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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Po suvažiavimo...
Liko daug neatsakytų klausimų

Kalbėdami apie Sovietiją 
esame įpratę klausti, koks 
buvo planas ir kas iš jo išėjo. 
Maskvoje posėdžiavęs Liau
dies Deputatų suvažiavimas 
turėjo išrinkti Gorbačiovą 
prezidentu ir iš savo tarpo iš
skirti mažesnę įstatymus lei
džiančių instituciją - Aukš
čiausiąją Tarybą, - kuri įtei
sintų pertvarką. Jei kiltų ko
kių klausimų, iš anksto buvo 
nutarta juos perduoti spręsti 
komisijoms. Taip ir įvyko.

Atmosfera suvažiavime bu ■ 
vo nenumatyta. Tarp dvejų 
su viršum tūkstančių deputa
tų atsirado daug staiga gimu
sių politikų, kurie pabandė iš
siaiškinti savo turimas teises 
ir privilegijas. Visa tai suva
žiavimą neleido pabaigti kaip 
buvo numatyta. Jis užsitęsė, 
nors faktinai atliko tik tai, 
kas buvo jam skirta. Deputa
tai tačiau pasijautė jau turį 
daugiau jėgos ir iš jų sudary
ta Aukščiausioji Taryba pasi
priešino aštuoniems į minis
trų postus paskirtiems kandi
datams. Viso labo ministeris 
pirmininkas Ryžkov pasiūlė 
81 pareigūną. Nepaisant to, 
kad jie turėjo paties Gorba
čiovo palaiminimą, jų nepa
tvirtino ir jie neteko pažadėtų 
postų. Tai pirmas atsitikimas 
Sovietijos 70 metų istorijoje.

Perskaičius Lietuvos depu 
tatų pareiškimus ir pasisaky
mus grįžus , reikia sutikti, 
kad juos gerai suglaudė į krū 
vą GIMTOJO KRAŠTO savai 
tės skilties bendradarbis Alek 
Sandras Krasnovas. Pirmiau
sia Lietuvos deputatai pasiro
dė visai atitinką savo uždavi
nius. Antra, suvažiavimo tri
būna maksimaliai panaudota 
Respublikos siekių propagan. 
dai - jų jau nenutylėsi, neap- 
versi aukštyn kojom, nenuda
žysi vien juodomis spalvo
mis - kaip dažnai tai įvykda
vo iki suvažiavimo. Trečia, 
pavyko išsaugoti Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos pasku- 
tinioje sesijoje priimtus gyvy 
biškai svarbius nutarimus - į 
juos net nesikėsinta. Čia au
torius turi galvoje priimtus 
nutarimus dėl suvereniteto, 
kad Lietuvoje negalioja įsta
tymai nepriimti jos pačios 
Aukš. Tarybos.

Pačiai Tarybų Sąjungai 
suvažiavimas atnešė mažiau 
naudos. Anot to paties auto
riaus, nei Gorbačiovas, nei

Vytautas Meškauskas■I— . ————B——B——1^—
min. pirm. Ryškovas nepasa
kė nieko naujo. Jie tik siūlė 
receptus, kurie iki šiol nieko 
neišgydė.

Dar atviriau tame pačiame 
savaitraštyje pasisakė deputa 
tas Grigorijus (Jakovas) Ka
novičius:

"Kaip deputatas, kaip Lietu 
vos sūnus ir kaip žydas, norė
čiau pasakyti, kad nevertėtų 
ir nereikėtų daug žadėti... Ge
riau tegul sulauks daugiau, 
negu žadėta."

Girdi, laimėjimas - kad su 
daryta komisija Sovietijos- 
Vokictijos sutarčiai įvertinti, 
tačiau prezidentas iš anksto 
mėgino apspręsti tos komisi
jos darbo kryptį. Jis pasakė: 
"Taip, tokios sutarties suda
rymas buvo negražus reika
las, iš kitos pusės - juk pas 
jus buvo kažkas panašaus į 
revoliuciją."

Net ir turėjęs progos pirmi 
ninkauti Maskvos suvažiavi
mui Algirdas Brazauskas kal
bėjo:

"Ne iš karto galima pasta
tyti naują Lietuvos namą, bet 
mums to reikia. Kapitali
niais remontais jau negalime 
tenkintis. Aš nežinau, kada 
ant to namo pakelsime vaini
ką, bet tikiu, kad tai bus gra
žus paminklas tiems, kurie 
nesugrįžo Lietuvon, ir tiems, 
kurie kentėjo ir atsilaikė ten, 
kur atrodė žmogus negali at
silaikyti. Pagaliau tai bus ir 

(Nukelta į 4 psl.)

Jachtas per Atlantą Klaipėdoje išlydėjo tūkstantinės minios žmonių. Reikia manyti, kad dar didesnė 
minia pasitiks jas grįžtant...

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime ...
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Sąjūdžio pirmininkas prof. Vytautas 

Landsbergis lankosi Amerikoje

Lietuvos Persitvarkymo Są 
jūdžio pirmininkas prof. Vy
tautas Landsbergis birželio 
mėnesio, pabaigoje lankėsi 
Vokietijoje, kur susitiko su 
PLB pirmininku prof. Vytau
tu Bieliausku ir Europos kraš 
tų bendruomenių pirminin
kais, dalyvavo naudinguose 
pasitarimuose Lietuvos reika
lais ir viešėjo Vasario 16-sios 
gimnazijoje. Šiuo metu jis 
yra Amerikoje.

Su LPS pirmininku prof. 
Vytautu Landsbergiu kartu 

keliauja ir jo žmona, pianistė 
Gražina Ručytė.

New Yorke Vytautas Land 
sbergis lankėsi Jungtinėse 
Tautose, dalyvavo išsamiuo
se pasikalbėjimuose su New 
York Times ir Wall Street 
Joumal redaktoriais. Liepos 
8d. jis atskrido į Chicagą, kur 
tarėsi su ALT, VLIKo, B AL
FO ir LBnės krašto valdybos 
nariais, o vakare Jaunimo 
Centre susitiko su Chicago 
lietuviais.

Dirvą ruošiant spaudai, su

žinota, kad liepos 11d., antra 
dienį, prof. V Landsbergis, 
grįždamas į Washingtoną, 
sustos Clevelande ir čia 7:30 
vai. vakare,Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje, susi
tiks su Clevelando lietuviais. 
Čia taip pat bus eksponuota 
pora šimtų atvežu spalvotų 
nuotraukų iš Sąjūdžio viene- 
rių metų veiklos. Clevelando 
lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti susitikime su Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdžio 
pirmininku ir jo žmona Gra
žina, augusią Sibire, ten iš
tremtoje jos šeimoje

Trečiadienį, 7:30 vai. ryto, 
prof. Landsbergis ir ponia iš
skrenda į Washingtoną.

(/.st)

KANDIDATAI Į 
REKTORIUS

Vilniaus radijo pranešimu 
PLB pirm. prof. dr. Vytautas 
Bieliauskas pasiūlė atkurto 
Vytauto Didžiojo universite
to Kaune rektoriumi paskirti 
mokslininką inž. dr. Adolfą 
Damušį, gyvenantį Chicagos 
apylinkėje.

Adolfas Damušis šį pava
sarį dalyvavo mokslinėje kon
ferencijoje Kaune. Tai buvo 
jo pirmas apsilankymas Lietu
voje po 45-rių metų.

Vytauto Didžiojo U-to rek
toriaus kandidatūrai yra taip 
pat minimas ir Kalifornijos 
universiteto prof. dr. Algir
das Avižienis.
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SfiVOlTIHĖ POŲTI^^ ■ Iš kitos pusės

Gorbačiovo įspėjimas nusiraminti. - Vėl saitas dusas 
ant nepriklausomybės troškimo. - Komunizmo 

__  keitimasis: Lenkijos ir Graikijos pavyzdžiai. —
Birželio 30 d. Gorbačio

vas netikėtai pasirodė per So
vietijos TV vakarinę žinių 
programą. Savo 20 min. kal
boje jis įspėjo, kad įtempi
mas tarp atskirų Sovietijos 
mažumų sudaro pavojų So
vietų ai. Ir jei tam įtempimui 
nebus greitai pasipriešinta ir 
jis plėsis, reikia laukti didelių 
sunkumų. Kaip paprastai, jis 
nepasiūlė jokių konkrečių žy
gių tam neramumui numal
šinti, bet pats faktas, jog jis 
pasirodė asmeniškai televizi
jos ekranuose, parodo, kad 
jis padėtį laiko labai rimta.

Nors iš pirmo žvilgsnio ga
li pasirodyti, kad jis turėjo 
galvoje įvykius savo imperi
jos pietų pakraščio provinci
jose - ypač Uzbekistane, kur 
pasitaikę pogromai prieš Sta
lino čion atkeltus mahome
tonus iš Gruzijos, jau nekal
bant apie neramumus pačioje 
Gruzijoje ir Armėnijoje, - už 
sienio spaudos atstovai Mas
kvoje paskubėjo pranešti, 
kad Gorbačiovas turėjo galvo 
je ir Pabaltijį. (Per ABC tele
vizijos pranešimus buvo duo
ti demonstracijų Lietuvoje 
vaizdai su plakatais, varan
čiais rusus namo.)

