės pradžio

je vėl prasidėjo neramumai 
ir demonstracijos Armėni
joje, reikalaujant jai pri-

skirti armėnų apgyventą,
bet Azarbedžianui priskirtą 
Karabako rajoną. Su Armė
nija buvo nutrauktas orinis 
susisiekimas.

MACHINISTS
APV Baker Ine., a world leader in 
the field of food processing machine- 
ry, currently has an opening for 2 
machinists; Vertical Mill Opera tor 
and a Lathe Operator on a Mazak 
CNC Slant Turn, T*3 control lathe.
Both positions reęuire expeTience 
with the operators able to read blue- 
prints, perform their own set-ups and 
possessing their own tools.
Send resume or apply in person be- 
tween the hours of 7:30 AM and 
4:30 PM, Monday through Friday.

APV BAKER INC.
Attn: Personnel Manager 

3200 Fruit Ridge Avenue, N. W.
Grand Rapids, MI 49504

An Equal Opportunity Employer

CNC MACHINIST
Experience on monarch VMC or a 
Bridgeport Series Numeral II. Mušt 
be able to do own sėt ups and some 
programming. Overtime and good 
benefits.

UNISON CORP.
1601 WANDA 

FERNDALE, MI 48220 
313-544-1330

(26-32)
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Tikrieji laimėtojai
Kai numetusi vergijos 

pančius laisvų tautų eilėn 
stojo atgimusi Lietuva, veik 
kartu tenai gimė ir Skautija, 
tą rudenį jau oficialiai užim
dama savo vietą. Kartu su 
krašto laisvės atgavimu tad 
siejasi Lietuviškosios Skau
tybės 70-ties metų gyvavimo 
ir veiklos sukaktis, kartu su 
tautos siekiais tęsiasi ir kova 
už laisvę, ryžtas išlaikyti gy
vą tautinį supratimą, tėvų 
kalbą, garbingos istorijos pa
žinimą ir vertinimą - toli už 
tėvynės sienų, jau penktoje 
dešimtyje metų išeivijoje...

Didžiųjų manipuliacijos 
nepalaužta ir laiko pagundų 
nesugniuždyta, Lietuviškoji 
Skautija išlaikė aiškų, tauti
nį charakterį, liko ištikima 
savo esminiam pasižadėji
mui - Dievui, Tėvynei ir Ar
timui - visoje savo veikloje, 
savo reikalavimuose ir sie
kiuose. Tarytum dr. Vinco 
Kudirkos "Lietuvos Tilto pri 
siminimuose" keitėsi ir kei
čiasi 'stulpai’, kad būtų išlai
kyta tai, kas iš tikro saugoti
na yra labiau už pačią gyvy
bę. Į pasitraukiančiųjų vietą 
stoja nauji, jau kelintos kar
tos vadovai - nematę tėvų že • 
mės, neragavę kvepiančios 
ruginės duonos, negirdėję 
Baltijos ošimo, nepaliesti vė
sos žalių šilų ir mėlynųjų eže
rų. Net ir mišrių šeimų na
riai, pajutę nenutraukiamą 
prabočių ryšį, atranda sau na
mus ir tautines šeimos šak
nis.

Besisukančiame Lietu
viškosios Skautybės veiklos 
rate, artėja jau septintą kartą 
švęsimą dešimtmečio sukak
tis - VH-ji Tautinė Stovykla, 
kurios pagrindinė tema šį 
kartą yra LIETUVA. Rug
piūčio-14-24 dienomis netoli 
Clevelando bursis Skautiš
koji Šeima savo šventei, kur 
trys generacijos nebėra nau
jiena! Palapinių mieste, gra
žiame gamtos prieglobstyje, 
lietuviškoje aplinkoje, susi
rinks penkių kontinentų at
stovai - mūsų tautos vaikai, - 
kad artumoje sustiprėtų ar 
naujai užsimegztų ryšys, kad 
'tiltas į Tėvynės laisvę' pasi
darytų labiau realus, kad aki

vaizdžiai pamatytų bendro 
darbo svarbą ir galią, kad 
grįžti namo galėtų būdami 
labiau išdidūs lietuviais esą!

Visa tai - kasdienio, sa
vaitinio darbo, besąlyginio 
pasišventimo ir tikėjimo idė
ja išdava. Be didelių ištek
lių, paramos, dažnu atveju 
vadovams nešant nemažą ir 
išlaidų naštą.

Konkretus, ir pastovus, 
atramos taškas yra į antrąją 
dešimtį veiklos metų įkopęs 
Lietuviškosios Skautybės 
Fondas, kuris visus sutelktų 
lėšų procentus skiria skautiš
kosios veiklos paramai, jų 
nepanaudodamas net admi
nistracinių išlaidų padengi
mui. Palyginti jaunas Fondo 
amžius (nuo 1975 m.) ir san
tūriai vykdomas lėšų telki
mas, toli gražu neatsako į 
minimalinius reikalavimus, 
kurie atpalaiduotų vadovus 
nuo išlaidų ir duotų sąlygas 
plačiau išnaudoti prieinamas 
galimybes visoje veikloje - 
žiūrint į tai visų kitų mūsų 
renginių plotmėje.

Ir dabar Lietuviškosios 
Skautijos Fondas yra paskel
bęs loteriją Tautinės Stovyk
los paramai. Knygutės yra 
išsiuntinėtos tiesioginiai ar
ba per platintojus kiekvieno
je vietovėje. Pripažįstant 
LSF prideramą svarbą ir kre
ditingumą, verta būtų sustoti 
prie kelių faktų.

Lietuviškoji Skautija, be 
pertraukos dirbdama, į VII- 
ją Tautinę Stovyklą sutrau
kia šimtus mūsų jaunimo - 
savaitgalis be abejonės pra
šoks tūkstantinę.

Lietuviškoji Skautija be 
sąlyginiai plėtoja savo veik
lą minimalinėse sąlygose, ug 
dydama sąžiningą, susipra
tusį žmogų-lietuvį, pareigin
gą tautos ir krašto pilietį.

Lietuviškoji Skautija ne 
išsijungia iš bendrosios lietu
vių veiklos išeivijoje, jai tal
kindama, padėdama, būda
ma jos dalimi.

Lietuviškosios Skautijos 
darbo ir veiklos rezultatai 
yra aiškiai regimi tiek jauni
mo gretose, tiek paskiruose 
renginiuose, tiek ir jos mo
kyklą perėjusių 'veteranų'

Dariaus ir Girėno bareljefas Puntuko akmenyje, iškaltas skulptoriaus Bronio Puodžiaus. Apačioje 
jų testamento tekstas "Lietuvių tauta iš savo sūnų laukia ir drąsesnių žygių... ”

Dariaus ir Girėno žuvimą tebegaubia paslaptis
Prieš penkiasdešimt pen

kerius metus, 1933 m. lie
pos 17 d. Soldino miške žu
vų per Atlantą perskridę 
lietuviai lakūnai Darius ir 
Girėnas, bet iki šiam laikui 
Lituanicos tragedija pasi
lieka pilnai neišaiškinta pa
slaptimi.

Dariaus šeima anuo me
tu prašė JAV valstybės de
partamento grąžinti negy
viems lakūnas jų konstitu
cines teises, kaip JAV pi
liečių, ir išaiškinti tragedi
jos priežastį. Į tai valstybės 
departamentas atsakęs, kad 
tai buvęs ”neleimingas įvy
kis” ir oficialiuose sluoks- 
nuose buvo šis dalykas pri
imtas kraipant pečius su 
mįslinga šypsena.

Iš surinktų duomenų su
žinoma, kad Darius ketino 
skristi per pietinę Skandi- 

veikloje už organizacijos ri
bų.

Pastoviai ieškome būdų, 
kaip išlaikyti jaunimą savo 
taipe. Vienas iš paprasčiau
sių būdų būtų paremti orga
nizaciją, kuri iš tikro tyliai - 
bet efektingai! - tai vykdy
dama jau artėja prie aštun
tojo dešimtmečio. Atpalai
davimas, ar bent sumažini
mas finansinių rūpesčių, bū
tų pati efektingiausią para
ma.

Kai 'svarstyklės' linguos 
kaip atsakyti - knygutėje, lai 
mėtojo kategorijoje, įrašyki
me pačią VH-ją Tautinę Sto
vyklą ir - pridėję dar papil
domą auką, jei galim, - grą
žinkime ją LS Fondui.

Tikrieji laimėtojai jau 
esam mes visi, Lietuviškai 
Skautybei sugebėjus išsilai
kyti septynias dešimtis metų 
savo kelyje - padėkime jai 
augti toliau!

navijos pusiasalio dalį. Jis 
sakęs, kad skridimas bus 
saugesnis, regu skrendant 
per Vokietiją. Bet skren
dant per Airiją, Angliją ir 
Vokietiją, būtų mažiau per- 
skrendamo vandens ir ge
resnė galimybė patikrinti 
navigacijos kursą.

Iš pranešimų tiksliai ne
žinoma, ar jie leido raketas 
iš lėktuvo. Sakoma, kad la
kūnai buvo pastebėti, pasi
lenkę iš lėktuvo. Vėliau vo
kiečių sargybiniai sakę, kad 
jie manė lėktuvą esant len
kų, atseit "priešo”, mėgi
nus fotografuoti stovyklą.

Berlinchenas ir Soldinas 
buvo tais laikais labai arti 
neramaus lenkų fronto.

Visi tragedijos įrodymai 
buvo paskubom pašalinti. 
Kūnai, nuvežti į Soldiną, 
skubiai padėti į karstus ir 
užeinuoti. Taip skubėta, kad 
Kaune atidarytame viena
me karste rasta net 3 ran
kos.

Lietuvos vyriausybei pa
reikalavus, sugrąžintos lėk
tuvo dalys, bet galėjo su
statyti tik trečdalį lėktuvo. 
Kodėl kitos dalys nesugrą
žintos ?

Vokiečių pareiškime sa
koma, kad lakūnams pritrū
ko benzino ir buvo priversti 
leistis miške.

Bet tie kurie matė sudu
žusį lėktuvą, sako kad tan
kuose dar buvo likę 50 lit
rų ir 10 litrų skardinėse. 
Motoro tyrimai rodė, kad 
motoro gedimas nebuvo žu
vimo priežastimi.

Lėktuvas, sakoma, skri
do siekdamas medžių viršū
nes motorui veikiant visu 
smarkumu. Per 100 jardų 
viršūnės nukirstos, motorui 
atitrukus ir lėktuvo kūnui 
susitriuškinus į šipulius.

Jei lakūnai buvo pašauti, 
galimas dalykas, kad jie 
stengėsi, kol dar turėjo są

monę, pasprukti iš tos apy
linkės, bet jų regėjimui iš
senkant, įskrido tarp me
džių. Lėktuvo sėdynė ir to
liau išmėtytos dalis buvo 
kraujuotos.

Kaune balzamuojant la
kūnų kūnus, Dariaus kojo
se buvo peršovimo žymės, o 
vieno lakūno krūtinėje ras
tos trys kulkos ... Taip ra
šė prancūzų spauda.

Ir jų žuvimo misterija tę
siasi iki šiai dienai.

Kita misterija, tai JAV 
pašto, kuris iki šiai dienai 
pakartotinai atsisako išleis
ti JAV piliečių Dariaus ir 
Girėno prisiminimui pašto 
ženklą, nežiūrint daromų 
žygių jau keletą metų. Tuo 
tarpu leidžia visokių kačių, 
šunų ir abstrakčių formų 
pašto ženklus. Ar nėra čia 
diskriminacija? Argi nega
lima rasti būdų priversti 
pašto valdytojus pagerbti 
Dariaus ir Girėno atminti?

(Is)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

Lodi Community Hospital is jus that. 
A community hospital. We meet the 
needs of our local service area with 
ųuality care from quality people. lf 
you want to share our philosophy, 
please contact Joel Zimmerly, 216- 
948-1222 for employment opportuni
ties. We offer flexible staffing (10 
hour shifts), competitive salaries, 
management benefits with no park- 
ing problems.

LODI COMMUNITY HOSPITAL 
225 Elyria St.

Lodi, Ohio 44254
(27-29)

jįF TRAIN 
TO BE A 

įf PROFESSIONAL 
f • SECRETARY % 
f • SEC./RECEPTIONIST « 
f • EXECUTIVE SECHETARY 1

Start at Home. Learn S
word processing and j

related secretariat skills. j 
Home Study and Resident i 
Traming. Nat'l. Headquarters,l 
4699 No. Fed Hwy, LHP, FL.i 

į FINANCIAL AID AVAILABLE | 
į JOB PLACEMENT ASSISTANCE 1

1-800-327-7728
THE HART SCHOOL 

k A Oivision o< A CT, Corp.

(AccrediUd Membcr 
k NHSC)



Nr. 27 — 4 DIRVA 1988 m. liepos 14 d.

PLB Seimui praėjus... Lyme liga Dr. Danielius Degesys

(Atkelta iš 1 psl.) 
sys Baras ir Marija Reinie
nė.