Savo kalboje Gorbačiovas 
kategoriškai atmetė reikala
vimus leisti atskirom respub
likom išsijungti iš Sovietijos. 
Iš kitos pusės jis tačiau reika
lavo atsižvelgti į teisingus ir 
jautrius tautiniiį mažumų rei
kalavimus laisvai puoselėti 
savo kalbas ir kultūras bei iš
laikyti aplinką, kurioje jų 
protėviai gyveno per amžius. 
Čia jis turėjo galvoje Mas
kvos statomas įmones, kurios 
dažnai labai teršia aplinką at
skirose respublikose, visai jų 
neatsiklausus. Gorbačiovas 
pažadėjo gilų Sovietijos fede - 
racijos (ne konfederacijos, 
kaip Pabaltyje norima - žiūr. 
"Po suvažiavimo") pertvarky • 
mą, duodant daugiau teisių 
žmonėms spręsti savo lokali
nius reikalus.

Tuo reikalu dar šį mėnesį 
turėtų pasisakyti speciali 
kompartijos CK komisija.

NY TIMES spėja, kad tai 
buvo Gorbačiovo reakcija į 
Talinne įvykusią neformalią 
istorikų konferenciją, kuri pri
ėjo išvados, kad tik slaptieji 
Ribbentropo-Molotovo proto 
kolai davė pagrindo sovietų 
Pabaltės aneksijai, ne jos so
cialinio gyvenimo raida.

Liepos 1 d. Izvestijoje pasi- jiems nepriklauso išminties 
rodė vieno istoriko straipsnis 
teigiantis, kad yra pakanka
mai įrodymų, jog slaptieji 
protokolai egzistavo ir kad 
tai buvo Stalino 'nemoralus' 
aktas. Jis tačiau teisina, kad

jie buvo reikalingi sulaiky
mui Hitlerio nuo tų teritorijų 
užėmimo.

Kitas įdomus ir naujas reiš
kinys buvo straipsnis Pravdo- 
je. Jame kritikuojama kom
partijos vadovybė už neleidi
mą veikti Baltarusijos Liau
dies Frontui, kuris savo stei
giamą susirinkimą sušaukė 
dėl to... Vilniuje.

• ••
Palyginti mažai yra žino

ma tautinė mažuma, patyrusi 
daug skausmo Uzbekistane, 
trečioje didumu (po Rusijos 
ir Ukrainos) Sovietijos res
publikoje. Joje gyvena apie 
20 milijonų žmonių, kurių 
daugumą (70%) sudaro uzbe
kai. Uzbekistane gyvena 
apie 160,000 mesketų - Gru
zijos mahometonų, kuriuos į 
čia atkėlė Stalinas 1944 m. 
galvodamas, kad jie gali būti 
pavojingi pasienyje su Turki
ja.

Pats gruzinas Stalinas, iš
augintas krikščioniškai, iš 
vaikystės nemėgo tų meske
tų. Perkėlimo sąlygos buvo 
labai žiaurios. Manoma, kad 
jų žuvo mažiausiai 30, ar net 
50 tūkstančių. Mesketai mie
lai norėtų grįžti į Gruziją, ku
ri tačiau jų nenori įsileisti. 
Uzbekai, nors patys mahome
tonai, už juos kiek apsukres
nių masketų nemėgsta. Gin
čas dėl braškių kainos turgu
je išsivystė į muštynes, per 
kurias 70 žmonių buvo už
mušta. Po to įvyko pogro
mai ir prieš kitus Uzbekijoje 
gyvenančius mesketus.

Viešėdamas Vokietijoje 
Gorbačiovas aiškino, kad, gir
di, Islamo fundamentalizmas 
parodė savo dantis, - bet ir 
uzbekai yra mahometonai. 
Nusiųsti tvarkai nustatyti vi
daus reikalų ministerijos ka
riuomenės dalinių vadai nu
stebo palyginti geru mesketų 
apsiginklavimu. Atrodo, kad 
kažkas 'iš aukščiau' buvo su
interesuotas tomis riaušėmis 
ir sunaikinimais. Korupcija 
Uzbekijoje buvo nepalygina
mai didesnė negu kitose So
vietijos dalyse.

žiau pačioje Sovietijoje, kur 
organizuojami liaudies fron
tai kompartijos atgaivinimui.

Vengrijoje jau einama, atro*- 
do, prie visai laisvų rinkimų. 
Po pusiau laisvų rinkimų Len
kijoje, nes čia dalis parlamen
to vietų buvo iš anksto jiems 
rezervuotos, komunistai atro
do pasitenkins tik priežiūros 
teise, pasilaikydami sau prezi
dento postą, o praktišką val
dymą atiduodami SOLIDA
RUMUI. Gen. Jaruzelskis, 
kuriam buvo užtikrintas prezi
dento postas, jausdamas savo 
nepopuliarumą atsisakė į jį 
kandidatuoti, ir savo vietoje 
pasiūlė vidaus reikalų minis- 
terį gen. Czeslaw Kiszczak, 
nes jis faktinai susitarė su So 
lidarumu dėl jo įteisinimo. 
Sakoma, kad to sąjūdžio va
das Valesa parems Kiszcza- 
ko kandidatūrą, taip kaip jis 
buvo pažadėjęs palaikyti Ja- 
ruzelskio. Kiszczakas yra pa 
žadėjęs Lenkijai keturių me
tų tarpe tikrai laisvus rinki
mus ir Solidarums nori duoti 
jam progos savo pažadą ište
sėti. Mainais už tai Solidaru
mas galės sudaryti naują Len 
kijos vyriausybę, kuriai teks 
labai nedėkingas uždavinys 
atstatyti jos ūkį. Tai priklau
sys nuo Vakarų noro jai padė
ti ir pačių lenkų sutikimo dar 
labiau susiveržti diržus. Tų 
dviejų sąlygų patys komunis
tai negalėjo sudaryti.

• ••
Komunizmą praktikuojan

tieji politikai labai nemėgsta 
dalintis valdžia su kitais. Iki 
šiol jie padėjusius jiems įkop 
ti į valdžios kėdes kitų pažiū
rų politikus sunaikindavo.

Dabar laikai pasikeitė ir 
vis daugiau aiškėjant, kad

monopolis. Norėdami išsilai 
kyti, jie turi ieškoti kitaip ma 
nančių bent laikino pritarimo 
Tai labai aiškiai matome so
vietų satelitų - kaip Lenkija 
ir Vengrija, - tarpe, kiek ma-

••
Vakarų Europoje komunis

tų priėmimas į koaliciją val
džiai sudaryti nėra naujiena. 
Tai jau seniai buvo praktikuo 
jama Prancūzijoje ir net Itali
joje. Paprastai įeidavo kartu 
su socialistais. Laikams kei
čiantis Graikijoje pamatėme 
visai iki šiol neregėtą dalyką. 
Ten koaliciją sudarė dešinieji 
su komunistais prieš socialis
tus. Per rinkimus dešinioji 
Naujosios Demokratijos parti 
ja surinko 44% visų balsų, so^ 
cialistai 39% if įvairaus plau
ko komunistų sambūris 13%. 
Iš tų skaičių atrodytų logiška 
socialistų-komunistų koalici
ja. Tačiau iki šiol valdžiusi 
Papandreou socialistų vyriau
sybė taip apsiskandalino, kad 
net komunistams ją palaikyti

Skaitau ir vėl nenoriu tikėti savo akim. Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio informacinis biuletenis ATGIMIMAS pra
neša, kad krikščionių demokratų atgaivinimo grupės bran
duolys išrinko savo garbės nariais kardinolą V. Sladkevičių ir 
vyskupą A Vaičių. Grupės branduolys susideda iš 13 asme
nų, jų tarpe keturi kunigai. Nenorėjau tikėti savo akimis, 
nes pas mus, Vakaruose, katalikų kunigai nedalyvauja poli
tinėse partijose, jų nematysi parlamentuose, ministrų tary
bose ar kituose aukštuose administracijos postuose. Pana
šiai yra Lenkijoje, kur Bažnyčia ir kleras vaidina didesnę ro
lę. Atrodo, kad tokia dabartinio popiežiaus (sakyta laikyse
na pakėlė dvasininkų orumą pastatė juos aukščiau kokios 
nors partijos, kurios kasdienius politinius sprendimus daro 
kompromisiniu keliu.

Grupės branduolys savo rezoliucijoje mini tik 1904 me
tais prisidėjusius prie krikdemų partijos suformavimo kuni
gus Mačiulį-Maironį Jakštą-Dambrauską vysk. Bučį, palai
mintą arkv. Matulaitį Tumą-Vaižgantą tylomis apeidamas 
tikrus politikus kaip Krupavičių ir kitus.

Istoriniai kunigų įsivėlimą į Lietuvos kasdienę politiką 
nesunku suprasti. Pirmojo atgimimo metu pradėję politikuo
ti pasauliečiai buvo daugumoje socialistų ar liberalių pažiū
rų. Prieš juos reikėjo pastatyti ne tik idėją bet ir realius 
žmones. Ar tas pats ir šio atgimimo metu?

Tiesa, bolševikmečiu kunigai taip buvo persekiojami, kad 
beveik visi laikytini šventaisiais, herojais, kuriais norėtų pa
sipuošti kiekviena partija. Iš kitos pusės kasdienė politika, 
ypač persitvarkymo metu, reikalauja skubių sprendimų ver
čiančių kartais nuslysti nuo 'tiesaus' kelio. Pavyzdžiui pir
mojo atgimimo - nepriklausomybės pirmaisiais metais, - 
turėjome labai gabų ir išsimokslinusį krikdemą kunigą J. Pu- 
rickį užsienio reikalų ministru. Jam vedant Lietuvos užsie
nio politiką Maskvoje iškilmingai buvo minimos ketvirtosios 
spalio revoliucijos metinės. Išvykusį pasiuntinį Baltrušaitį 
pavaduodamas pasiuntinybės patarėjas Juozas Avižonis, 
sveikindamas bolševikus sukakties proga pareiškė, kad Lie
tuvos vyriausybė badaujantiems padovanos po vagoną miltų 
ir cukraus, kas buvo paskelbta Maskvos spaudo je. Kaip sa
vo sprendime 1925 m. konstatavo Vyriausias Tribunolas, 
tuo metu Lietuvos padėtis buvo kebli, vyko karas su lenkais 
ir 'mūsų vyriausybė esamomis lėšomis tuo metu nevaliojo tat 
padaryti' - atseit, parūpinti po vagoną miltų ir cukraus! Avi
žonis tada surado būdą savo pažadą išpildyti privačiai. Su 
Purickio sutikimu, jis pavedė tą maistą parūpinti nuo teismo 
pasislėpusiam mūsų atstovybės Maskvoje tamaūtojui, buvu
siam Maskvos cheminio-farmaceutinio fabriko savininkui 
Zacharui Milichovskiui, už tai duodant jam teisę į Maskvą 
nusigabenti dar trečią vagoną su savo įvairiom prekėm, jų 
tarpe sacharinu ir kokainu. Nelaimei, Joniškio muitinė tuos 
vagonus patikrino ir rado visai ne tą kas važtaraščiuose pa
minėta. Savo sprendimo motyvuose Vyr. Tribunolas taip 
gudravo:

"Gal būt tos priemonės, kurių griebėsi kaltinamieji Vals
tybės reikalui atlikti, nėra girtinos, bet jos nėra baustinos. 
Be to tas Jų darbas, jei būtų buvęs be kliūčių atliktas, nebū
tų pakenkęs nei valstybės reikalui, nei valdymo tvarkai. 
Priešingai, Lietuvos santykiai su Rusija būtų geriau suside
rinę".

Purickis buvo išteisintas, tačiau jo politinė karjera buvo 
visiems laikams baigta. Krikdemai pralaimėjo sekančius 
rinkimus į seimą.

buvo nepopuliaru. Už tat jie 
sutarė su dešiniaisiais sudary 
ti laikiną vyriausybę, kuri tu
rėtų baigti prasidėjusius tar
dymus dėl įvairių aukštų pa
reigūnų korupcijos ir po ko
kių trijų-keturių mėnesių pra
vesti naujus rinkimus. Nauju 
min. pirmininku bus ne deši
niųjų partijos vadas Mitsota- 
kis, bet daugiau liberalus jo 
partijos politikas Tzannetakis 
Turint galvoje vyriausy bės 
paskirtį, svarbiausi jos postai 
- teisingumo ministro, kuris 
turės prižiūrėti, kad nusikaltę 
pareigūnai būtų atiduoti teis
mui, ir vidaus reikalų minis-

tro, kuris prižiūrės ateinan
čius rinkimus, - atiteko ne de 
šiniesiems. Pirmuoju bus ad
vokatas ir senas komunistas 
Kouvelis, antrasis - socialis
tas Kostandopoulos. Daug 
kas laiko naują susitarimą, 
tarp dešiniųjų ir komunistų 
dėl laikinos vyriausybės, lig
šiolinės aršios kovos tarp tų 
dviejų grupių pabaiga. Kaip 
žinia, prezidento Trumano 
doktrina ir pagalba išgelbėjo 
Graikiją nuo komunistų įsi
viešpatavimo. Š.m. gruodžio 
mėn. pasibaigia JAV susitari 
mas su Graikija dėl bazių jo
je-

CNC LATHE OPERATORS

Posltions available for ąualifled personel that can operate 
and set-up. Experienced operators without set-up skills 
may be considered for in-house training, on the job supple- 
mented by classroom instruction. Applicant mušt be willing 
to work any of 3 shifts.

Apply, call or write to:

NUMERICAL PORDUCTIONS INC.
3901 S. ARLINGTON • INDIANAPOLIS, IN 46203 

TEL. (317) 783-1362

OCCUPATIONAL 
THERAPISTS/ 
PSYCHIATRIC

F.T. and P.T. positions available in 
suburban Pittsburgh, PA area for 
new grads or experienced OT's 
to provide services to adult and 
geriatric oopulation. Excellent 
salary ana fringe benefits. Mušt 
be licensed in PA. For more 
information, contact Sherri Scott 
at 800-331-7122 outside PA, or 
215-592-7400 in PA, or send 
resume to. LIBERTY HEALTHCARE 
CORP., 399 Market St., 
Phila., PA 19106. EOE.
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Jachta "Lietuva” plaukia pro Laisvės statulą New Yorko uoste. 
Algio Norvilos nuotr.

Jungiamės šventon kovon!

Lietuvos buriuotojų viešnagė Chicagoje
Juozas lygas

Tik pernai nuo Baltijos 
krantų pakilęs gaivus laisvės 
vėjas prikėlė jaunus ir senus 
viešai ir tvirtai reikalauti tei
sės į savarankišką, nepriklau
somą gyvenimą. Šis gaiva
lingas laisvės vėjas nuo Balti 
jos atpūtė atstovus laisvan 
gyveniman besikeliančios 
tautos, kurie per Atlantą iš 
Lietuvos atnešė mums trispal 
vę ir žinią pasauliui apie tau
tos apsisprendimą atmesti jai 
primestą paniekinimą, klastą, 
tremtį, jos fizinį ir dvasinį 
žudymą.

Jūsų žygis per Atlantą, - tai 
jungtis vienon grandin visos 
lietuvių tautos! Amerikos lie 
tuviai dėkoja tautai, atsiuntu
siai drąsius savo pasiuntinius 
su laisvės žiburiu. Ir perjuos 
siunčiame taip pat ir mes ži
nią atgal - mes jungiamės su 
jumis vienon šventon kovon 
už laisvą žmogų, už laisvą 
tautą, už laisvą Lietuvą!

Mes sveikiname jus už mo 
ralinę dovaną, nes jūs įrodė- 
te, kad ryžtas nugali sunkiai 
įveikiamas kliūtis. Savo pa

siekimu jūs įrodėte abejojan
tiems, kad galima laimėti ir 
prieš galingesnes jėgas. O 
svarbiausia, jūs sukėlėte, su
stiprinote pasididžiavimo ir 
pasitikėjimo jausmą savo tau 
ta tiek išeivijoje ir, esu tikras, 
- tiek ir Lietuvoje.

Lietuvos jachtų kapitonai su palydovais buvo priimti New Yorko miesto mero Edvvard Koch.
Algio Norvilos nuotr.

Jie atvyko autobusu iš Cle 
velando į Jaunimo Centrą. 
Buvo skelbta, kad autobusas 
atvažiuos birželio 30 d., penk
tadienį, 6-7 vai. vakare, iš 
anksto prie Jaunimo Centro 
būriavosi žmonės. Tie, kurie 
laikėsi 'lietuviško punktualu
mo - pavėlavo. Autobusai at
važiavo labai punktualiai. Iš 
autobuso pradėjo lipti vyrai - 
buriuotojai, daugelis iš jų 
barzdoti. Einančius į Jauni
mo Centrą čikagiečiai palydė - 
jo valiavimais ir plojimais.

Visi rinkosi į kavinę, kur 
vyko buriuotojų sutikimas ir 
pagerbimas. Kavinė pavirto 
į 'silkių statinę'. Prisirinko 
tiek žmonių, kad net trūko 
oro. Svečius trumpu žodžiu 
sveikino E. Vengianskas ir 
V. Adamkus. Po šampano 
tosto visi dalyviai sugiedojo 
"Ilgiausių metų", linkėdami 
sėkmės ir taip pat gero vėjo 
grįžtant.

Po buriuotojų sutikimo, 
mažojoje salėje įvyko grafi
kos parodos atidarymas. Eks-

Tramdomi, naikinami jūs 
išlaikėte savo tradicijas, išug- 
dėte jaunąją kartą susipratu
sia ir apsisprendusią už pilnu 
tinį žmogų - žmogų gerbian
tį artimą, pasisakantį už tau
tos kultūrines vertybes.