Seimą sveikino JAV pre
zidentas, o žodžiu Ontario 
provincijos kultūros minis
teris.

Raštu dar sveikino visa 
eilė organizacijų, laikraščių 
redaktoriai ir kt. Po svei
kinimų prasideda seimo 
darbai.

Pirmieji savo darbų atas
kaitą seimui duoda PLB 
valdybos visi nariai. Ilges
nį' veiklos pranešimą pada
ro pats PLB valdybos pir
mininkas Vytautas Kaman- 
tas. Iš jo pranešimo aiškėjo 
naši PLB veikla įvairiose 
srityse ir įvairiuose pasau
lio kraštuose, kur tik veikė 
LB .Buvo rūpintasi kultū
rine, visuomenine, politine 
veikla. Kreiptas didelis dė
mesys į Pietų Amerikos lie
tuvių gyvenimą ir proble
mas ir PLB padėjo lėšomis, 
leidiniais, siuntė jaunimo 
atstovus, kurie dirbo su 
Pietų Amerikos jaunimo. 
Pats pirmininkas V. Ka- 
mantas, Milda Lenkauskie
nė, Birutė Jasaitienė ir ki
ti valdybos nariai keliavo 
Australijoje, Pietų Ameri
koje, Vokietijoje ir kitur 
stiprindami tų kraštų veik
lą savo patarimais ir para
ma. Rūpintasi Vasario 16 
gimnazijos išlaikymu. Vien 
tik iš Pietų Amerikos kraš
tų gimnaziją lankė ar lanko 
22 mokiniai, kuriems PLB 
valdyba parūpino išlaikymą 
ir keliones. PLB rūpinosi 
Jaunimo kongresų ruošimu, 
telkė jiems lėšas. Glaudžiai 
dirbo su kitų kraštų ben
druomenėmis. Po pirminin
ko pranešimo savo sričių 
darbus apžvelgė visi PLB 
valdybos nariai — dr. T. Re
meikis, Rimantas Dirvoms, 
Mykolas Drunga, Raimun
das Kudukis, Milda Len
kauskienė, Birutė Jasaitie
nė, Juozas Danys, Jaunimo 
sąjungos pirmininkas Alvy
das Slapšys, Pasaulio Lie
tuvio redaktorius Bronius 
Nainys, PLB Fondo Vytau
tas Kamantas, Jaunimo 
Kongreso pirmininkas Hen
rikas Antanaitis.

Išsamų, detalizuotą kon
trolės komisijos aktą per
skaitė PLB kontrolės komi
sijos pirmininkas Algis Ru
gienius. Komisija patikri
nusi kelių metų PLB val
dybos atskaitomybę pripa
žino, kad- ji vedama tvar
kingai ir tiksliai. Pareikšta 
PLB valdybai padėka.

Garbės teismo praneši
mas trumpas. Pirmininkas 
dr. Petras Kisielius tarė: 
bylų nebuvo. Taigi broliškai 
sutardami bendruomenin- 
kai dirbo.

Po valdybos pranešimų 
vyko plačios diskusijos. 
Ypač "užsidegė” jaunieji 
atstovai — jaunimas ir da
lyvavo diskusijos dėl jauni
mo veiklos.

Dr. T. Remeikis ir R. Dir
voms savo pranešimuose 
užsiminė, kad jaunimo są
junga, ypač JAV, nebuvo 
veikli ir buvę daug vargo 
jaunimą išjudinti ruošiant 
Kongresą Australijoje. Su 
tuo jaunimas nesutiko ir 
perėjo į savo pozicijų gy
nybą, stipriai atakuodami 
dr. T. Remeikį ir R. Dir- 
vonį.

Jaunimas įrodė, kad Kon
gresą ruošiant nuoširdžiai 
dirbo visuose kraštuose. 
Kongresas suruoštas gerai. 
Programos plačios. Nesuti
ko ir su teigimu, kad Kon
gresai duoda nuostolį. Jie 
įrodė, kad kongresui nešė 
pelną, o paskutinysis Aus
tralijoje davė 120,000 dol. 
PLB valdybai pelno. Tik 
penktasis kongresas buvęs 
kiek nuostolingas. Diskusi
jose dalyvavę jaunimo at
stovai įrodė savo veiklumą, 
demonstracijų ruošime, tel- 
kinarit kongreso ruošai, tel
kiant lėšas, buvo rengta 
renginiai, o Australijos dai
nininkės apkeliavo daug 
kraštų ir vietovių. Jaunimas 
pažadėjo LB talką ir atei
tyje, o dabar pradeda jau 
ruoštis būsimam septintam 
Jaunimo kongresui, kuris 
įvyks 1991-92 metais Pietų 
Amerikoje.

Dėl kitų valdybos narių 
pranešimų didesnių disku
sijų nebuvo. Pasitenkinta 
paklausimais ar papildy
mais. Iš pranešimų paaiškė
jo PLB platūs ,našūs dar
bai visame laisvajame pa
saulyje ir tai esanti didelė, 
ateitį turinti, jėga, kuri ir 
ateityje eis stiprėjimo ir 
našios veiklos keliu.

Po šių karštokų diskusi
jų pranešimus padarė įvai
rių kraštų atstovai: Argen
tinos — A. Mikučionis, 
Australijos — pirmininkė 
Dana Baltutienė ir iš Tas
manijos G. Kazokienė, Bra
zilijos — pirmininkas Alek
sandras Valavičius, Didžio
sios Britanijos — pirminin
kas Jaras Alkis, JAV — 
pirm. Vytautas Volertas, 
Kanados KV pirm. Vytau
tas Bireta, pranešimą pa
pildė Br. Vaštokas, Kolum
bijos — Algis Didžiulis, 
Prancūzijos — pirm. Ričar
das Bačkis, Šveicarijos — 
pirm. Narcizas Prielaida, 
Uragvajaus — R. Ibara, 
Venecuelos — dr. Vytautas 
Dambrava, Vakarų Vokie
tijos — J. Norkaitis.

Kraštų atstovų praneši
mai išsamūs, įdomūs, nusa
ką tų kraštų lietuvių veik-: 
los rūpesčius ir atliktus 
darbus. Pranešimų tarpe 
yra gana įdomių minčių, 
kurias, manau, reikėtų net 
atskirai spaudoje pagvil
denti. Tačiau šio rašinio 
apimtyje neįmanoma tai pa
daryti.

Bendra išvada — Kraštų 
LB valdybos dirba nuošir
džiai visose srityse — po-

Prieš keliolika metų Con
necticut valstijoje, Lyme 
miestelyje, buvo pastebėta 
keista iki to laiko dar ne
žinoma liga, kuri buvo pa
vadinta Lyme vardu, ši li
ga, jeigu būna pradėta gy
dyti anksti, tai būna nepa
vojinga, bet užleisto gydy
mo atveju gali duoti gana 
rimtų komplikacijų.

Lyme ligos susirgimų 
skaičius ypač padidėja lie
pos ir rugpiūčio mėnesiais 
tuo laiku, kai daugelis jau
nimo stovyklauja.

Lyme liga yra bakterinė 
infekcija, užkrečiama erkės 
(tiek) įkandimo metu. Er
kė yra parazitas randamas 
pas laukines peles ir stir
nas. Jos siurbia tų gyvulių 
kraują ir laikosi ant odos 
paviršiaus. Gyvuliui lan
džiojant tarp krūmų ir lak
stant po aukštą žolę, erkės 
nukrenta ant žolės arba krū
mų ir ten laikosi iki paten
ka ant kitos stirnos ar lau
kinės pelės. Vaikai laksty
dami po pievą su nuogom 
rankom ir kojom kaip tik 
ir tampa tokių erkių auko
mis. Lyme ligą pernešanti 
erkė yra mažas parazitas, 
nedidesnis negu sutrinto pi
piro trupinėlis. Erkės yra 
u ž s ikrėtusios bakterijom, 
s p i r ochetom vadinamom, 
kurios įkandimo metu ir 
patenka į žmogaus kūną ir 
sukelia ligos simptomus.

Ligos simptomai gali pa
sireikšti trim etapais. Pir
mas ir pats lengviausias 
etapas prasideda apvaliu 
odos išbėrimu, supančiu er
kės įkandimo vietą. Įkandi
mas būna nejaučiamas ir 
išbėrimas neskausmingas. 
Jis pamažu nyksta prade
dant nuo centro. Daugumo
je, būtent, apie 70% atve
ju išbėrimas atsiranda po 

litinėje — informuoja savo 
kraštų vyriausybes apie 
okup. Lietuvos padėtį, rašo 
ir siunčia joms memoran
dumus. Rūpinasi lituanisti
niu švietimu, šeštadieninė
mis mokyklomis. Ruošia 
kultūrinius renginius, riii- 
nėjimus, demonstracijas ir 
daug dirba Lietuvos laisvės 
byloje. Buvo optimistinių 
pranešimų, o taip pat ir pa
siskųsta, kad kai kur jau
nimas nesi jungia į lietuvių 
veiklą, lietuvių skaičius ma
žėja dėl amžiaus ir mir
čių, sąlygos veiklai nėra 
palankios.

Tačiau visumoje, reikia 
pripažinti, LB visuose kraš
tuose yra gyva, atlieka 
Lietuvai ir išeivijai didelius 
ir prasmingus darbus.

Į ateitį atstovai žvelgė 
optimistiškai teigdami, kad 
LB kraštų valdybos šalia 
kultūrinės veiklos varo gi
lią vagą, ir politinėje, Lie
tuvai naudingoje srityje.

(Bus daugiau) 

kelių dienų nuo erkės įkan
dimo, bet gali atsirasti ir 
tik už kelių savaičių. Kar
tu su odos išbėrimu as
muo gali skųstis gripozi- 
niais nusiskundimais kaip 
pavyzdžiui nuovargiu, gal
vos skausmu, apetito stoka, 
šalčio krėtimu, pakilusia 
t e m p eratūra, skaudančia 
gerkle, patinusiom liaukom, 
skaudančiais sąnariais ir 
raumenimis. Kai kurie ligo
niai gali skųstis meningitą, 
encefalitą ir hepatitą pri
menančiais simptomais bei 
raumenų ir kaulų skaus
mais, padidinta blužnimi ir 
kosuliu.

Gi tie ligoniai, pas ku
riuos liga pereina į antrą 
etapą, daugumoje praside
dantį po dviejų svavaičių 
iki trijų mėnesių po užkrė
timo, gali skųstis artriti
niais, keliaujančiais nuo 
vieno sąnario į kitą, skaus
mais arba neurologiniais 
nusiskundimais, kaip pa
vyzdžiui, veido paralyžių, 
matymo ir atminties sutri
kimu bei širdies problemom.

Trečiame etape, kuris ga
li prasidėti po kelių mėne
sių arba ir metų po įkandi
mo, ligonis gali gauti sun
kius degeneratyvinius artri
tus, daugiausiai pasitaikan
čius kelio sąnaryje arba 
sunkios neurologinius susir
gimus panašius į multiple 
sclerosis. Ligos simptomai 
visuose etapuose manoma, 
kad būna sukelti ligonio or
ganizmo imunologines re
akcijos, kuri susidaro orga
nizmui kovojant su spiro-. 
chetom.

šioje kovoje organizmas 
gamina antikūnius prieš in
fekciją, kurie ir sukelia są
narių simptomus. Lyme Ii-, 
gos diagnozavimui ligonio 
istorija (anamnezas) ir li
gos simptomai daugiau pa
deda negu laboratoriniai ty
rimai. Dabar naudojamas 
kraujo tyrimas nėra visai 
tikslus. Jo patikimumas yrą 
tik 30-50%. šiuo metu yra 
bandomas šlapumo tyrimas, 
kuris gal būt bus tikslesnis.

Erkės laikosi aukštoje 
žolėje ir krūmuose, todėl 
vaikščiojant tokiose vieto
se yra patariama dėvėti il
gas kelnes ir marškinius su 
užsegtu kalnierium ir ilgom, 
užsegtom rankovėm. Dra
bužiai arba rankos ir ko
jos apipurkštos chemikalu 
DEET (N-diethyl - metato- 
luamide) apsaugo nuo er
kių. Grįžus iš miško ar pie
vų patartina nuprausti visą 
kūną ir jį gerai apžiūrėti ar 
nėra kur prisikabinusių er- 
kių. Ypač svarbu apžiūrėti 
plaukuotas vietas. Erkės, 
kurios nėra įlindusios į odą, 
gali būti nuimamos nuo 
odos atsargiai pirštais. Gi 
erkės, kurios yra prasi- 
griaužusios pro odą, reikia 
išimti su adata. Erkė su
triuškinti arba prideginti

nepatariama, nes tokiu at
veju erkės kūno infekuotas 
skystis gali patekti į krau
ją. Išimta erkė, informaci
jos dėlei, patariama laikyti 
stiklinėje bonkutėje pažy
mint kur ir kada ją gavai. 
Įkandimo vietą reikia kas
dieną sekti ir, jeigu pastebi 
anksčiau aprašytus simpto
mus, reikia būtinai pasiro
dyti gydytojui. Ankstyvas 
gydymas yra ypač svarbus 
norint apsisaugoti nuo pro
gresyvinių neurologinių su
sirgimų. Lyme ligos gydy
mui gydytojai suaugusiems 
ligoniams prirašo Tetracy- 
cline ir Aminoxycilline, o 
mažiems vaikams Penicili
ną arba Erythromyciną.