Šis vakaras yra simbolinis 
dar ir tuo, kad tai pusiaukelis 
jūsų kelionės. Prieš jus dar 
ne viena audra ir vėjai. Bet 
jūs žvelgiate į tai su šypsena, 
nes kitoje Atlanto pusėje gim 
tasis kraštas. Jokios kliūtys 
jūsų nesunaikins,

Analogiškai tai simboliška 
Lietuvai. Jinai stovi irgi 
prieš galimas audras, bet su 
ryžtu ir šypsena, - be abejo
nės ji taps šviesiu laisvės 
kraštu.

Mes dėkojame jums. Mes 
dėkojame Lietuvai. Mes-su 
jumis!

ŠALFAS pirm inž. Valdo Adamkaus 
žodis Lietuvos Buriuotojų Pagerbime

7.1.89 Chicagoje

"Audros" kapitonas I. Miniotas rodo New Yorko miestui atvežtą 
Lietuvoje esančios Laisvės statulos repliką, kuri bus įteikta merui. 

J.Rentelionuotr.

ponatus iš Lietuvos atvežė an
troji buriuotojų pamaina, at
skridusi lėktuvu. Buvo išsta
tyti 38 grafikos darbai. Po to 
svečius į namus vežėsi jų glo
bėjai. Reikia pažymėti, kad 
atsirado daugiau globėjų, ne
gu buvo svečių.

Šeštadienio vakare Jauni
mo Centras ūžė, kaip bičių 
avilys. Svečiai iš Lietuvos vi 
suomet sutraukia minias žmo
nių. Išjudina iš namų net ir 
tuos, kurie normaliai rengi
nių nelanko. Ir šį kartą jau
tėsi, lyg būtumei svetimame 
mieste - tiek daug naujų, ro
dos niekada nematytų veidų. 
Ir salėje tiek daug stalų, kaip 
niekuomet.

Maršo garsams skambant į 
salę įžygiavo įgulos, kiekvie
nos jachtos atskirai. Susirin
kusieji Atlanto bangų nugalė
tojus pagerbė atsistojimu ir 
nesiliaujančimis katutėmis.

Pagerbimą pradėjo E. Ven
gianskas, rengimo komiteto 
vicepirmininkas, pristatyda
mas visų įgulų narius. Po to 

sveikino Lietuvos gen. gar
bės konsulas V. Kleiza. Vli
ko valdybos pirm. dr. K. Bo
belis sveikino ir įteikė Tau
tos Fondo vardu 3000 dol. če 
kį, JAV LB valdybos pirm, 
dr. A. Razma sveikino ir kap. 
Ignui Miniotui įteikė antrą 
tūkstantinę. Kanados lietu
vių vardu sveikinęs Stasys 
Kuzma įteikė 8000 kanadiš- 
kų dolerių. Jis taip pat vie
nam jūreiviui atvežė ir pas 
vieną ponią paliktą švarką - 
sukeliant gardų juoką salėje.

Pastebėjau, kad pristačius 
Lietuvos konsulą ir Vliko 
pirm, kai kurie svečiai šypte
lėjo, kiti pradėjo savo tarpe 
kalbėtis ir galvas kraipyti. 
Atrodo, kad jie visai nesio- 
rientavo, kas juos sveikina. 
Nenuostabu, kad taip yra! 
Dešimtmečiais iš išeivijos 
buvo šaipomasi.Jeigu jau ką 
geresnio rašė-tai apiepažan 
giuosius*. Deja, 'pažangiųjų' 
pagerbime nesimatė. Tie, ku
rie 'pažangiuosius' gyrė, irgi 
pas juos nevažiuoja. Grįžki
me prie sveikinimų.

Sveikino V. Adamkus, ku
ris buvo vienas iš pagrindi
nių viso žygio 'variklių'. Lie
tuvos buriuotojams jis yra 
jau 'savas'. Šaulių sąjungos 
pirm. M. Abarius burlaivių 
kapitonus apdovanojo Šaulių 
žvaigždėmis. Kapitonai bu
vo taip pat papuošti havajiš- 
kais vainikais, kuriuos iš Ha
vajų atsiuntė Aglinskai. Prie 
do, kapitonai gavo įgraviruo- 
tas taures, kurių mecenatas 
buvo B. Jacinskas. Atskirai 
buvo iššauktas ir paminėtas 
Audronis Paulauskas, iš 
"Audros" įgulos, kuris trijų 
metų amžiaus buvo išvežtas į 
Sibirą.

Sekė visų buriuotojų apdo 
vanojimas specialiais diplo- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Po suvažiavimo
(Atkelta iš 1 psl.) 

gražus palikimas mūsų vai
kams, kurie šiandien jau su
vokia, kad Lietuva be suve
reniteto - Lietuva be atei
ties."

Algirdas Brazauskas, tarp 
kitko, gegužės pabaigoje bu
vo laikomas populiariausiu 
žmogumi Lietuvoje. Tokiu jį 
laikė net 84% paklaustųjų. 
Antroje vietoje buvo Vytau
tas Landsbergis su 70% ir 
tre čioj vietoj Gorbačiovas su 
63%, nors Sąjūdis turi dides
nį pritarimą - 68% už kom
partiją - 22%. Patį didžiau
sią pritarimą gavo 'žalieji', 
gamtos apsaugos budėtojai, 
net 85%. Iš laikraščių popul
iariausias yra GIMTASIS 
KRAŠTAS, su kuriuo lenkty
niauja KOMJAUNIMO TIE
SA - 80% ir ATGIMIMAS - 
79%.

Čia reikia pridurti, kad jei 
anksčiau patriotiškiausias iš 
valdžios leidžiamų laikraščių 
buvo Gimtasis Kraštas, tai da
bar Komjaunimo Tiesa, ir net 
Tiesa, dažnai netoli atsilieka. 
Prieita prie to, kad net svars
toma ne tik atjungti pačią Lie 
tuvos kompartiją nuo visasą
junginių organizacijų, bet ją 
naujai įsteigti. Girdi, ligšio
linė kompartija niekados ne
atstovavo Lietuvos interesų, 
o buvo tik tarptautinės komu
nistų organizacijos skyrius.

Patriotizmo pakilime vėl 
prasimušė Gimtasis Kraštas 
paskutiniame pereito mėne
sio nr. svarstydamas Lietu
vos Nepriklausomybės Atkū
rimo Kelius, kur drąsiai tvir
tina, jog mūsų šalies žmonių 
dauguma reikalauja, kad bū
tų grąžinta didžiausia jos ver 
tybė, 50 metų netekta dėl sta
linizmo ir hitlerizmo suokal
bio-suverenitetas.

Laikraštis svarsto įvairius 
būdus tam pasiekti, atsargiai 
pasisakydamas už partnerys
tės ryšius su buvusiais sąjun
gininkais. Tai būtų konfede-

Kai du redaktoriai susitinka ... "Tarybinės Klaipėdos" redaktorius Antanas Stanevičius, atlydėjęs 
buriuotojus, ir "Dirvos" redaktorius Vytautas Gedgaudas dalinasi buriavimo prisiminimais. V. Gedgaudas 
1937 atstodavo Lietuvą pirmoje tarptautinėje regatoje aplink Gotlando salą su jachta "Žalčių karalienė", 
kuri s ’aimėjo prizą. Įgulą sudarė kpt. P. Buntinas, M. Empakeris, V. Gedgaudas, V. Kalvaitis, O.
Mikela . asiliauskas. Gedimino Pilaičio nuotr.

•••

racija, kurioje suverenės vals
tybės susitaria dėl tam tikrų 
bendrų interesų ir priemonių 
jiems apaugoti. Kaž kas pa
našaus į dabartinę britų domi
nijų sandraugą ar Prancūzi
jos bendriją, kurią sudarė bu
vusi metropolija su kai ku
riom buv. kolonijom ir pro- 
tektoriatais.

Užsieniuose paklausti so
vietų diplomatai taip toli nei
na. Jie aiškina, kad Pabaltijo 
respublikos nenori išsiskirti, 
bet pageidauja tik ūkinio sa
varankiškumo. Tai supranta
ma. Gal kiek daugiau žadan
tis mostas būtų sovietų pasiū
lymas derybose dėl konven- 
cionalinių jėgų sumažinimo. 
Sovietai sutinka kalbėti ne 
tik dėl savo kariuomenės su
mažinimo Varšuvos pakto 
kraštuose, bet ir Pabaltyje, 
lyg jam žadama savivalda.

Kaip ten iš tikro būtų - 
mūsų naujos dramos stebėji
mui šiuo metu daugiausiai pa - 
geidajama dorybė yra kantry
bė (žiūr. "Apžvalga", 2 psl.).

• SOVIETŲ SĄJUNGOS 
parlamento nariai, abiejų rū
mų deputatai nuo Ukrainos, 
Moldavijos ir Gudijos vis la
biau palaiko Lietuvos parla
mentarus. Vidurinės Azijos 
sovietinės respublikos ir tol
iau nelabai palankiai žiūri į 
lietuvių siūlymus. Lietuviai, 
estai ir latviai Aukščiausios 
Tarybos sesijoje visi kartu pa
gal išgales giria decentraliza
cijos ir respublikų suverenu
mo idėjas. Deputatė ekono
mistė prof. Kazimiera Pruns
kienė pareiškė, kad Gorbačio • 
vo trys vyriausieji pavaduo
tojai nesutaria tarp savęs dėl 
respublikų ekonominio sava
rankiškumo ir ypač priešinasi 
Lietuvos reikalavimui įsives
ti savo valiutą. Akademiko 
Antano Buračo pareiškimu, - 
rublis jau yra pavirtęs papras
čiausia deklaracija. Kaip rea
lus perkamasis vienetas jis 
praktiškai neegzistuoja.

Dalis Lietuvos buriuotojų tribūnoje New Yorko uoste... J. Rentelionuotr.

Buriuotojai 
Chicagoje • ••

(Atkelta iš 3 psl.) 
mais, statuctėmis su Ameri
kos ir Lietuvos vėliavėlėmis, 
ir dr. J. Adomavičiaus asme
niniais, ne tuščiais vokais. 
Buvo taip pat pranešta malo
ni žinia, kad dr. J. Adomavi
čius aplankęs grafikos paro
dą nupirko visus 38 paveiks
lus. Dr. J. Adomavičius yra 
šviesus pavyzdys kitiems.

Pasibaigus dovanų įteiki
mui, "Audros" kapitonas Ig
nas Miniotas jautriu žodžiu 
kreipėsi į susirinkusius. "Lie 
tuvį galima nužudyti Ausch- 
witzo dujų kamerose, lietuvį 
galima priversti apleisti savo 
kraštą ir sušaldyti Ledjūrio 
pakrančių ledynuose, bet ne
galima paklupdyti jo ant ke
lių". Perskaitė Klaipėdos 
miesto prašymą: "... į mūsų 
širdis vėl grįžta tikėjimas į 
mūsų tautos ateitį. Dangės 
pakrantėse norime sukurti 
skulptūrų parką, kad liktų 
ateičiai". Tad išeivija prašo
ma prisidėti prie jo įgyvendi
nimo. Klaipėdos skautų var
du įteikė laivo varpelį, kurį

Lietuvos jachtų kapitonai su palydovais prie New Yorko miesto 
rotušės. Algio Norvilos nuotr.

priėmė Seserijos Vyr. Skauti
ninke Stefa Gedgaudienė. At
rodo, kad ji jau yra įrašyta į 
jų įgulos sudėtį, nes dalyva
vo buriuotojų išleidime Klai
pėdoje, sutikime New Yorke, 
vėliau Clevelande, o dabar 
Chicagoje. Jaunimo Centrui, 
buriuotojų vardu, įteikė tau
tinę vėliavą, kurią jachtos at
gabeno per Atlanto bangas.

Oficialioji dalis buvo baig
ta visiems sugiedojus "Lietu
va brangi". Uniformuotos 
jūrų skautės išvedžiojo bu
riuotojus prie stalų, - kiekvie
nam stalui teko po svečią. Ir 
taip užsimezgė artimesni ry
šiai, pažintys. Antras kaimas 
atliko trumpą, nuotaikingą 
programėlę. Po to sekė vai
šės, kurios užsitęsė beveik 
iki pirmųjų gaidžių.

Buvo tikra džiaugsmo 
šventė - visų veiduose šyp
sena. Niekas neskubėjo į na
mus, kiti prie baro dar ’į svei
katą’ linkėjo. O ir į namus va
žiavo vis būreliais, vieni ki
tus pasikviesdami. Taip ir ra
šančiajam teko arčiau susipa
žinti su "Lietuvos" kapitonu 
Osvaldu Kubiliūnu ir Aloyzu 
Pusliu, kurie čia turi artimų 

bičiulių. Pastarasis, kaip te
ko girdėti, buvo vienas iš 
jachtos pirkimo iniciatorių. 
Pridera paminėti, kad jachtai 
"Lietuvos" vardas buvo dar 
prieš persitvarkymą, kas ro
do, kad jau tada buvo drąsių 
ir susipratusiu vyrų. Nenuos 
tabu, kad jie ryžosi ir per At
lantą plaukti!

Kriaučeliūnų soduose teko 
susipažinti ir arčiau paben
drauti su "Dailės" kapitonu 
Žvaigzdru Drėma. Tarp kit
ko, jis vadovavo jachtai at
plaukiant ir, reikia manyti, 
laimingai parves ją į Klaipė
dą. Tai reiškia - du sykius 
skros Atlantą! "Audra" ir 
"Dailė" yra to paties tipo 
jachtos, 44 pėdų ilgio - apy
tikriai 10 BRT.

Pasirengimas tokiam žy
giui yra sudėtingas ir bran
gus. Lietuvos Buriavimo 
Federacija turi daug rėmėjų, 
vienas iš jų yra Algirdas Bra
zauskas. Remiami visuome
nės jie leidosi šiam žygiui, 
kurį dedikavo: "Mes plaukia
me į Naująjį žemyną. Mūsų 
širdyse - Lietuvos vardas, 
mūsų lūpose - jos pasveikini
mas istorijos vėtrų išbarsty
tiems vaikams".
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KŪRYBA IR MOKSLAS!
Sukaktuvininkas, kurį vežioja 

Pentagono limuzinai
Tėv. dr. T. Žiūraičio,O.P. auksinis kunigystės jubiliejus

Vladas Ramojus

Liepos 30 d. Washingtono lie 
tuvių kapelionas, LSS Skaučių 
Seserijos dvasios vadas, filoso
fas ir žymus pamokslininkas, 
taip pat ir "Dirvos" bendradar
bis, domininkonų vienuolijos 
narys kun. dr. Tomas Žiūraitis 
paminės kunigystės 50 metų 
sukaktį. Ta proga sukaktuvinin
kas padėkos mišias atlaikys Do
mininkonų bažnyčioje Washing~ 
tone, o po to parapijos salėje 
įvyks domininkonų vienuolijos 
vadovybės ir lietuviškų organi
zacijų ruošiamos vaišės. Mišių 
metu giedos iškili solistė Nerija 
Linkevičiūtė-Kasparienė.

Kun. dr. T. Žiūraitis yra įdo
mus asmuo ir į jį galima žvelgti 
iš įvairių pusių. Kilimo -- rasei 
niškis, taigi, gražios ir taisyklin
gos lietuvių kalbos atstovas. 
Tai didelis pliusas pamokslinin
kui. Septintojo ir aštuntojo de
šimtmečio laikotarpiu, per Ame
rikos Balsą, jis pasakė nemažai 
trumpų pamokslų Lietuvai, ypač 
įvairių švenčių proga.

Pažvelgę į sukaktuvininko bi
ografiją matome, kad jis novi
ciatą baigė Prancūzijoje ir amži
nuosius vienuolio įžadus davė 
1935 m. birželio mėnesį. Taigi, 
prieš 55 metus. Po to studijavo 
filosofiją bei teologiją Vokieti
joje ir Belgijoje. Kunigu įšven
tintas 1939 m. liepos 16 dieną. 
Po to vėl studijavo Bonnoje ir 
Salszburge, Austrijoje, kur 1958 
m. Salzburgo universiteto filo
sofijos institutas kun. Žiūraičiui 
suteikė filosofijos doktoratą, su 
teise dėstyti filosofiją anglų, vo
kiečių, prancūzų, lotynų ir lietu
vių kalbomis. Be kitų straipsnių 
lietuviškuose žurnaluose filoso
finėmis temomis, 1963 m. Miun
chene išleistame 20-ties V. Euro 
pos filosofų bendrame veikale 
buvo išspausdinta ir kun. dr. T. 
Žiūraičio studija "Asmenybės, 
kaip kultūrinio gyvenimo proble
mos, klausimu", su tokia auto

Tėv. dr. T. Žiūraitis, O.P. sveikinasi su JAV kongreso 'speakeriu' 
O'Neil, dabar jau pasitraukusiu pensijon.

riaus išvada: "Asmenybė yra 
toks kiekvienas žmogus, kuris 
integralinės kultūros gyvenimą 
kiek galint vis tobulina: įžvel
gia, įgyvendina ir pastoviai jį 
įkūnija..."

Lietuvoje kun. T. Žiūraičiui 
trumpai teko dirbti. Po šventi
nimų vienerius metus buvo vika
ru Raseiniuose. Nacių okupaci
jos metais išvežus kun. A. Lip- 
niūną į nacių koncentracijos sto
vyklą, buvo vienas iš pamoksli
ninkų Šv. Jono bažnyčioje Vil
niuje. Po karo, kaip minėjau, 
studijavo Austrijoje. 1949 m. 
atvykęs į JAV, dėstė įvairiose 
kolegijose, kol pagaliau 1962 
m. domininkonų vadovybės bu
vo pakviestas į Washigntoną, 
kur gyvena bei dirba jau 27 me
tus, pirmoje eilėje - kaip pabrė
žia domininkonų vienuolijos va
dovybė, - aptarnaudamas JAV 
sostinės bei jos apylinkių lietu
vius. Tačiau, dėl sostinės paskir 
ties, sukaktuvininko pareigos 
apima daug platesnes sritis.