Jeigu liga yra pažengusi 
ir duoda komplikacijas, tai 
didesni kiekiai vaistų būna 
duodami injekcijomis. Be
veik visi gydyti ligoniai pa
gyja, bet simptomai gali po 
mėnesių arba metų vėl pa
sikartoti.

ši liga nėra dažna. Visoje 
šiaurės Amerikoje iki šių 

-metų susirgimų iš viso bu
vo užregistruota tik 7 tūks
tančiai, bet kiekvienais me
tais vis daugiau ir daugiau 
užregistruojama šios ligos 
susirgimu gal būt dėl to, 
kad apie ją mes daugiau 
įgauname žinių ir geriau ją 
atpažįstame. Todėl ir yra 
svarbu žinoti, ypač stovyk
laujančiam jaunimui, kaip 
apsisaugoti nuo šios ligos.

Norintieji gauti daugiau 
informacijų apie Lyme ligą 
ir jos sukėlėją, gali kreiptis 
į Lymes Borreliosis Foun- 
dation, Box 462, Tolland, 
CT 06084, tel. 203-871-2900.

TOOLMAKER
Colibri, a recogmzed leader in 
the jevvelry industry, has an 
immediate opening for a 
Class A toolmaker.

The eneumbent should have 
experience in combmation 
tools along with hub and die 
works experience. Capable of 
building/repairing/maintain- 
ing elose tolerance tooling to 
include jigs and fixtures as 
vvell as progressive dies. 5+ 
yrs, experience preferred.

This position offers excellent 
wages and fringe benefits.

For immediate consideration. 
qualified candidates should 
apply at:

PERSONNEL DEPT

(^ollbru
beautful JEvyEU?y

1OO NIANTIC AVĖ. 
PROVIDENCE, 

Rl 02907
Located in the Huntington 
Industrial Park on a bus 
route.

An Equal 
Opportunity Employer

HIRING! Federal govern- 
ment jobs in your area and 
overseas. Many immediate 
openings without waiting 
list or tęst. $15-68,000. 
Phone call refundable. 
(602) 838-8885. Ext. 1753.

(26-28J
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Lietuvybė -- nevystanti gėlė
Iš Vytauto Alanto išeinančios knygos 

'Tauta istorijos vingiais’

Mąstant apie tautos liki
mą, nenorom kyla klausi
mas : Kodėl ? Kodėl visi kai
mynai sukūrė valstybes ir 
išsilaikė iki mūsų laikų, o 
mes praradom imperiją? 
Daug mūsų istorijos klau
simų tebėra neatsakytų.

Lietuvybės tema yra 
glaudžiai susijusi su mąs
tymais apie lietuvišką cha
rakterį. Juk koks bus lietu
vio būdas, tokia bus jo pa
saulėžiūra ir lietuvybės su
pratimas. Vis dėlto būtų 
tikslu šias abi temas par/a- 
grinėti paskirai, nors vie
tomis jos ir labai susiglau
džia ...

Mes laimin mūšius ir su
darom sau palankias sutar
tis, bet kodėl mūsų nuka
riautose žemėse pasodintos 
dinastijos bematant pasi
meta tarp svetimųjų, pa
miršta tėvynę ir net ilgai
niui atgręžia ginklą prieš 
ją?

Atrodo, kad lietuvis tarp
sta tik savo žemėje, bet 
kaip mat tampa berželiu 
svyrūnėliu iš jos išrautas. 
Sava bendruomenė tėvynė
je — lietuvio stiprybė! Jis 
per amžius atsparą sėmėsi 
iš lietuviško podirvio. Išsi- 
vietinęs, išblokštas svetur, 
jis praranda savo tautos 
saugų užnugarį ir kapitu
liuoja prieš svetimą aplin
ką.

Lietuvybės žodžio sąvoka 
labai aprėpni ir sunkiai 
duodasi nusakoma. Į ją įsi- 
glaudžia kalba, istorija, kul
tūra, tautos charakteris, 
papročiai, gyvenimo stilius 
ir t.t. Gal tiksliausiai ir 
trumpiausiais žodžiais tą 
sąvoką būtų galima nusa
kyti taip: lietuvybė yra 
tautos siela. Todėl ji turėjo 
būti visais laikais didžiai 
branginamas ir rūpestingai 
puoselėjamas tautos žiedas, 
bet deja, taip nebuvo. Lie
tuvybė turėjo nueiti labai 
ilgą ir klaidų kelią, kol pa
galiau ji išryškėjo tautos 
sąmonėje, ir aušrininkai pa
skelbė jos atgimimą, gal 
teisingiau sakant, užgimi
mą ...

Mus klaidina požiūris į 
lietuvybę ir jos likimą įvai
riose gadynėse. Sakysime, 
mes nė kiek neabejojame, 
kad antikinės Lietuvos vi
suomenė, ne valdžia, lietu
vybę brangino ir puoselėjo. 
Iš tų laikų mus pasiekia 
tautinės kultūros lobynas: 
tautosaka, dainos, mitolo
gija ir t.t. Lietuvybės su
pratimas be mūsų antikinės 
kultūros pradų įsisąmonini
mo būtų neįmanomas.

Betgi iš kitos pusės mes 

nieko nežinom, kad tuome
tiniai Lietuvos valstybinin
kai būtų vertinę ir puose- 
lėję lietuvybę. Jau buvo pa
brėžta kitur, kad jų visas 
dėmesys buvo sutelktas į 
valstybingumą. Kieki toje 
srityje jie pasiekė didelių 
laimėjimų, tiek skurdūs jų 
pėdsakai lietuvybės baruo
se, teisingiau sakant, čia jų 
veiklos nerandame beveik 
nė pėdsako. Lietuviai pylė 
vandenį ant rusų girnų ir 
stiprino jų valstybingumą 
nepaisydami etnogiafinės 
Lietuvos.

Gal Lietuvos ekspansinė 
politika į Rytus buvo tei
sinama ta mintimi, kad rei
kia telkti rusų jėgas ginan
tis nuo vokiečių agresijos 
Vakaruose. Betgi tokia po
litika sudarė ir didelį pavo
jų viduje, kas vėliau ir pa
siteisino. Lietuvos valdovai, 
užuot ieškoję kelių aisčiams 
vienyti ir valstybės bran
duolį stiprinti įsivedant lie
tuvišką rašliavą ir dedant 
tautinės kultūros pagrin
dus, be atodairos eikvojo 
tautos jėgas didvalstybei 
kurti. Pabrėžtina, kad lie
tuvybę kaipo tokią didvals- 
tybininkai visišktai ignora
vo, tartum jos ir visai ne
būtų buvę. Mūsų žargonu 
kalbant, tą dalyką jie pali
ko "privačiai iniciatyvai”, 
kitaip sakant, lietuviškai 
visuomenei, kuri lietuvybę 
ir išgelbėjo. Didvalstybi- 
ninkai tautinio elemento ne
sugebėjo įtraukti į savo po
litiką. Jei ne visuomenės 
užsispyrimas laikytis savų 
tradicijų, slavų bangą grei

J. Mateika

Z 'K
AK

c. \-
' '"'l A

čiausiai būtų Lietuvą galu
tinai nušlavusi nuo žemės 
paviršiaus. Sostinę Vilnių 
imperijos kūrėjai sutarp- 
tautino. Lietuvybė liko gy
va ramovėse ir giriose pasi
metusių sodybų židiniuose. 
Čia mes susiduriame su bai
sius istoriniu paradoksu: 
Didžiojo Lietuvos valsty
bingumo gadynėje nepuose- 
lėjama lietuvybė atsidūrė 
pavojingose sutemose. Lie
tuvių geriausios jėgos sken
do imperijos platybėse. Sa
kysime, XIX a. antroje pu
sėje rusų istorikai suskai
čiavo, kad iki 1385 m. 16 
Lietuvos kunigaikščių pri
ėmė provoslavų tikėjimą. 
Tai buvo tokia pradžia. Kas 
suskaičiuos kiek tų lietuvių 
kunigaikščių ir aplamai lie
tuvių dingo per amžius sla
vų bangose?

Labai abejotina, kad is
torija paaiškintų ir patei
sintų mūsų valdovų žema- 
žiūriškumą. Kažkas turėjo 
būti atsakingas už tai, kad 
tauta ištūnojo šimtmečius 
paskendusi šaltoje kultūri
nėje prieblandoje, kai vi
suose kaimynuose "tautinės 
aušros” jau buvo gerokai 
patekėjusios. Beraštės tau
tos likimas negalėjo būti la
bai šviesus. Ir nebuvo ...

Iš viduramžių mes pasu
kom į naujuosius laikus be 
lietuvybės kompaso. Net ir 
vadovaujantis tautos sluok
snis, bajorija, neturėdamas 
po kojom lietuvybės pagrin
do, pašlijo lenkų glėbin. Tą 
patį galima pasakyti ir apie 
mūsų bažnyčią, patekusią 
lenkų įtakon, žodžiu, kai

VI. Maželio nuotr.Rašytojas Vyt. Alantas, 

mūsų visi kaimynai puose
lėjo gryniausią nacionaliz
mą, mes, stokodami tauti
nės atramos, buvom begė
diškai jų išnaudojami, tei
singiau sakant, leidomės iš
naudojami.

Savos kalbos ir kultūros 
branginimas bei puoselėji
mas būtų padėjęs tvirtus 
tautinius, kultūrinius ir po
litinius pagrindus tautišku
mui, sakysim, lietuvybei, 
augti ir stiprėti. Lietuvy
bės dvasia būtų giliai įau
gusi į lietuvio charakterį ir 
būtų nužygiavusi į ateitį. Į 
lietuvybės skydą būtų at- 

sikorusios visokios sveti
mybės, n e p a d a rydamos 
mums žalos. Mes buvom 
politikai, strategai be lie
tuviško, tautinio užnuga
rio...
Vytautas Didysis kalbėjo 
lietuviškai, bet nerašė...

Paimkime, pavyzdžiui, 
kad ir mūsų nacionalinį he
rojų Vytautą Didįjį, gar
sųjį Žalgirio mūšio laimėto
ją. Istorikai sako, kad jis 
dar nebuvo pamiršęs savo 
tėvų Birutės ir Kęstučio 
gimtosios kalbos ir kad su 
savo pusbroliu Jogaila dar 
kalbėjęs lietuviškai. Yra 
net žinių, kad Vilniaus 
krikšto metu jie abu mokę 
neofitus lietuviškai kalbėti 
"Tėve mūsų". Istorikai taip 
pat pastebi Vytautą mokė
jus keletą svetimų kalbų ir 
diktavus laiškus iškart ke
letui raštininkų. Susidaro 
įspūdis Vytautą buvus pla
čios kultūros valdovą. O vis 
dėlto jis nepaliko jokio žen
klo, kad per ilgą savo vieš
patavimo laikotarpį būtų 
pasirūpinęs sukurti lietu
višką rašliavą ir lietuvių 
kalbą padaryti valstybinę 
kalbą, kaip tai jau buvo pa
darę visi Lietuvos kaimy
nai. Krokuvoj lenkai įstei
gė universitetą Jogailos 
vardu, o Lietuva tebebuvo 
totališkai beraštė. Tūlas 
bando tvirtinti, kad anais 
laikais tautinės kalbos dar 
nebuvusios aukštai vertina
mos ir kad viešpatavusi lo
tynų kalba. Lotynų kalba 
buvo tarptautinė mokslo,

(Nukelta į 6 psl.)
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Lietuvybė...
(Atkelta iš 5 psl.) 

literatūros ir diplomatijos 
kalba, o valstybių viduje 
buvo vartojamos tautinės 
kalbos. Vokiečiai brovėsi j 
Prūsiją ne su lotynų, o su 
vokiečių kalba, lenkai skel
bė krikščionybę Lietuvoje 
ne lotyniškai, o lenkiškai. 
Visi kaimynai rašė savo 
metraščius tautinėm kal
bom. Lietuvybės ignoravi
mo požiūriu Vytautas nė 
kuo nesiskyrė nuo kitų Lie
tuvos valdovų.

Neturėdami giliau į tau
tinį pobūdį įsisiurbusių lie
tuvybės šaknų, lietuviai il
gus amžius buvo blaškomi 
svetimų vėjų. Kažkur isto
rijos vingiuose slypi tos di
džiosios lietuvių tautos tra
gedijos kaltininkai.

Istoriškai peržvelgę lietu
vybės nueitą kelią, matome 
jį nebuvus rožėmis klotą. 
Ilgus amžius ignoruojama 
ir persekiojama ji vegetavo 
valstiečio sąmonėje, kol pa
galiau aušrininkai ją ”iš- 
grėbė” į paviršių. Mums 
šiandien aišku, kodėl į Lie
tuvą, neturinčią savo rašto 
ir nepuolei ė j ančią tauty
bės, ėmė brautis svetimas 
gaivalas ir ilgainiui tiek 
Įsigalėjo, kad net dar ir 
šiandien tebereiškia preten
zijų į mūsų sostinę ir Rytų 
Lietuvą. Vytauto Didžiojo 
žirgo išmaudymas Juodoje 
jūroje mums ne ką tepa
dėjo. Geriau jis būtų pasi
jodinėjęs Baltijos pakrante, 
ir čia išų^Luęlęs savo žirgą. 
Gal Baltijos jūra jam būtų 
davusi įkvėpimą, užuot ieš
kojus kažkur tuščios gar
bės, įsteigti lietuvišką pra
džios mokyklą ... Tuomet 
Lietuvos istorija būtų nu
riedėjusi kur kas lietuvy
bei palankesne linkme ir 
Vytauto Didžiojo nuopelnai 
tautai būtų įgavę kur kas 
prasmingesnį ir esminges
nį tautinį turinį.

Lietuvybė kitataučių 
akimis

Pirmiausia pacituosiu, 
kaip apie lietuvius atsiliepė 
Adomas Mickevičius. Mes jį 
laikom lietuvių rašytojų ra
šiusiu lenkiškai, bet ėmusiu 
siužetus iš Lietuvos istori
jos. Jis sako, kad lietuviai 
nesą prisirišę prie savo že
mės, jaučiasi namie visur, 
kur įsmeigia savo vėliavą 
ir pradedą naują dinastiją 
bei naują istoriją. Jie ne
primetą kitiems savo tau
tybės ir noriai priimą len
kų ar rusų tautybę. Bet vi
sur jie įkelią koją, viešpa
taujanti jėgos ir užkariavi
mo idėja. Mickevičiaus žo
džiais, Lietuva esanti be
reikšmė žemėlapyje, bet is
torijoje esanti begalinė. Ir 
kitoje vietoje jis priduria, 
kad lietuvių tauta esanti 
viena tų tautų, kuri dar tu
rinti rytojų (Feliksas Ju
cevičius, "Tauta tikrovės ir 
mito žaisme” 1970 m.).

Rusijos imperijos ortodoksai ir unitai
Rusija, Ukraina, Baltaru

sija švenčia krikščionybės 
įvedimo 1000 metų sukaktį, 
ir ta proga netrūksta ten 
iškilmingų oficialių minėji
mų, o taip pat ir skundų dėl 
Bažnyčios padėties ir dėl 
jos vadovybės laikysenos. 
Pavyzdžiui, ukrainiečiai ti
kintieji nepatenkinti, kad 
visos didžiosios iškilmės 
vyko Maskvoje ar Zagorske 
netoli Rusijos sostinės, 
nors princas Vladimiras 
Kieve liepė į Dnieprą su
mesti visus pagoniškus sta
bus ir masiškai krikštijo 
ukrainiečius, liepdamas bi
zantine tvarka pasinerti į 
tą upę.

Ortodoksų Bažnyčia Ru
sijos imperijoje, kaip ir ka
talikai Lietuvoje per pasta
ruosius 40 metų, yra susi
dūrusi su dideliais perse
kiojimais. Sako, 1917 m. 
Rusijoje buvo 51.105 kuni
gai ir 162 vyskupai, o 1940 
m. mažiau kaip 500 kunigų 
ir 7 vyskupai. Katedros bu
vo paverstos ateizmo mu
ziejais, o dauguma bažny
čių nugriautos.

Kai Sov. Sąjungą užpuo
lė Hitlerio armijos, Stalinas

Kai Mickevičius sako, 
kad lietuviai neprimetą ki
tiems savo tautybės, žino
ma, teisybė. Teisybė ir tai, 
kad kur "lietuviai iškėlę sa
vo vėliavą”, ten jie kūrė 
naują dinastiją ir istoriją. 
Tik sunkiau sutikti, kai jis 
nori pavaizduoti lietuvius 
kunigaikščius žiauriais už
kariautojais. Istorija tokių 
faktų nėra užregistravusi. 
Lietuviai pasižymėjo dide
le tolerancija, perėmė užka
riautų tautų papročius ir 
patys nutautėjo.

Amerikietis antropologas 
Reader, nagrinėdamas įvai
rių tautų ištautėjimo klau
simą, kaip pavyzdį parenka 
japonus, kurie svetimą kul
tūrą asimiliuoja, nepraras
dami japoniškų ypatumų. O 
kitam pavyzdžiui jis neran
da imlesnės tautos už lie
tuvius, kurie nutautėja 
lengvai ir totališkai. Rea- 
deris pradeda nuo Mindau
go ir Gedimino laikų, nu
piešia kokia buvusi didinga 
Lietuvos imperija, kaip ta 
didvalstybė buvusi sukurta, 
kaip ta viešpatni imperija, 
primetusi savo valią pusei 
Europos, pasisavinusi sve
timas kalbas, svetimus pa
pročius ir tobulai nutautė- 
jusi.

Prof. K. Pakštas, cituo
damas Readerį, priduria 
klausdamas: "Ta tauta, val
džiusi nuo Baltijos iki Juo
dųjų marių, išmargino sa
vo vardais Lenkijos ir Ru
sijos istoriją, bet ką Lietu
va turi iš to ?" ("Paskutinė 
prof. K. Pakšto kalba”, 
Draugas, 1961 m. vasario 
18 d.).

(Bus daugiau) 

susigriebė, kad reikia ir 
Bažnyčią turėti sąjunginin
ku ir savo karo meto kalbo
se nebe draugais vadino 
klausytojus, bet bažnytiniu 
sveikinimu kreipėsi: broliai 
ir seserys. Visi buvo ragi
nami ginti "šventosios mo
tinos Rusijos". Bažnyčia 
tada atgavo šiek tiek teisių, 
tarp jų — teisę turėti ku
nigų seminariją ir išsirink
ti patriarchą. Nors tos tei
sės išliko ir Chruščiovo lai
kais su sąlyga, kad Bažny
čia rems sovietinę užsienio 
politiką ir pagal partijos po
litiką orientuos tikinčiuo
sius, bet tada dar buvę už
daryta apie 10,000 bažny
čių.

Dabar, tais sukakties me
tais, Bažnyčios vadovai 
daug ko tikisi. Sako, grą
žinamos bažnyčios, ir buvo 
atspausta pusė milijono 
Biblijų, nors labai kritiškas 
dėl Bažnyčios vadovų laiky
senos kun. Glėbas Jakuni- 
nas sako, jog tai esanti 
"ateistinės valstybės vals
tybinė bažnyčia", kuri ga
linti pasikeisti tik iš vidaus, 
o ne iškilmių rengimu. Iš 
tikro dabar esą apie 6,000 
kunigų ir 6,800 veikiančių 
bažnyčių, kurios aptarnau
ja 40 milijonų tikinčiųjų. 
Tačiau tuos reikalus aiški
nantieji specialistai teigia, 
kad apie pusė tų bažnyčių 
yra Ukrainoje ir Baltarusi
joje.

Atoslūgis esąs jaučiamas, 
bet ne visur. Kuo toliau 
nuo Maskvos, tuo blogiau. 
Ukrainos Barvenkovo mies
telyje kun. Sakidonas per 
bažnytinį komitetą atgaivi
no parapiją, sudarė pinigi
nių išteklių, pradėjo pasta
to remontus, bet vietinė 
valdžia pradėjo persekioti. 
Milicijos viršininkas, kom- 
somolo komitetas ir parti
jos pareigūnai pradėjo va
rinėti šalin į bažnyčią einan
čius tikinčiuosius. Fotogra
fuojami tikintieji, kurie ne
ša krikštyti savo vaikus, 
tikrinami jų dokumentai, 
pranešinėjama jų darbovie
tėms. Apie tokius įvykius, 
tiesa, Maskvos spauda in
formuojama. Smerkiami la
bai uolūs vietiniai pareigū
nai, kurie Archangelske ir 
Sverdlovske neleidžia var
pais skambinti. Tai esąs iš
kraipymas partijos linijos, 
tyčiojimasis iš Lenino prin
cipų, bet vis dėlto taip yra..

Vakarų Ukrainoje teisių 
sau reikalauja unitai, kurie 
naudojasi ortodoksų litur
gija, bet priklauso Romai. 
1946 m. Stalinas įsakė tą 
Bažnyčią prijungti prie ru
siškų ortodoksų, nes karo 
metu ji simpatizavusi vo
kiečiams. Apie ketvertas 
milijonų tikinčiųjų nuėjo į 
pogrindį — pradėjo rinktis 
apleistuose namuose ir miš
kų aikštelėse. Saugumo da
liniai, naudodamiesi šarvuo
čiais ir helikopteriais, gai
niojo ir gaudė juos, kuni

gus ir tikinčiuosius siuntė 
į koncentracijos lagerius, 
taip vyko iki šių dienų, ir 
niekas jų neužstojo, nereiš
kė už juos protesto.

Didžiausi Bažnyčios va
dovybės kritikai yra religi
nis pogrindžio sąjūdis, va
dinami tikrieji ortodoksai 
krikščionys. Jie kaltina 
Bažnyčios vadovybę, kad ji 
yra smarkiai infiltruota 
KGB agentų. Dabar jau mi
ręs metropolitas Nikodemas 
buvęs KGB generolas majo
ras. Ta sekta, tarp kita ko, 
šventuoju pripažino pasku
tinįjį Rusijos carą.

Ta sekta susidarė 1925 
m., kai mirė patriarchas Ti- 
chonas. Jis buvo įkalintas, 
nes protestavo, kad konfis
kuojamos bažnytinės šven
tos brangenybės, ir, kaip 
spėjama, buvo nužudytas. 
Jo vietą užėmė Sergėjus, 
kuris kaltintas artimu ben
dradarbiavimu su GPU. Kai 
jie viešai pradėjo dėkoti vy
riausybei, kad leido jam 
perimti visos Rusijos Baž
nyčią, tie tikrieji ortodok
sai krikščionys nuėjo į ka
takombas.

Ir Sergejaus vadovauja
ma Bažnyčia nemaža ken
tėjo. Daug kunigų buvo įka
linta ar išžudyta. 1937 m. 
ištremtas į salą Arktikoje 
mirė metropolitas Petras. 
Čemkento kalėjime buvo su
šaudyti metropolitai Kirilas 
ir Juozapas. Vyskupas Am- 
filokis ištremtas -į Sibiro 
miškus.

Nukentėjo, žinoma, ir to 
tikrųjų ortodoksų sekta. 
Neseniai paskelbtas doku
mentas rodo, kad pokariu 
buvo teisiami 10 vyskupų. 
Jame kaltinama partija, kad 
ji norinti į savo rankas per
imti Pasaulinę Bažnyčių ta
rybą. Ten pat sakoma, kad 
"ekumeninė paleistuvė sėdi 
ant komunistinio žvėries, o 
tuo tarpu Kristaus Sužadė
tinė bėga nuo abiejų jų į 
dykumas”.

Kad ortodoksų Bažnyčioj 
esama KGB agentų, paaišr 
kėjo vienas atvejis praeities 
metais. Patriarchate dirbęs 
vertėju Aleksandras šušpa- 
novas prisipažino padėjęs 
išsiųsti į lagerius du plačiai 
žinomus disidentus — ko

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

votoją už žmogaus teises 
Vladimirą Bukovskį ir orto
doksų kunigą Glėbą Jaku- 
miną. (k. p.)

MIRĖ KUN. ADOMAS 
GELŽINIUS

Mirė garbės senjoras ir 
paskutinis Nepriklausomos 
Lietuvos evangelikų liute
ronų konsistorijos vicepre
zidentas kunigas Adomas 
Gelžinius Braunschweige, 
Vokietijoje.

Adomas Gelžinius gimė 
1902 m. balandžio mėn. 19 
d. Lampsočių kaime, Šilutės 
apskr., Klaipėdos krašte. 
Mirė po sunkios ir vargi
nančios ligos Braunschwei- 
go ligoninėje 1988 m. bir
želio mėn. 22 d., sulaukęs 
86 metų amžiaus.

Klaipėdoje baigė 1926 m. 
lietuvių suaugusiųjų gimna
ziją. Po to studijavo Kaune 
Vytauto Didžiojo universi
tete evangelikų fakultete 
teologiją ir filisofiją. Vika
ru buvo Katakių ir žvyrių 
parapijose. 1931 m. Kaune 
evangelikų bažnyčioje buvo 
ordinuotas kunigu. Nuo 
1931 m. ligi 1941 m. buvo 
kunigu Kretingoje. Be to, 
buvo lektorium Aukštajame 
pedagogikos institute Klai
pėdoje, Panevėžyje ir Vil
niuje. Nuo 1937 m. išrink
tas senjoru ir Konsistorijos 
viceprezidentu. Tas aukštas 
pareigas ėjo iki repatriaci
jos 1941 m. Jam buvo pa
vesta šaukti kunigų konfe
rencijas, egzaminuoti teolo
gijos kandidatus, ordinuoti 
kunigus ir juos įvesti į pa
rapijas.