PLATŪS DARBO 
HORIZ INTAI

Domininkonų bažnyčia ir vie
nuolynas, kurio trečiame aukšte 
kun. dr. Žiūraitis gyvena, yra 
svarbioje strateginėje vietoje - 
pusiaukelėje tarp Baltųjų rūmų 
ir Kapitoliaus, apsupti valdžios 
įstaigų. Tad tėvams domininko
nams dažnai tenka atlikti išskir
tinas ir įdomias pareigas ryšium 
su čia įsikūriusia šalies valdžia 
ir ypač jos karinėmis pajėgomis. 
Kun. dr. Žiūraitis jau daugelį 
metų yra vienas iš šio krašto gy
nybos ministerijos , Pentagono, 
kapelionų. Taip pat jis yra ir 
Fort McNair bazės, kurioje gy
vena aukštieji karininkai, kape
lionas. Jis katalikams karinin
kams laiko mišias, išklauso išpa
žinčių. Tiek į Pentagoną, tiek į 
Fort McNair bazę kapelioną nu

veža ir parveža specialiai atsiųs
ti limuzinai su šoferiais.

Į Domininkonų bažnyčią kar
tais atvykdavo ir prezidentas
L.B. Johnsonas su dukra Lucy. 
Kun. Žiūraitis man papasakojo, 
kad prez. Johnsonas keturis kar
tus klausėsi jo pamokslų. Tris 
kartus pamokslininkas iš anksto 
buvo apie tai perspėtas. O ket
virtą kartą nieko nežinojo ir tik 
mišių metu įlipęs į sakyklą pa
stebėjo, kad bažnyčios vidury 
atskirtas toks pursratis (preziden 
tą visuomet lydi būrys slapto
sios tarnybos vyrų). Kadangi iš 
anksto nebuvo perspėtas, jog mi
šiose dalvyaus ir prezidenas, pa
mokslą jis baigė labai atvirais 
žodžiais: "Neužmirškime, kad 
po Amerikos pagrindais visą lai
ką rausiasi komunizmas. Prašy
kim Dievą, kad jis tą tarptautinę 
nelaimę kaip galint greičiau ati
tolintų. Pasimelskim, kad pati 
valdžia nedarytų komunizmui 
nuolaidų. Meldžiu stiprybės pre
zidentui, valdžiai, kariams ir 
kiekvienam, kurio širdy gyvi 
Dievas ir stiprybė..."

Kai klebonas po mišių išlydė
jo prezidentą iš bažnyčios, prez. 
Johnsonas pamatė netoli stovin
tį pamokslininką ir jam padėko
jo-

Vietnamo karo metu, kai aukš 
čiausiose valdžios sferose iškilo 
klausimas ar bombarduoti svar
bius priešo taikinius Šiaurės 
Vietname, kartą vėlai vakare 
Bal tieji rūmai paskambino į do
mininkonų vienuolyną ir papra
šė leidimo pasinaudoti vienuo
lyno gan jaukia koplyčia, kur at
sitiktinėmis progomis susirenka 
ir lietuviai. Gavus leidimą, tuo
jau pat atvyko slaptosios tarny
bos vyrai ir po to palydovų lydi
mas pats prezidentas, kur jis išti 
są valandą giliai susikaupęs klū
pojo. Kitą rytą į vienuolyną pa
sipylė skambinimai telefonais, 
siekiant informacijos; ar prezi
dentas tikrai buvo koplyčioje? 
Ar jis sakė ką nors apie Vietna
mo karą? Tik antrą dieną paaiš
kėjo, kad prezidentas Johnso
nas, valandą klūpodamas Domi
ninkonų koplyčioje, padarė 
sprendimą bombarduoti strategi 
nius taikinius Šiaurės Vietname.

VEIKLA LIETUVIŲ TARPE

Vienu kitu epizodu paryški
nau, kokią paskirtį kartais tenka 
atlikti Domininkonų bažnyčiai 
ir vienuolynui Washingtone. O 
jo vienas iš narių ir yra kun. dr. 
Tomas Žiūraitis. Kelis kartus 
teko asmeniškai apsilankyti jo 
kukliame vienuoliškame kamba 
ryje, kur pasienyje stovi lenty
nos su knygomis, viršuje kabo 
jo doktorato diplomas ir daili
ninkų K. Žoromskio bei V.K. 
Jonyno piešti sukaktuvininko 
portretai.

1979 m. Lietuvos Vyčių ini
ciatyva įsteigus Washingtone lie

Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, O.P. 1957 m. Salzburgo universitete 
gavęs filosofijos mokslų doktoratą.

tuvių katalikų misiją, kapelionui 
atsirado naujos pareigos - kiek
vieno mėnesio paskutinio sek
madienio popietę atlaikyti lietu
viams mišias misijos valdybos 
nuomojamoje Trijų Karalių para - 
pijos bažnyčioje, Georgetowne. 
Ši misija taip įsipilietino, kad į 
pamaldas gausiai renkasi sosti
nės lietuviai ir čia užklydę sve
čiai. Sukaktuvininkas taip pat 
įvairiomis progomis atlaiko lie
tuviškas mišias ir pasako pa
mokslą Domininkonų bažnyčio
je ar koplyčioje, čia vyksta įvai 
rūs lietuvių posėdžiai, minėji
mai bei susirinkimai tuo atveju, 
jei parapijiečiai nėra iš anksto 
užėmę.

Kun. dr. T. Žiūraičiui jau d ve. 
ji metai iš eilės teko laikyti isto
rines mišias Lietuvos pasiunti
nybės rūmuose, čia vykusių Lie
tuvių Jaunimo sąjungos suvažia - 
vimų proga. .Jis palaidoja miru
sius lietuvius, krikštija kūdikius, 
palaimina lietuviškų porų su
tuoktuves. O kur dar Lietuvių 
Skaučių Seserijos dvasios vado 
pareigos, kurios jau išeina už 
Washingtono ribų! Kur jo veda
mos rekolekcijos ar misijos įvai
riose lietuvių bažnyčiose, kur 
straipsniai spaudoje!

Kaip matyti, mūsų kapeliono- 
sukaktuvininko kun. dr. T. Žiū
raičio veiklos skalė plati, įdomi 
ir įvairi. Tad ir meldžiame 
Aukščiausiąjį, kad jis 75-sius 
metus einantį sukaktuvininką 
dar ilgai laikytų mūsų tarpe svei
ką ir pajėgų. Pasauliečiai kuni
gai gali trauktis į poilsį sulaukę 
tam tikro amžiaus. Todėl ir lie
tuvių kunigų Floridoje netrūks
ta. Tačiau vienuolis savo kuni
giškas pareigas privalo eiti iki 
mirties, nes tam savanoriškai 
yra padaręs amžinuosius apža
dus.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

• V. Trumpa. LIETUVA XIX 
AMŽIUJE. Vinco Trumpos 
publicistikos rinkinys, susidedąs 
iš straipsnių paskelbtų išeivijos 
kultūriniuose žurnaluose ir 
moksliniuose leidiniuose. Re
dagavo Liūtas Mockūnas. Ap
lankas Henrietos Vepštienės. Iš 
leido Algimanto Mackaus kny
gų leidimo fondas, 7338 So. 
Sacramento Avė., Chicago, IL 
60629. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. 280 psl., 
kietais viršeliais. Kaina 12 dol.
• Jurgis Gimbutas. JONAS 
ŠOLIŪNAS inžinierius - valsty
bininkas - profesorius. Išeido 
1988 m. Lietuvos Šaulių Sąjun
ga tremtyje. Spaudė M. Morkū
no spaustuvė Chicagoje. 228 
psl., kietais viršeliais. Gaunama 
pas knygų platintojus arba pas 
LŠST CV vicepirmininką J. 
Mikulį,, 10321 Kipling St., 
Westchester, IL 60154.
• Danutė Brazytė Bindokienė. 
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR 
TRADICIJOS IŠEIVIJOJE. 
Lietuvių ir anglų kalboje. Vertė 
iš lietuvių kalbos Vita Matusai- 
tis. Nuotraukos Jono Tamulai
čio. Meninė priežiūra Petro 
Aleksos. Išleido Lithuanian 
World Community Foundation, 
1851 Skyview Dr., Sparta, MI 
49345. 364 psl.. Kaina 12 dol. 
Tai ilgai laukta ir labai reikalin
ga knyga lietuviškoms mokyk
loms, jaunimo organizacijoms ir 
kiekvienai šeimai, kuriai rūpi 
tautinio ugdymo reikalai šeimos 
aplinkoje.

CABINET MAKER
Exp. necessary. Full time. Wood 
& plastic laminate from prints. 
Send resume or apply Wood 
Dimensions, Ine., 1295 W. 78th, 
Cleveland, OH 44102. (18-^4)
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AUSTRALIJOS UETUVIAI
Antanas Laukaitis

"JAUŽINIOS"
Jau keli metai, kai Mel- 

boume Australijos Jaunimo 
Sąjunga leidžia lietuvių -an
glų kalbomis laikraštį "Jauži
nios", kurį redaguoja Austra
lijos profesionalas žurnalis
tas Jonas Mašanauskas j r, dir 
bantis Melbourno australų 
spaudoje, ir Petras Kružas, o 
meninę dalį tvarko Mindau
gas Simankevičius. Laikraš
tis yra labai populiarus jauni
mo tarpe, nes jį skaito ir tie 
jaunuoliai, kuriems lietuvių 
kalba yra sunkokai, arba ir 
visai neprieinama. Laikraštis 
duoda daug žinių iš mūsų lie 
tuviškojo gyvenimo, jaunimo 
veiklos Australijoje ir pasau
lyje, o taip pat ir Lietuvos.

Nesenai pas mus viešė
jo Lietuvos Kultūros Fondo

darbuotojas ir Vilniaus jauni
mo klubo "Lituanika" pirmi
ninkas Mindaugas Černiaus
kas, su kuriuo "Jaužinios" tu
rėjo pasikalbėjimą. Jo pareiš
kimu, dabar norima įsteigti ir 
Lietuvių Jaunimo Bendriją, 
kuri galėtų būti nepriklauso
ma nuo valstybinių ir parti
nių organizacijų. Ji turėtų bū
ti neformali ir galėtų apjungti 
jaunimą gyvenantį Lietuvoje 
ir išeivijoje.

Atvykęs į Australiją už 
mėgsti tampresnių jaunimo 
ryšių tarp Lietuvos ir Austra
lijos, M. Černiauskas buvo 
jaunimo atstovų paklaustas, 
kaip tas realiai galima būtų 
įvykdyti, ypatingai kai Mas
kva dar viską ir dabar kontro. 
liuoja.

- Svarbiausias dalykas

- pareiškė jis, - yra kultūri
niai mainai, kultūrinis bendra
darbiavimas, nuo ko dabar 
mes turime ir pradėti. Lietu
voje mes turime daug gerų 
menininkų, dailininkų, taip 
pat ir gerą teatrą. Mes norim 
kad jau šiais metais Lietuvos 
Jaunimo teatras atvažiuotų 
gastrolėms į Australiją. Taip 
pat norime suorganizuoti Lie
tuvos dailininkų paroda, pasi 
keisti turistinėmis grupėmis, 
nes keliaudami žmonės susi
pažįsta su pasauline kultūra, 
o tas yra labai svarbu. Kas 
liečia Maskvą, tai po 40 met- 
ų vienpusiškos kontrolės ir 
dabartinės ekonominės kri
zės, Maskvai praktiškai kito 
kelio nėra, kaip suteikti dau
giau laisvių paskiroms res
publikoms.

Paklaustas nuomonės 
apie Australiją, svečias išsi
reiškė:

- Australija man visą

laiką buvo kaip pasakų šalis, 
nes yra labai toli nuo viso pa 
šaulio. Gyvenimas čia labai 
daug kuo skiriasi nuo mūsų; 
Skirtinga politinė sistema, nė 
ra čia tokios didelės įtampos, 
žmonių santykiuose jaučiasi 
daug daugiau laisvumo ir pa
grindinė australų savybė yra, 
kad jie yra labai nuoširdūs 
žmonės. Bendrai apie Austrą 
liją susidariau labai gerą įspū
dį.

Naują Australijos Lietu 
vių Jaunimo S-gos valdybą 
sudaro Petras Kružas - pirm., 
Brigita Karazienė - vicepirm. 
Danius Kesminas, Jonas Ma
šanauskas, Linas Šeikis ir Ju
lija Simankevičienė - nariai.

Rengto VI-jo PLJ Kon
greso Australijoje pajamos 
buvo 519,743 dol., išlaidos 
364,778 dol. Likęs pelnas 
144,965 dol. Tikrai labai 
graži suma atliko.

Lietuviai esame vis! — 
Lietuvių Fonde ar esi? i 3001 WEST 59TH STREET

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

UJS.A.

imi f mis mm
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po 

dvitaškio » aukotojas, įm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, 
asm. s= asmuo, suma po pavardės - įnašų iš viso.

1989 m. kovo mėn.
2 x $10 Kapčius Jonas ir Irena, $120; Vailokaitis Julia 

ir Juozas (miręs), $110.
1 x $20 Urbonienė Bronė atm. įn.: Urbonas Vincas, 

$390.
7 x $25 Baltrušaitis Jonas atm. įn.: Udrys N. irJ., $125; 

Cheleden Charles, $1,376,68; Keliuotis Juozas atm. įn.: 
Petrauskienė Marijona, $125; Kviklys Bronius ir Bronė, $225; 
Palionienė, Sofija, $85; Petrauskas Steponas atm. įn.: 
Petrauskienė Marija, $350; Shatas Romas, Gertrude ir Mrs. 
S. Shatas, $1,125.

1 x $30 Navickas Peter, $280.
1 x $35 Satkunas Steponas atm. įn.: Plečkaitis Juozas, 

$35.
1 x $40.45 Marąuette Parko Lituanistinė Mokykla, atst. 

Prapuolenienė Bronė, $2,740.82.
6 x $50 Augonis Stasys, $425; Draugelis Arūnas ir 

Irena, $175; Marma Benadas atm. įn.: Naumanas Ona, $175; 
Meškauskas Jonas, Ph. D., $50; Naumanas Ona ir Mikalo
jus (miręs), $400; Pauliukonis Ričardas atm. įn.: Alsėnas E. 
ir S., $50.

1 x $53 Dariaus ir Girėno Lituanistinė Mokykla, atst. 
Plačas Juozas, $1,330.72.

2 x $75 Leškys Gediminas ir Jina, $200; Žilinskas petras 
ir Ona (mirusi), $200.

1 x $82 Pauliukonis Pranas atm. įn.: Pauliuko- 
nienė-Rudienė Elzbieta, $500.

1 x $85 Basiulis Gediminas ir Nijolė atm. įn.; Petrulienė 
Ona $30, Petrulis Algis $30, Petrulis Saulius ir Diana $25, 
$185.

28 x $100 Abelkis Povilas atm.: Abelkis Sigutė, $700; 
Adomėnas dr. Antanas įm. Jurkėnienė Elena, $100; 
Aleksienė Marcelė ir komp. Aleksandras (miręs), $305; Auš
rotas Bronius ir Veronika, $1,600; Baltakis Vysk. Paulius, 
OFM, $300; Baltramonaitienė Danutė, $200; Bikinas 
Stanislovas atm. įn.: Mikalauskienė Bikinaitė Emilija, $100; 
Černius Rimas, $1,300; Deveikis Audra, $100; Domanskis 
Rimas ir Pranutė, $425; Doveinis Juozas ir Danutė, $200; 
Janušis Antanas ir Zuzana, $1,100; Kasakaitis Bronius atm.: 
Viskanta R., $415; Klova Vincas, $3,100; Liaukus Justinas 
ir Elena, $1,900; Liaukus Sigitas ir Milda, $200; Mažiulis An
tanas ir Ona atm. įn.: Mažiulis Antanas, $405; Miknius Stasys 
ir Elena $300; Pabedinskienė Bronė atm. įn.: Pabedinskas 
Kazys, $800; Pakštas Balys ir Emilija, $400; Palionis Tadas 
ir Gailutė, $200; Povilaitis Algimantas atm. įn.: Povilaitienė 
Jadvyga, $100; X, $1,700; Rasys Juozas, Vasario 16 proga, 
$1,200; Stankūnė-Stankūnas Magdalena Birutė, $100; 
Tumaitė Laima, $300; Valeška Edward F. ir Marcella A., 
$200; Žukauskas Elly, $200.

1 x $125 Šidlauskienė Birutė atm. įn.: V. Krėvės Lit. Mo
kyklos tėvai ir mokytojai $50, Palys Petras ir Marta, $30, Stir- 
bys Rimantas ir Jūratė $25 ir. 1 kt asm., $125.

1 x $127 Bernotavičienė Irena Regina atm. įn.: Berno- 
tavičius Petras, $654.

1 x $185 Sutkus dr. Pranas atm.: Valaitis dr. Jonas ir

Jone $100, Baras Stasys ir Elena $50 ir 1 kt. asm., $2,685.
1 x $175 Keblinskas Algirdas P., $500.
4 x $200 Černius Kazys ir Filomena, $3,300; Gru- 

dzinskas Vytautas atm. įn.: Nikantienė Salomėja, $200; 
Mikalčius Juozas, $300; Pūkelis Marijonas ir Vanda atm. įn.: 
Laukys Eduardas A., $400.

1 x $275 Keblinskienė Vida, $500.
3 x $300 Damušis dr. Adolfas ir Jadvyga, $500; 

Druseikis Petras ir Julija atm. įn.: Druseikis Algimantas, 
$1,725; Žitkus Edvardas atm. įn.: Žitkuvienė Janina, $1,300.

1 x $345 Ribinskas Jurgis ir Ona, $1,000.
1 x $400 Adomaitienė Konstancija atm. įn.: Adomaitis 

Jonas, $900.
5 x $500 Didžiulis Vytautas ir Jadvyga, Vasario 16 pro

ga, $500; Gajauskas Balys ir Irena: suaukojo ir įrašė nariais 
26-to LF narių suvažiavimo dalyviai, $500; Griežė-Jurgele- 
vičius Stasys ir Barbora (mirusi), $9,500; Pažemėnas Juozas 
ir Eugenija, $1,500; Sapetka Kazimieras, $8,000.