Vokietijoje karo metu bu
vo kunigu Praschnitz para
pijoje, Pietų Prūsijoje. Po 
Antrojo pasaulinio karo iki 
pensijos 1969 m. aptarnavo 
Woltwiescho, Veltheimo ir 
Braunschweigo švento To
mo parapiją, šalia savo tie
sioginių pareigų vokiečių 
parapijose jis aptarnavo 
lietuvius evangelikus liute- 
ronius, gyvenančius Wat- 
tenstedte, Salzgitter-Leben- 
stedte ir kitur. 1974 m. iš
leido knygą vokiečių kalba 
"Liuteronų Bažnyčia Lietu
voje”. Buvo aktyvus Lietu
vių liuteronų vyriausios 
Bažnyčios etarybos prezi
diumo narys iki mirties.

(s)
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LOS ANGEtfS LIETUVIAI
PETRONIŲ ŠEIMOS 

ŠVENTĖ

Birželio mėnuo yra tur
tingas vardadieniais, sma
gu vardadienio proga svei
kinti, o dar maloniau jų 
šventėje dalyvauti.

Julijos Petronienės pa
kviesti rinkomės gražion p. 
Petronių rezidencijon at
švęsti Jonines. Medžių pa
ūksmėje ant kalnelio pro at-. 
daras dūris į balkonus buvo 
malonu stebėti ir grožėtis 
miesto vaizdais. Rinkosi 
gražus būrys jų draugų, 
maloniai stebėjausi, kad pu
sė jų buvo jaunosios kartos 
atstovai. Gardžiai buvome 
vaišinami Julijos ir dukros 
Dainos, o nuo jų neatsiliko 
sūnus Dainius, kuris prižiū
rėjo, kad mūsų troškulys 
būtų patenkintas.

Svečiams susirinkus ir 
pašnekesiams bei linkėji
mams įpusėjus, Julija, pa
dėkojusi visiems už atsilan
kymą jos vyrą Joną pagerb
ti ir pasveikinti, pakvietė 
pakelti šampano taures ir 
sudainuoti Valio, Valio, čia 
Jonas Petronis padėkojo ir 
prisipažino, kad tikroji 
šventė yra ta, kad jų dukra 
Daina susižiedavo su jau
nuoliu iš Detroito Virgili
jum Kaspučiu. Vėl taures 
kėlėme ir šį kartą už jau
nuosius ir linkėjome dainuo
dami jauniesiems daug lai
mės, džiaugsmo ir ilgiausių 
metų. Malonu buvo žiūrėti 
į šią gražią porą, veiklią lie
tuviškame gyvenime.

Daina Petronytė 1984 m. 
baigė USC universitete 
Public Relations su baka- 
laurės laipsniu. Yra baigu
si šv. Kazimiero parapijos 
lituanistinę mokyklą. Pri
klausė lietuvių jaunimo or
ganizacijom ir jose akty
viai reiškėsi veikloje, skau
tė nuo 6 metų amžiaus, šiuo 
metu yra akademikių skau
čių pirmininkė, tautinių šo
kių „Spindulys” dalyvė, da
lyvavo su ”Viva Europa’’ 
kelionėse po Ameriką ir 
Australiją, universitete ak
tyviai reiškėsi studentų 

Susižadėję Virgilijus Kasputis ir Daina Petronytė.

veikloje. 1984 m. Pasaulio 
Sporto Olimpijadoje dalyva
vo kaip vėliavnešė, labai 
dažnai atlikdavo lietuviškų 
parengimų programos ve
dėjos pareigas, 1984 m. bu
vo išrinkta į ALTo valdybą 
ir joje ėjo vicepirmininkės 
pareigas. Šiuo metu dirba 
Public Relations srityje.

Virgilijus Kasputis De
troito mieste gyvendamas 
baigė aukštesniąją lituanis
tinę mokyklą ir pedagogi
nius kursus. Studijavo Lo
rence Institute of Technolo- 
gv, Detroite, dabar toliau 
tęsia studija^ Los Angeles. 
Priklausė lietuviškom or
ganizacijom ir jose aktyviai 
reiškėsi veikloje, nuo mažų 
dienų priklausė ateitininkų 
sąjungai, dalyvavo „Šilai
nės” ir „Audinio” tautinių 
šokių grupėse, priklausė 
sporto klubui ’’Kovas„, bu
vo parapijos Dievo Apvaiz
dos lektorium. Prieš šešis 
mėnesius persikėlė į Los 
Angeles, šiuo metu dirba 
kaip „designing” inžinierius 
Ocean technologijos įstaigo
je, Burbank. Atvykęs įstojo 
į Los Angeles tautinių šo
kių „Spindulys” grupę.

Mes visi džiaugiamės lie
tuviškame gyvenime veik
lia dar viena nauja lietuviš
ka pora mūsų kolonijoje.

Pokylis vaišingoje Petro
nių šeimoje tęsėsi toliau, 
visų pakili nuotaika ir 
džiaugsmas lydėjo mus iki 
vidurnakčio. A. M.

PRISIMINTAS 
RUKŠĖNAS

Dešimtmečiui nuo Gedi
mino Jono Rukšėno mirties 
paminėti, birželio 26 d. Los 
Angeles šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje buvo at
laikytos pamaldos, po kurių 
Rukšėnų artimieji ir drau
gai buvo nuvykę prie Ruk
šėno kapo Forest Lawn ka
pinėse Glendale. Pasimeldus 
buvo sugiedota Marija Ma
rija ir Lietuvos himnas.

Janinos Rukšėnienės pa
kviesti, tų apeigų dalyviai 
susirinko Tautiniuose Na-

Jaunieji Vaiva (Pažemėnaitė) ir Saulius Jurkūnai.

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

Vietoj stogo — mėlynas 
Kalifornijos dangus, o po 
kojų žvilgantis Ramusis 
Vandenynas ir puslankiu 
išsiskleidusi Los Angeles 
pakrančių panorama.

Tokioj aplinkoj, apsupti 
žydinčių gėlių, grupės arti
mųjų bei draugų, birželio 
penktą dieną žiedus ir pa
žadus sumainė Vaiva Pa
žemėnaitė ir Saulius Jurkū
nas. Abu jaunieji gimę ir 
užaugę Kalifornijoje.

Vaivos tėveliai Mirga ir 
Kęstutis Pažemėnai gyvena 
grąžą jame Rancho Palos 
Verdes, Calif. Sauliaus ma

muose pietums, kurių metu 
apie velionį kalbėjo inž. A. 
Mažeika, K. Karuža, B. 
Brazdžionis paskaitė eilė
raštį, Lietuvių Fondo atsto
vas J. Činga pranešė, kad 
šia proga Lietuvių Fondui 
suaukota 450 dolerių. Taip 
pat kalbėjo VI. Pažiūra — 
kuris tvarkė pietų progra
mą. Dalyvavo arti 100 žmo
nių. (vi>) 

mytė, Regina Jurkūnienė, 
įsikūrusi taip pat netoli jū
ros, Lomita priemiestyje, 
kur Saulius ir užaugo. Jau
nojo tėvas a. a. Dr. Juozas 
Jurkūnas buvo vienas iš 
Tautinės Sąjungos skyriaus 
ir Tautinių Namų įkūrėjų 
Los Angeles mieste. Regina 
taip pat visuomet buvo ir 
iki šios dienos yra nepa
vargstančiai veikli ir dosni 
skyriaus narė.

Su džiaugsmu sveikina
me jaunąją lietuvių porą ir 
tikimės, kad jiedu, Vaiva 
ir Saulius, neatitols nuo lie
tuviško kamieno. (rs)

BOSTON
LAISVĖS VARPO 

VAJUS

Jau atsiliepė eilė asmenų 
į paskelbtą Laisvės Varpo 
vajų, kurio tikslas — suda
ryti bent 200 klausytojų, 
mokančių už kiekvieną pro
gramą po 1 dol., taigi, 52 
dol. per kalendorinius me
tus. Į tokių eiles įsijungė 
kun. Albertas Abračinskas 

iš Brocktono, adv. dr. Ma
rija Šveikauskienė iš Bos
tono, Gintaras ir Valentina 
Čepai iš Quincy, Virgilijus 
ir Regina Martinoniai iš 
Gloucester, Stasys Eiva iš 
Brocktono. Įskaitant anks
čiau gautus tos rūšies įna
šus, dabar Laisvės Varpas 
jau turi 24 klausytojus, ku
rie savanoriškai įmokėjo 
šiais metais po 1 dol. už 
kiekvieną programą. Tai 
dar nesudaro vieno aštun- 
dalio to skaičiaus, kokio 
reikia, kad jo sėkminga 
veikla būtų užtikrinta. Vi
si kiti klausytojai raginami 
pasekti pavyzdingųjų klau
sytojų pėdomis ir galimai 
greičiau atsiliepti į vykdo
mą vajų.

NAUJA VALDYBA 
PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

LB-nės Brocktono apy
linkės metiniame susirinki
me sudaryta valdyba taip 
p a s i s k irstė pareigomis: 
Stasys Eiva — pirminin
kas, Povilas Stabinš — pir
masis vicepirmininkas, Vac
lovas Senūta — antrasis 
vicepirmininkas ir atstovas 
į Brocktono Lietuvių Tary
bą, Liuda Šukienė — sekre
torė, Antanas šaduikis — 
iždininkas ir lietuviškos 
spaudos platintojas.

DR. SAULIUS CIBAS

Dr. Saulius E. Cibas šiuo 
metu dirba patologijos de
partamente Brigham & Wo- 
men’s ligoninėje Bostone ir 
dėsto Harvardo Universite
to medicinos fakultete. Nuo 
liepos 1 d. jis paskirtas cy- 
tologijos skyriaus direkto
riumi patologijos departa
mente.

Apie savo tyrimus Dr. 
Saulius E. Cibas yra pada
ręs pranešimus medikų su- 
važia vimuose Atlantoje, 
New Orleans, Washingtone, 
San Franci sco, New Yorke 
ir kitur.

Kaip žinoma, Dr. Saulius 
Cibas yra puikus pianistas. 
Jis dažnai būna akompania
toriumi dainininkams lietu
vių rengiamuose koncer
tuose.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Prie a.a. G J. Rukšėno kapo Forest Lawn kapinėse, Glendale, Ca.
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Train to be a
TRAVEL AGENT 
" TOUR GUIDE

AIRLINE RESERVATIONIST

Start at home. Train on live 
airline computers. Home study 
and resident training. Financial 
aid available. National Hdqtr. 
Pompano Beach, FL.

A.C.T. TRAVEL SCHOOL

1-800-327-7728
Accredited Member N.H.S.C.

Drivers

PROFESSIONAL 
DRIVERS

Trallwood Transportation of 
St. Paul, Minnesota, Is hlring 
drivers to haul refrlgerated 
freight on new 1988 equip- 
ment. Excellent pav and 
safetv bonus package. Mušt 
be able to secure unit at 
home when off duty.
To qualify, you mušt be 25 
years ola, wlth 2 years 
minimom OTR experience; 
have a safe drlving record; 
meet all DOT requirements; 
and pass drug screen tęst.

CALL 1-800-533-3427

TRAILVVOOD 
TRANSPORTATION

PHYSICAL THERAPY 
fultime positions 

AVAILABLE NOW 
Starting salary $32,000-$35,000 

Want association with other dynamic 
professionals? Consider a position 
with responsibility in program and 
staff development. Hillhaven Rehab 
Services has openings for licensed 
physical therapists in the Columbus 
area. Excellent salary and fringe be
nefits. No weekends. This opportu
nity is to get in on the ground floor 
of a growing therapy group. New 
grads are welcome. For information 
please contact:

Brenda Peterson 
HILLHAVEN REHAB SERVICES 

20700 W. Watertown Rd. 
Waukesha, W1 53186 

(414) 784-8876
(25-27)

OPPORTUNITY 
for 

PROFESSIONAL HELP
To work & live in a small congenial 
community in a 80 bed general hos- 
pital in Southern Arizona.
RN positions available in acute-care. 
1CU/CCU, labor and delivery.

ALSO NEEDED
REGISTERED MEDICAL 

TECHNOLOGIST, 
REGISTERED X-RAY, 

TECHNOLOGIST
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST
Competitive salaries and benefits. 
Year-round recreation, ideal climate, 
bi-cultural community. One hour 
south of Tucson. Contact: Director 
Human Resources. Carondelet Holy 
Cross HospitaI, 1230 Target Range 
Roaad, Nogales, AZ 85621. (23-29)

MATURE WOMAN TO LIVE IN 
AND BECOME PART O F THE FA- 
MILY 5% DAYS/WEEK. OWN PR1- 
VATE ROOM. CONVEN1ENT TO 
STORE AND TRANSP. MUŠT SPEAK 
ENGL1SH. WILL SPONSOR IF NE- 
CESSARY. WYNNEWOOD AREA. 
CALL AFTER 6. 215-649-6736.

 <25-27)

ULTRASOUND 
TECHNOLOGIST

St. Jomes Community Hospi
tal, located in the heart of the 
beautiful Montana Rocky 
Mountains, has an immedi- 
ate opening for a full time ul- 
trasonographer whose pri- 
mary responsibility will be 
abdominal and OB/GYN di- 
agnostlc procedures. Mušt 
be registered or registry eli- 
gible in dlagnostlc ultra- 
sound.

Excellent salary and benefits 
accompany this position.

Send resume in confidence, or 
call:

Patrick Dudley 
Employment Supervisor 

ST.JAMES 
COMMUNITY HOSPITAL 

400S.CIark St.
Butte, Montana 59701 

1-SM-5W454 
EOEM/F

NEEDED IMMEDIATELY
• J1G AND F1XTURE JOB CO- 

ORD1NATOR
• JIG AND F1XTURE DES1GNERS 

AND DETAILERS
• MODEL DES1GNER
• DESIGN AND MANUFACTUR

ING SALES COORDINATOR (M1NI- 
MUM 10 YEARS EXPERIENCE)

EXCELLENT BENEFITS
PLEASE RUSH RESUME TO:

Mike Borden 
Thomas Design & 

Engineering 
2029 S. Elms Rd.

Swartz Creek, Mich. 48473

ST. PETERSBURG LIETUVIAI
ST. PETERSBURGO 

MIESTO GIMTADIENIS

Birželio mėn. pirmojoje 
pusėje St. Petersburgo 
miestas šventė savo 100 me
tų sukaktį. Ta proga mies
te buvo daug įvairių rengi
nių, o šeštadienį, birželio 
mėn. 11 d. Straub parke, 
esančiame miesto centre 
prie Tampos įlankos, 9 vai. 
ryto prasidėjo oficialios 
miesto gimtadienio iškil
mės. Specialiai pastatytoje 
didelėje scenoje grojo jūri
ninkų orkestras iš Orlando; 
ten sėdėjo valdžios, guber
natoriaus, St. Petersburgo 
ir aplinkinių miestų atsto
vai ir visa eilė pionierių šei
mų ir St. Petersburgo gy
ventojų, kurių keletas buvo 
virš šimto metų amžiaus 
(jie gimė ir visą laiką gy
veno St. Petersburge).

Dalyvaujant miniai žmo
nių, buvo atneštos vėliavos 
(jų tarpe ir lietuviška tri
spalvė, nešama tautiniais 
rūbais dėvinčios A. Rad
vilaitės) , buvo giedamas 
Amerikos himnas, skaitoma 
poezija, parašyta St. Pe
tersburge gimusių poetų, 
šokamas Maypole šokis apie 
įkastą ir papuoštą stulpą, 
sudarant audinį iš spalvotų 
juostų. Lygiai 10 vai. ryto, 
kaip buvo žadėta, žemai 
praskrido eskadrilė F-16 
lėktuvų iš artimos McDill 
oro bazės. Didžiosios scenos 
šonuose pastatytose palapi
nėse gulėjo specialus, trau
kinio formos, ’Albertson’o 
kepyklų iškeptas 6000 sva
rų tortas, kuris vėliau bu
vo dalinamas visiems iškil
mių dalyviams.

Minėjime aktyviai daly
vavo ir St. Petersburg In- 
ternational Folk Fair So- 
ciety — SPIFFS, kurios na
riu yra ir lietuvių klubas. 
Mūsų klubas, kartu su 20 
kitų tautų, buvo SPIFFS’o 
pakviesti įsiruošti parke 
maisto paviljoną ir parda
vinėti valgį susirinkusiems 
svečiams. Klubo valdybos 
paprašyta, maisto paviljo
ną įruošė tautinių šokių 
grupė ”Audra”, pagaminusi 
skanių dešrų ir patraukliai, 
su reikiamais priedais, jas 
patiekusi klijentams. Pasi
sekimas buvo geras, ir jei
gu ne pačiame prekybos 
įkarštyje užėjęs ilgas ir 
smarkus lietus, išbaidęs iš 
parko visus lankytojus, bū
tų buvę viskas išparduota, 
o buvo pagaminta 600 sva
rų. Mūsų paviljoną aplankė 
ir lietuvių draugas, daug 
kam žinomas Floridos kon- 
gresmanas BilI Young, sa
kydamas — aš turiu būti
nai paragauti skanių lietu
viškų dešrų. Aišku, jis bu
vo prideramai pavaišintas. 
Vakare dar turėjo būti Flo
ridos simfoninio orkestro 
koncertas ir laser’io demon
stracija, bet dėl lietus ir 
vėjo viskas buvo atšaukta.

Klubas dėkingas už at
stovavimą savo šokėjams, o 
ypač E. ir Z. Radvilams už 
atvežimą paviljono reikme
nų ir paskolinimą visai die
nai naujos lauko kepimo 
krosnies.

KLUBO SUSIRINKIMAS

Birželio mėn. 18 d. klubo 
salėje buvo sušauktas Flo
ridos Amerikos Lietuvių 
Klubo narių susirinkimas 
pasitarti kai kuriais klubą 
liečiančiais reikalais ir nu
statyti. ar bibliotekos prie
statas bus statomas ar ne. 
Šiuo metu, kai biblioteka 
yra klubo raštinėje, sekma
dieniais įvyksta susikimši
mas — skaitytojai renkasi 
knygas, o klubo valdyba kai 
kada posėdžiauja arba turi 
daryti dienos pinigines apy
skaitas. Be to, naujai įsigy
tos ar dovanotos knygos 
jau nebetelpa į lentynas — 
daug knygų tenka laikyti 
dėžėse sandėlyje.

Pasisakymų buvo įvairių. 
Kai kurie nariai pareiškė 
nematą jokio reikalo daryti 
išlaidas bibliotekos priesta
tui, motyvuodami, kad skai
tytojų turime nedaug, ir iš
leidimas keliolikos tūkstan
čių dolerių tos mažos sau
jelės reikalams būtų nepa

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

Raštija ............................................................ $ 44)0
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.

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS

Adresas

□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai .................. $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas.........  $ 35.00
.—. Anksčiau užsisakiusiems-$33.50

ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai .................. $150.00
L-J VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai.............................  $ 35.00

[J Signataro PETRO KLIMO ”Iš mano atsiminimų”..... $ 13.00
[J 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 kolbos 
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

teisinamas. Knygas, esą, 
gauname tik dėl to, kad 
senstelėję ir negalį skaity
ti lietuviai čia randa lengvą 
būdą knygomis nusikratyti; 
knygomis esą užversti ir 
mūsų šiaurinių kolonijų 
sandėliai ir archyvai; jų 
niekas neskaito, netvarko ir 
jomis nesidomi. Buvo iš
reikšta ir baimė, kad, pri
stačius biblioteką, sumažės 
lietuviškos knygos pirki
mas, nes žmonės galės 
knygą pasiimti iš bibliote
kos; tai neigiamai atsiliep
tų mūsų rašytojams ir lie
tuviškų knygų leidėjams, 
kurie ir šiaip vos galą su 
galu tesuveda.

Diskusijose atsirado daug 
ir optimistiškų balsų, kurie 
sakė, jog šį priestatą rei
kėjo statyti porą metų 
anksčiau, kai buvo iš pa
grindų tvarkoma bibliote
ka. Tokiu būdu būtume iš
vengę dabartinių nepatogu
mų. Pristačius priestatą bū
tų ne tik kur knygas sudėti, 
bet ir atsirastų dar vienas 
kambarys žaidimams, po
būviams ar seklyčiai. Su
jungus esamą mažąją ir bū
simą sales, galima bus su
sodinti pobūviui 100 asme
nų, nenaudojant didžiosios 
salės. Būtų įrengiami san
dėliukai laikyti televizijos 
aparatui ir jo priedams, 
choro gaidoms, papildomas 

barui sandėlys, kuris taip 
reikalingas. Gaunamų kny
gų tarpe esą ir labai retų ir 
gerų knygų, taip pat ir en
ciklopedijų ; jos jau esą gau
domos Lietuvoje, o jeigu 
kada nors reikalai pagerės 
tiek, kad ten bus galima 
siųsti knygas, tai būtų ne
įkainuojamas turtas mūsų 
tėvynainiams. Bibliotekos 
vedėja pranešė, kad skaity
tojų skaičius vis didėja, o 
taip pat paskutiniaisiais 
metais smarkiai pakilo ir 
perskaitytų knygų skaičius. 
Atsirado narių, kurie pu- 
reiškė ne tik remią priesta
to statymą, bet ir pažadėjo 
prisidėti su tūkstantinėmis, 
kad per daug nenukentėtų 
klubo iždas (R. ir J. Mikai
lai, E. ir L. Kačinskai). At
sirado ir daugiau balsų, ku
rie pritarė statybai, žadė
dami irgi prisidėti su pa
rama. Tada susirinkimas 
įpareigojo klubo valdybą 
sudaryti statybos komisiją 
iš penkių asmenų galuti
nam bibliotekos priestato 
apipavidalinimui ir paruo
šimui planų statybai. Kita 
— finansų reikalams komi
sija — bus sudaryta vė
liau ; ši komisija bus įparei
gota susirišti su kolonijos 
gyventojais — klubo nariais 
ir gauti pinigus ar pasiža
dėjimą paremti statybos

★
 automatic 

SCREW MACHINE 
REBUILDER

Excellent opportunity for a 
well auallfied person wlth Nailon
ai Acme experlence to supervise a 
Rebulld Dept. Alto a Repalrman 
wlth Nailonai Acme experlence. 
Steady, permanent employment 
with overtime. Attractlve wage

29350 Northline Rd.
Romulus, Mich. 48174 

(25-27)

REGISTRY OR CERT1F1CAT1ON 
EL1G1BLE RESP1RATORY THERA- 
P1ST —- Needed for 38 bed hospital 
with 31 bed long term care unit. 
Salary range $16,000 to $22,000. 
Competitive benefits. Contact Tom 
Hicks, Helen Newberry Joy Hospital. 
502 West Harrie Street, Newberry, 
Michigan 49868 or 906-293-5181.

(24-30)

SWISSSCREW MACHINE 
SET-UP&OPERATOR 

2nd Shift
New modem air conditioned high 
tech facility. Company paid medi
cal benefits (including dependents) 
and 10 paid holidays. All in an envi- 
ronment that is congenial, profes
sional and where we show a 
genuine concern for you as an indi- 
vidual.

(201)492-2256

Balo Precision Parts
45 Carey Avenue 
Butler, NJ 07405 

Euual Opportunity Employer

MACHINE OPERATORS: Pro- 
gressive company seeks indi- 
viduals to operate lathes, 
millers, drill presses, etc. in an 
aircraft quality machine shop. 
Experience in a precision ma- 
chining environment is pre- 
ferred būt will train individuals 
combining ar aptitude for de- 
tailed work with an eagerness to 
learn. Excellent benefits. Apply 
in person: Aero Space Engineer
ing, Ine.. Rte. 104, Farnum Pike, 

Smithfield, RI 0Ž917, 401-
231-1310. (23-26)

OWNER/OPERATORS
Truck load division of major mfg. 
corp. seeking owner/operators or 
small fleets for long term lease. 
Mušt have 1980 or later cabover 
or conventional tractor with maxi- 
mum wheelbase of 200 inches. Tanden 
axle, sleeper reąuired. Top paying 
mileage-based compensation package 
including empty miles, incentive bo
nus, safe driving bonus & more. 

Contact Diek at (513) 863-4627, 
1-800-543-1170 (Outside Ohio) 
or 1-800-582-1044 (Within Oh.) 

(26-33)



1988 m. liepos 14 d.

Kalbant apie įstatymus
Vladas Vijeikis

Florijonas buvo baisiai 
piktas. Jo veido spalva bu
vo gerokai pasikeitusi. La
bai nudžiugau, kai paaiškė-r 
jo, kad ne ant manęs pyks
ta.

— Ar tu žinojai tokį da
lyką? — šūktelėjo labai pik
tai Florijonas.

— Ar tai jau būsi susi
pykęs su savo žmonele?

— Tu esi hameleonas. Ta
vo spalvos mainosi pagal 
aplinkybes. Argi aš sakiau, 
kad susipykau su žmona? 
Tas žinoma, atsitinka gana 
dažnai, gal net tris ar pen
kis kartus per dieną. Bet 
tie susipykimai neturi nie
ko bendro su tuo ką tau pa
sakysiu. Girdėjai, kad kai 
kurie labai gerai apie save 
manantieji piliečiai, išstato 
save prezidento tarnybai 
gauti. Kada tu eini, kad ir 
menką tarnybėlę gauti, ta
ve ima klausinėti: kokią 
mokyklą baigei? ar buvai 
geras paklusnus mokinys? 
ar niekad nedalyvavai ko
kiuose nors sukilimuose ? ar 
neprotestavai, kai valgyk
loje gavai vietoje jautie
nos žuvį ? Ar tavo tėvai ne
mokė tavęs kalbėti prieš 
fabriko direktorių? Ar tu 
klusniai pasitraukei, kai 
buvo valomos grindys ir tu 
stovėjai valytojų numaty
toje vietoje? O kaip tavo 
i n t e lektualiniai sugebėji
mai? ar moki skaityti? ar 
gali savo pavardę pasirašy
ti? ar gali išspelinti kom
panijos pirmininko pavar
dę? ar žinai kuriuo auto
busu į darbą atvažiuoti? O 
kaip apie matematiką? Ar 
galėjai suskaičiuot, kiek 
vienetų per tavo rankas 
perėjo? Ar žinai iki dešimt? 
paskui komputeriai perims. 
O kaip tavo politiniai Įsi
tikinimai? ar bandei kada 
nors Amerikos konstitucinę 

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 kontroliavimui ledo užsi

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

valdžią nuversti? Ar buvai 
nacis, anarchistas, socialis
tas, ateistas, marksistas ? 
Kokie tavo religiniai įsiti
kinimai? Į ką tu tiki? O 
kaip astrologija? Jeigu ta
vo žvaigždės parodys ką 
blogo ar atvyksi į darbą? 
Tai čia tik maža dalelė tų 
klausimų, kuriuos turi at
sakyti norėdamas darbą 
gauti.

Florijonas atsipūtė. Tiek 
ilgai kalbėti ne jo būdui, 
bet matydamas, kad čia rei
kia gero išsiaiškinimo, ir 
negirdėdamas jokio mano 
atsiliepimo vėl pradėjo.

—• Kai mane gražiai ir 
mandagiai pašalino iš vie
no darbo, tai ėmiau ieškoti 
kito. Važinėjau, visas du
ris klabinėjau. Taupymo 
tikslais autobusais kelia
vau, kur užuodžiau kokią 
nors vietelę savo paslau
goms.

— Florijonai, kam tu 
man čia savo tarnybos ieš
kojimo vargus pasakoji? Aš 
tą žinau ir be tavęs.

— Tu nekantrus. Matyt 
tavo kontrybės neišbandė 
niekas darbo beieškant. Tai 
tarp mūsų, mažų žmogelių. 
Bet pažiūrėk, kas vyksta 
aukštesnėse sferose. Koks 
nors išdidus individas pa
reiškia: aš noriu būti pre
zidentu. Ne kokios ten sūrį 
g a m i nančios kompanijos. 
Jis nori būti prezidentu vi
sos Amerikos. Ar kas jo 
klausia tų visų klausimų, 
kuriuos mane klausinėja ir 
kuriuos aš tau išdėsčiau? 
Niekas net neklausia ar jis 
moka daugybos lentelę. Pa
sakė: aš noriu būti prezi
dentu ir visi jo draugai 
žiūri, ką čia daryti, kad jis 
į tą vietą pakliūtų. Vienam 
kitam moterys sumaišo. Bet 
kam tos moterys nesugadi
no aukštų siekių?

Nr. 27 — 9DIRVA

Darius ir Girėnas. Dail. J. Šileika

— Je, je, — tik tiek ga
lėjau šioje srityje pareikš
ti.

— Grįžkime prie tikro 
reikalo, — labai rimtą vei
dą nutaisęs pareiškė Flori
jonas, — atsimeni, aš tau 
sakiau, kaip man sunku 
naują darbą rasti. O žvilg
terėk į tuos, kurie pareiš
kia, kad nori būti preziden
tais. Iš valdžios iždo gauna 
milijonus dolerių, kad pa
gelbėti jiems tą naują tar
nybą gauti. Ar man kas da
vė bent dolerį autobusu nu
važiuoti? O čia milijonus 
dolerių gauna, kad naują 
tarnybą gautų. Ir kieno mi
lijonai? Mūsų.

čia Florijonas taip ryk- 
telėjo, kad žmona atbėgo 
pažiūrėti, kas dedasi.

— Ko čia dabar atbirzgė- 
jai? Matai, kad stalas tuš
čias. Nieko išgerti neturi
me.

žmonele, g a i 1 estingai 
žvilgterėjusi, tuojau pat 
atgabeno didelę seven-up 
bonką. Jai pasitraukus Flo
rijonas sako:

— Nieko nėra blogo, kas 
neišeitų į gerą____ Iš tar
po knygų ištraukė brandi 
bonką. — čia mano naujas 
išradimas. Sevenupu su 
brandi. Labai geras gėri
mas. Atleidžia visus nervus. 
Pradedi galvoti apie visus 
labai gražiai. Tik pavojin
ga. Imsi ir bolševikus savo 
gerais prieteliais skaityti. 
Tad tik vieną stiklinę, šiek 
tiek didesnę.

Po vienos, antros, trečios 

nervus raminančios stikli
nės, tikrai aplinka ėmė 
giedrėti. Florijono veido 
spalva pasikeitė į gerą pu
sę. šiek tiek pralinksmėję 
nutarėmę parašyti savo se
natoriui laišką taip kaip pa
tariama. Ir parašėme.

Aukštai gerbiamas ho- 
norable, mes čia du taksus 
mokantieji piliečiai krei
piamės į jus. Ištaisykite 
klaidas, kurios labai apsun
kina Amerikos gyvenimą. 
Tad mes siūlome įstatymą. 
O jis skambėtų taip: kiek
vienas USA pilietis, kuris 
ieško naujo darbo turi gau
ti tiek pat kiek ir tie kurie 
nori būti USA prezidentais.

Supažindinkit savo bičiulius 
su DIRVA.
Atsiųskit jų adresus.
lie gaus keletą numerių VELTUI!

------------------ . A T K I R P T I--------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siuntinėti Dirvą susipažinimui šiems asmenims:

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

Turime prie to viso pridur
ti, kad mes esame nei kiek 
n e b logesnių kvalifikacijų, 
kaip tie kurie to darbo sie
kia. Ir galėtumėm labai 
lengvai susitarti, kurie bus 
prezidentu, o kuris vice. 
Abu darbai geri. Visokiai 
kvailai opozicijai pacituoki
te konstitucijos posakį: vi
si yra gimę lygūs.

Nei aš nei Florijonas ne
sitikime, kad šis įstatymas 
greit praeitų. Gal mūsų 
anūkai sulauks, čia tau ne 
OSI įstatymas. Tas praėjo, 
kaip per košer sviestą.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

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

(216) 486-2530

RITA MATAS
— Broker — G.R.I. — C.R. A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas 
Is a
IIIUIIIIIIIIIIIIIIIilIHHIIIIIIIHlllllIlItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlMIlIlIlIlIlIlIHIHIlIlHHIIIIIUIHIIIIMIIIIIIinilHIIIIIIIIIIlHMIinilllllllllllllllllllllllHIH

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

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

Adresas ..................................................................................
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FILATELIJA
Nr.6 Antanas Bernotas

JAV išleidę šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. Birželio 6 
d. išleistas 15 centų pašto 
ženklas su Buffalo Bill Co- 
dy.

jo vardu pavadintomis avia
cijos dirbtuvėmis Stratfod 
mieste, Conn.

KIPRO sala išleido kelis 
pašto ženklus su to krašto 
vaizdais. Čia dedame 50 
centų pašto ženklą, kuria
me parodyti Apolono šven
tyklos griuvėsiai.

William Frederįck Cody, 
pravardžiuojamas kaip Buf
falo (1846-1917) gimė Le 
Claire vietovėje, Iowos vai-, 
stijoje. Turėdamas tik 14 
metų, jau lydėjo Pony Ex- 
press traukinius, 1863 m. 
įstojo į Amerikos kavaleri
jų ir dalyvavo kaip žvalgas 
susidūrimuose su Sioux in
dėnais. 1876 m. viename su
sirėmime su indėnais prie 
Indian Creek pats nukovė 
indėnų vadą Yellow Hand. 
Statant Kansas Pacific ge
ležinkelį į vakarus, darbi
ninkus aprūpindavo bizonų 
(buffalo) mėsa, nuo ko ir 
pats buvo vadinamas Buf
falo Bill. 1883 m. jis suor
ganizavo savo ”Wild West 
Show”, su kuriuo buvo iš
vykęs net į Europą. 1901 m. 
įsteigė savo militarinę ko
legiją Rough Riders. Pats 
parašė kelioliką apysakų iš 
savo Wild West gyvenimo. 
Jo vardas ir dabar dažnai 
linksniuojamas filmose ir 
TV parodymuose.

2. Birželio 23 d. išleistas 
36 centų oro pašto ženklas 
pagerbti malūnsparnių sta
tytojui Igor Sikorskiui.

9QE /uperior Aviną/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui

/uperior /hving/
Pagrindinis skyrius

Kipro sala (angį. Cyprus) 
randasi rytinėje Vidurže
mio jūros dalyje netoli Si
rijos ir Turkijos ir apima 
3572 kv. mylių plotą. Sala 
nuo senovės laikų buvo val
doma finikiečių, egiptiečių, 
romėnų, graikų, turkų, kol 
po rusų-turkų karo 1878 m. 
čia įsigalėjo anglai. Vėliau 
sala buvo paskelbta jų ko
lonija. 1960 m. kolonija bu
vo paskelbta respublika. 
Bet prieš keletą metų šiau
rinę salos dalį užėmė tur
kai, o pietinėje gyvena dau
giausia graikų kilmės gy
ventojai. Salos sostinė yra 
Nicosia miestas, virš 48 
tūkst. gyventojų. Kiti di
desni miestai yra Lima sol 
ir Larnaca. Bendrai saloje 
gyvena virš pusės mil. grai
kų ir turkų kilmės gyven
tojų .

Vakarų VOKIETIJA ne
seniai jaunimo primokamų 
pašto ženklų serijoje išlei
do keturius pašto ženklus 
su ... amerikiečių Rock & 
Roll mažosios scenos daini
ninkais : Elvis Presley, Bud- 
dy Holly, Jim Morrison ir 
John Lennon. Visi jau mirę.

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

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

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

• Lietuvių Moterų Fede
racijos New Yorko klubas, 
per ižd. Sofiją Skobeikienę, 
Dirvai paremti atsiuntė 50 
dol., dėkojant už klubo veik
los garsinimą.

Ačiū už paramą.

• P. Gimys, Anglijoje, 
atnaujindamas Dirvos pre
numeratą, pridėjo auką 30 
dol. .Ačiū.

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis
Dirvai aukojo:
R. Belzinskas,

Richmond Hts...............5.00
G. Radvenis, Los Angeles 20.00
P. Girnys, Anglija.........30.00

N Taupa
Litfiuanian Credit Union 

Lietuvių 'Kredito Kooperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

Ctevetand Ofiio 44119

(216) 481-6677

Igor Ivanovič Sikorskij 
(1889-1972) gimė ir augo 
Rusijoje, žinoma, kad jis 
1906 m. Petrapily baigė ka
ro laivyno akademiją ir la
bai domėjosi skraidymu ir 
lėktuvais. Jau Rusijoje gy
vendamas pastatė kelis lėk
tuvų tipus. 1912 m. Mask
vos ir vėliau Petrapilio avi
acijos parodose jo statytas 
lėktuvas gavo pirmą prizą. 
Vėliau kaip inžinierius jis 
dirbo Baltijos geležinkelių 
dirbtuvėse. Jo statyti bom
bonešiai dalyvavo I Pas. ka
re. Po bolševikų revoliuci
jos, viską palikęs, atsidūrė 
Paryžiuje, o 1919 m. pasie
kė Ameriką, čia dirbo avia
cijos dirbtuvėse ir yėl statė 
įvairius lėktuvus ir helikop
terius. Jo pirmas Ameriko
je pastatytas helikopteris 
VS-300 pakilo į orą gegužės 
13 d. 1940 m. Po to išvystė 
dar kelis lėktuvų tipu. Iki 
pasitraukimo į pensiją su
laukus 68 m., jis vadovavo

Laikraščiai, pranešdami 
šią žinią, klausia, o kada gi 
pati Amerika išleis pašto 
ženklą su Elvis Presley, kur 
čia yra tiek daug jo gerbė
jų? Atsakant reikia žinoti, 
kad Amerikos paštas laiko
si taisyklės, kad kokį asme
nį pagerbiant pašto ženk
luose, reikia, kad tas as
muo būtų miręs nemažiau 
kaip prieš 10 metų. Be to, 
tokio pašto ženklo išleidi
mą rekomenduoja specialus 
pašto valdybos komitetas.

Elvis Presley, sulaukęs 
42 metų, mirė 1977 m. rug
piūčio 16 d.

J. A domaitis, La Šalie .. 10.00 
V. Gedvilas, Willowick .. 5.00
A. Sušinskas, Mentor .... 3.00 
S. Mudrauskas, Sunrise .. 5.00

Riviera Beach ............. 50.00
L. E. Trečiokai,
LMF New Yorko klubas 50.00
K. Leknius, Shelby .... 10.00
D. Orantas, Cleveland .. 5.00 
Dr. B. Balčiūnienė,

Baltimore .................... 25.00
A. Cook, Stone Ridge .... 3.00
M. Jasėnas, Tavares ....20.00
I. Krasauskas, Baltimore 5.00 
ALT S-gos St. Petersburg

skyrius............................50.00
V. Patašius, Australija . .10.00 
V. Paužienė, Wallingford 5.00 
V. E. Gruodis,

W estmount ................ 30.00
J. Reisgys, Austr&lija .. 2.80

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Išnuomojamas 2 miega
mųjų apartamentas, 24390 
Lake Shore Blvd., telef.: 
481-4169. (47-48)

FOR RENT

Lake Shore & East 185 
area. Modern, large 2 bed- 
room appartement. Carpėt- 
ed. Appliances. Air cond. 
Garage available. No child
ren, no pets. Lease $325.00. 
Phone: 338-3205.

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 Sąskaita, ir t.t.

Skoliname Geriausiomis Išsimokėjimo Sąlygomis: 
Asmeniniams Reikalams, Automobilių ir Laivų Pirkimui, 
Namu 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.

JAKUBS AND SON

William J. Jakubs Jr. ir

Barbora 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.

Laidojimo Įstaiga
Deda E., William J. Sr.,
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• Provizorius Juozas Jur 
caitis mirė š. m. liepos 9 d. 
savo namuose Lakewoode, 
Ohio, sulaukęs 78 m. am
žiaus.

Nuliūdime liko žmona 
Laima ir sūnus Antanas bei 
kiti artimieji.

Su velioniu atsisveikinta 
liepos 11 d. Jokubauskų 
koplyčioje ir Ii epos 12 d. jo 
kūnas išvežtas į Chicagą, 
kur palaidotas šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse šalia 
dukters Ritos.

Dirva reiškia užuojautą 
našlei, sūnui ir visiems ar
timiesiems.

• Pavergtųjų tautų die
na šiais metais bus minima 
ekumeninėmis pamaldomis 
liepos 20 d., trečiadienį, 7 
vai, vak. šv. Jono katedroje.

Amerikos tautybių sąjū

A. A.

JUOZUI VEVERSIUI

toli nuo Tėvynės mirus, nuoširdžiai užjau

čiame jo seserį FELICIJĄ JASINEVIČIENĘ 

ir jos visą šeimą.

Lina Slabokienė
J. D. A. Dundorai

A. A.

GYČIUI MOTIEJŪNUI
mirus, jo žmonai, Žalgirio šaulių kuopos na

rei, NIJOLEI MOTIEJŪNIENEI, dukroms 

RITAI, DAINAI, GAILEI, sūnui GYČIUI, 

tėvui POVILUI MOTIEJŪNUI ir broliams 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Žalgirio šaulių Kuopa

dis, kuriam pirmininkauja 
Ralph Perk, kviečia visus 
gausiai dalyvauti pamaldo
se, renkantis prie katedros 
6 vai. 45 min. vakare.

VASAROS VAKARONĖ

Šį šeštadienį, liepos 16 
d. 6 v.v., Gwinn Estate so
dyboje - 12407 Lake Shore, 
Bratenahl - Lietuvių kultūri
nio darželio valdyba rengia 
vasaros vakaronę, kurioje 
bus pristatytas naujasis Kul
tūrinių darželių federacijos 
pirmininkas Clay Herrick ir, 
tikimasis, atsilankys meras 
George Voinovich. Aleksas 
Apanius, Garden Center of 
Grcater Cleveland direkto
rius, kalbės apie kultūrinių 
darželių istoriją ir jų atstaty
mo planą. Meninę dalį at-

Danutė ir Romas Apanavičiai š.m. liepos mėn. atšventė 25-rių 
metų vedybinę sukakti. Jų vaikai - Rima, Arūnas, Audrė ir Vytas 
- sveikina ir linki jiems daug gražių, laimingų ir linksmų metų 
kartu!

liks Onos Mikulskienės 
kanklininkių kvartetas.

Erie ežero vėsioje pa
krantėje, puikiame Gwinn 
giminės dvare, svečiai galės 
pasivaišinti skaniais užkan
džiais ir visokiais gėrimais, 
maloniai ir jaukiai praleisti 
vasaros vakarą klausydamie
si pasakojimų apie miesto 
istoriją, ateities planus, gir
dėdami tautinę kanklių mu
ziką. Svarbiausia, savo da
lyvavimu paremsi te Lietuvių 
kultūrinio darželio atstatymo 
darbus.

Kaina asmeniui $25. 
Apie dalyvavimą praneškite 
darželio valdybos nariams: 
Salomėjai Šukienei 851- 
6149, Vincui Apaniui 729- 
0843 ar Ingridai Bublienei 
481-8854. Laukiami visi!

• 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 CIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

NATIONVVIDE 
INSURANCE 
Nati<x>w>de IS on yov »iOe

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.

Machinists
Horizontai and Vertical Boring Oper

ators NC ahd CNC Controls. Lathe 
and Grindet Operators Conventio- 
nal MDI and CNC. Journeyman 
card or equivialent required. Di- 
versified job shop. Excellent fringe 
benefits. Accepting resumes until. 
Send reshume to: Mr. Lorin Morrin, 
Abbey Etna Machine Co., I I 140 
Avenue Rd., Perrysburg, OH 43551. 
EOE. (26-27)

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• LIEPOS 17 D. 1 v. p. p. 
SLA 136 kuopa rengia gegu
žinę K. Gaižučio sodyboje.

• LIEPOS 24 D. Pensininkų 
Klubo gegužinė.

• LIEPOS 31 D. Ramovėnų 
gegužinė ežero pakrantėje.

• RUGSĖJO 11 D. Ohio Tau
tos Fondo atstovybės popietė 
Lietuvių Namuose.

• SPALIO 8-9 D. Tradici
nės Lietuvių Dienos. Visos or
ganizacijos prašomos tuo lai
ku nerengti jokių parengimų. 
LB Clevelando apyl. valdyba.

• SPALIO 8 D. Pabaltiečių 
vakaras. Rengia ALT, Latvių 
Sąjunga ir Estų Taryba.

Tomo ir prof. dr. Vidos Gulbinaitės -Scarpello sūnus Tomas 
baigė University o f Georgia didžiosios pramonės administravimo 
ir vadovavimo mokslus, įsigydamas bakalauro laipsnį biznio 
srityje. Nuo liepos 1 d. Tomas pradeda darbų Fordo automobilių 
gamyboje Detroite, kaip gamybinių medžiagų supirkimo ir mašinų 
pardavimo vedėjo pavaduotojas. Nuotraukoje Jadvyga Budrienė 
su anūku Tomu ir dukra Vida diplomų įteikime.

Tėvynės^GARSAI
•

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

RADIJO STOTIS 

wcpn>905“
Programos vedėjas Juozas Stempužis 

4249 Lambert Road, Cleveland, Oh. 44121 
Tel. (216) 382-9268
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• Nida Gouldingaitė, 
Undinės Railaitės ir inž. M.
K. Goulding duktė, Dirvos 
bendradarbio Bronio Railos 
anūkė, optometrijos dakta
ro laipsniu baigė Kaliforni
jos Universiteto School of 
Optometry, Berkeley, Calif. 
Prieš tai studijavo biologiją 
UC Irvine ir Orange Coast 
College. Studijos truko 7 

A. A.

MEČISLOVUI ABROMAIČIUI

mirus, žmoną BIRUTĘ, dukrą ANGELĘ, 

gimines ir artimuosius giliai užjaučiame ir 

kartu liūdime.

.A. A.

ELENAI-HELEN 
VAIVADAITEI-VAINIŪNIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui 
PETRUI VAINIŪNUI, seseriai ONAI VAI- 
VADAITEI ir broliui ANTANUI VAIVA
DAI bei jo šeimai.

Stella ir Vytautas Abraičiai 
Kastutė ir Kazimieras Bakšiai 
Kazimieras Jasėnas 
Mery ir Frank Kuchinsky 
Petronėlė ir Balys Lukai 
Vladė ir Gediminas Lapenai 
Halina ir Hipolitas Mickiewicz 
Irena ir Antanas Sprindžiai

metus.
Sekdama savo senelio pa

vyzdi, Nida buvo viena iš 
redaktorių studentų laik
raščio (Newsletter), vardu 
”Blink”. Nida gerai kalba 
lietuviškai ir ispaniškai. Da
bar ieško tinkamos darbo
vietės San Francisco įlan
koje arba Los Angeles apy
linkėse.

Liuda ir Edmundas 
Trečiokai

LS FONDO LOTERIJA

Švenčiant Lietuviško
sios Skautijos 70 metų veik 
los ir gyvavimo sukaktį, LS 
Fondas nutarė surengti di
desnio masto loteriją skau
tiškos veiklos paramai.

Yra sutelkta net dvylika 
vertingų dovanų laimėjimam 
(1) $500, (2) Lietuvių Enci
klopedija - 37 tomai ir Vin
co Krėvės raštai, (3) vasar
namis 1 savaitės atostogoms 
Cape Code, (4) VCR apa
ratas, (5) $300, (6) spalvota 
Sony televizija, (7) E. Na- 
zaraitės grafika, (8) $200, 
(9) Am/FM radija su stereo 
cassette sistema, ir trys do
vanos po $100.

Bilietų traukimas bus 
rugpiūčio 21 d. 2 vai. VH-je 
Tautinėje Stovykloje.

Bilietai gaunami pas 
LSF atstovus, vietos vado
vus arba tiesioginai pas Č. 
Kiliulį, 17 Tyler Rd., Lexing 
ton, MA 02173

Remdami LS Fondą, 
drauge remiate ir skautišką 
auklėjimo darbą.

• A. A. Mečislovui Abro
maičiu staiga mirus Toron
te, jo bičiuliai Liuda ir Ed
mundas Trečiokai, Riviera 
Beach, Fl., velionies prisi
minimui Dirvai paremti at
siuntė 50 dol. Ačiū už auką.

• ALT S-gos St. Peters- 
burgo skyrius, per ižd. An
taną Diškėną, Dirvai pa
remti atsiuntė 50 dol. Ačiū.

• Rašytojas Vytautas 
Petkevičius, pernai Lietuvo
je laimėjęs pirmąją premi
ją už savo istorinės buities 
romaną ”Paskutinis atgai
los Amžius”, šalia to, jis 
aktyviai reiškiasi spaudoje 
kritiškai vertindamas pasi
taikančias negeroves. Jis 
yra labai aktyvus kovoto
jas prieš Lietuvos upių, eže
rų ir marių pramininę ap
taršą. šį met Eltoje tilpo V. 
Petkevičiaus skundas dėl 
tragiškos padėties Nemune 
ir Kuršių marėse.

Savo 1988 m. birželio 29 
d. savo pažįstamiems JAV 
laiške jis tarp kitko rašo: 
”Tavo ir kitų protingų ame
rikonų veikla leido mums 
legalizuoti ir mūsų seną 
himną, ir herbą, ir netgi 
vėliavą. Dainuojam kaip se
novėj ir ”Lietuva, tėvynė 
mūsų”. Priėmėme rezo
liuciją, kad Lietuvos TSR 
ribose lietuvių kalba bus 
pagrindinė valstybinė kal
ba”.

Rašytojas V. Petkevičius 
pernai važinėjo po Ameriką 
ir čia buvo įvairiuose mies
tuose susitikęs su lietuviais 
kultūrininkais.

Tarp ilgų kalbų ir simpoziumų, kaž kaip mažai teatkreipta 
dėmesio į puikų ALT S-gos balių, kuriame gražiai pasireiškė 
pranešėja dr. Sigita Ramanauskienė ir, savo kūryba visus suža
vėjusi , rašytoja-aktorė Birutė Pūkelevičiūtė

G. Biskio nuotr.

Clevelando Vyrų Okteto nariui

A. A.

GYČIUI MOTIEJŪNUI

mirus, jo žmonai NIJOLEI, dukroms RITAI, 

DAINAI, GAILEI, sūnui GYČIUI, tėvui PO

VILUI MOTIEJŪNUI, broliams ir visiems 

artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Clevelando Vyrų 
Oktetas

čiurlioniečiui
A. A.

GYČIUI MOTIEJŪNUI 
mirus, žmoną, čiurlionietę NIJOLĘ, tėvą 
POVILĄ MOTIEJŪNĄ, dukteris, buvusias 
čiurlionietes, RŪTĄ, DAINĄ ir GAILĘ, sū
nų GYTĮ, brolį, čiurlionietį MINDAUGĄ, 
brolius buvusius čiuriioniečius, VAIDEVU
TĮ ir ALGĮ, jų žmonas, vaikus, anūkus, gi
mines ir draugus, netekę dainos draugo nuo

širdžiai užjaučiame ir liūdime.

LTM Čiurlionio Ansamblis

GOVERNMENT HOMES 
$1.00 (U Repair) Foreclo- 
sures. Tax Delinųuent Pro- 
perty. Now Selling. This 
area! Call (Refundable) 1- 
518-459-3546 Ext. H5810H 
for listings. (27-28)

Mano mylimo draugo

A. A.

GYČIO MOTIEJŪNO 
staigios ir netikėtos mirties proga noriu iš

reikšti gilią užuojautą jo mylimai žmonai 

NIJOLEI ir visai šeimai, mylimam tėveliui 

ir jo broliams.

Vytautas Bačanskas
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