1 x $601 Vaitkus Andrius atm.: Famous Barr Restaurant 
Employees $81, Gumbelevičius Jonas ir Anelė $50, Kassly 
Patricia ir Mr. & Mrs. John III, $50, Grybinas, Dalia, Loreta, 
Tomas, Kristina, Jonas ir Linas, $35, Grigaravičius Mary $30, 
Kemežienė Vitalija $30, X $30, Dominick Carl ir Georgia $25, 
Gregovvicz dr. & Mrs. Andrevv, $25, Grybinas Zigmas ir Vir- 
ginia $25 ir 18 kt. asm., $3,421.

4 x $1,000 Didžiulienė Kazimiera atm. įn.: Didžiulis 
Vytautas ir Jadvyga, $8,000; Padžiūnas Juozas, tes
tamentinis palikimas, $1,100; Sidrys dr. Rimvydas ir Giedra 
(mirusi), $57,000; Valaitis dr. Jonas ir Jonė, Gajauską Balį 
pagerbti, $5,800.

1 x $1,550.21 X, testamentinis palikimas, $3,550.21. 
Iš viso $15,753.66.

1989 m. balandžio mėn.
1 x $10 Ribinskas Jurgis ir Ona, $1,010.
2 x $20 Palionienė Sofija, $105; Vaitkus Andrius atm., 

$3,421.
1 x $25 Dabšys Aleksandras atm.: E. J. & Sons, Ine., 

$845.
2 x $50 Ambražieius Vincas atm.: Ambrose Marius, 

$550; Puzinas dail. Povilas atm.: Puzinienė Austrą, $800.
6 x $100 Baltutis Vytautas ir Ona, $800; Jasas Adomas 

P. ir Zuzana, $454; Lapatinskas Vytautas ir Alice, $400; 
Leugoud Edvvard, $5,394.40; Liutermoza pulk. Albertas atm. 
įn.: Liutermozienė Ona, $1,800; Petroliūnas Pranas ir Albina, 
$200.

2 x $200 Kučas Linas ir Renata; įm. Baras Pranas ir 
Vincenta už jaunavedžius, $200; Vizgirda Justinas atm. įn.: 
Vizgirda Juozas ir Marytė, $200.

1 x $270 Juodeikienė Gražna atm.: Kloris Jonas ir 
šeima $50, Nelsas Aleksandras ir Elena $50, Tack Jim ir 
Regina $50, Pretkus Mr. & Mrs. P. S. $25, Rukšėnienė J. 
$25 ir 5 kt. asm., $445.

2 x $300 Baras Pranas ir Vincenta, $300; Remienė 
Marija, $1,400.

Iš viso $2,045.00.
Pataisa: Sausio mėn. pranešime, J. Masaičio atminimui 

aukojo Jelionis (ne Salionis). Už klaidą.atsiprašome.
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1989.IV.30 pasie

kė 4,267.208 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, 
lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą 2.307.586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso 
palikimais gauta 1,136.805 dol.

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

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

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

"DISPLACED PERSONS" 
KNYGA

Australijoj buvo nese
nai išleista knyga - "Displa- 
ced Persons", moksliniai ty
rinėjanti pirmuosius pokario 
imigrantus, atvykusius į Aus
traliją. Autorius yra dr. Egon 
F. Kunz, vengrų kilmės bi
bliotekininkas, socialinis is
torikas, demografas, savo 
mokslinius laipsnius įgijęs 
Budapešto ir Sydnėjaus uni
versitetuose. Šioje knygoje 
labai plačiai ir vaizdžiai yra 
duodama visų pokario imi
grantų istorija.

Pradžioje australai visai 
nesidomėjo atykstančių atei
vių kilme ir jų istorija, bei at
vykimo priežastimis. Jų pa
grindinis noras buvo kaip 
nors greičiau visus naujuo
sius ateivius suaustralinti ir 
padaryti pilnais australais, vi
sai neatsižvelgiant į jų tauty
bę, išsilavinimą ir buvusį iš
simokslinimą. Tačiau su lai
ku tas keitėsi ir naujieji atei
viai įnešė labai daug naujo 
gyvenimo ypatybių visiems 
vietiniams australams.

Lietuviams šioje knygo
je yra skirti septyni puslapiai, 
duodant mūsų tautos istori
nės apžvalgos, vėliau Lietu
vos nepriklausomo gyveni
mo ir pokarinės okupacijos, 
dėl kurios virš 60,000 lietu
vių paliko savąjį kraštą ir į 
Australiją atvyko užsirašiu
sių lietuviais 10,136, nors tik
rumoj buvo daugiau, dauge
liui savo tautybės nenurodant

Pirmasis pokario imi
grantų laivas atvyko 1947 
metais ir jame buvo visi pa- 
baltiečiai. Lietuvių 440 gru
pė buvo pati skaitlingiausia.

POLĖKIAI
Australijos lietuvių sa

vaitraštis "Mūsų Pastogė" jau 
kuris laikas leidžia ir savo 
kultūrinį priedą ""Polėkiai", 
kurio redaktorius yra mūsų 
literatas ir dailininkas Jurgis 
Janavičius, meninę dalį tvar
ko Viktoras Simankevičius.

Tai 4-rių puslapių pui
kus kultūrinis priedas, duo
dąs mūsų pačių poetų ir rašy
tojų, o taip pat ir svetur gyve
nančių kūrinius, paįvairintus 
meninėmis nuotraukomis.

ATTENTION -
GOVERNMENT HOMES 

from $1 (U-repair)
Delinąuent tax property. 

Repossession.
Call 1-602-838-8885 

extGH-1753
(26-28)

ATTENTION - HIRING!
Government jobs - your area. 

Many immediate openings 
without waiting list or tęst. 

$17,840 - $69,485.
Call 1-602-838-8885 

ext. R 1753
(26-28)

ATTENTION -
GOVERNMENT SIZED 

VEHICLES 
from $100. 

Fords, Mercedes, Corvettes, 
Chevys. Surplus Buyers Guide. 

Call 1-602-838-8885 
extA-1753

(26-28)
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Los Angeles Lietuvių Dienos

Šv. Kazimiero parapijos 
metiniais renginiais, vadina
mais "Lietuvių Dienom", per 
36 metus nė karto neteko nu
sivilti. Apdairus ir energin
gas buv. klebonas prel. Jonas 
Kučingis visada parūpindavo 
aukšto lygio programas, pa
kviesdamas pačius iškiliau
sius lietuvius menininkus, an
samblius ar literatus, nežiū
rint iš kur juos reikėdavo at
skraidinti. Džiugu, kad ir da
bartinis klebonas kun. dr. Al
girdas Olšauskas tą, jau tra
dicija tapusį "Lietuvių Die
nų " renginį, sėkmingai tęsia 
toliau.

Taip ir šiais metais birže
lio 17 d. surengta "Lietuvių 
Diena", kurios programai at
likti buvo pakviesti Audronė 
Gaižiūnienė ir Benediktas Po 
vilavičius, sutraukė pilnutėlę 
salę svečių, net gi nevisi no
rintieji galėjo salėn sutilpti.

Trumpu sveikinimo žo
džiu renginį atidarė parapijos 
komiteto pirmininkas Juozas 
Pupius, pakviesdamas solistą 
Antaną Polikaitį pravesti 
Amerikos ir Lietuvos himnų 
giedojimą ir, po to, gen. kon
sulą Vytautą Čekanauską tar
ti sveikinimo žodį. Konsulas 
pastebėjo, kad paskutiniu me 
tu buvo jaučiama šiek tiek 
apatijos lietuvių renginiams, 
tačiau paskutinieji įvykiai 
Lietuvoje vėl sujudino visus

lietuvybės veiklai. Priminda 
mas, kad čia susirinkta pasi
klausyti koncerto, o ne kalbų 
gen. konsulas V. Čekanaus
kas baigė savo žodį pasvei- 
kindams visus tėvus Tėvo 
dienos proga.

Koncertas pradėtas St. Šim. 
kaus duetu "Plaukia sau lai
velis". Po to abu solistai pa
dainavo po keturias dainas. 
Audronė Gaižiūnienė: "Ugne - 
lė" - A. Bražinsko, "Kvepian
čios snaigės" - J. Juzeliūno, 
"Ne margi sakalėliai" - J. Ta- 
llat-Kelpšos ir "Akimis tau 
parašysiu" - G. Gudauskie
nės. Benediktas Povilavi
čius: "Vai gražu" - A. Kača- 
nausko, "Anoj pusėj Dunojė- 
lio" - St. Šimkaus, "Ateisiu 
tylią naktį" - J. Basino ir "Nu
plasnok" - J. Tallat-Kelpšos. 
Pirmoji dalis baigta kitu St. 
Šimkaus duetu "Aš įsivilk- 
čiau čigono rūbą".

Po pertraukos girdėjome 
operų arijas. Benedikto Po- 
vilavičiaus atlikta - Žermono 
arija iš Verdi operos "La Tra
viata", buvo palydėta triukš
mingoms ovacijomis, o ir ki
tos dvi - jauno bajoro daina 
iš J. Kamavičiaus op. "Graži
na" ir La Calunnia iš Rossini 
op. "Sevilijos Kirpėjas", bu
vo entuziastingai priimtos ir 
įvertintos žymiai daugiau, ne 
gu prieš tai dainuotos dainos 
- čia solistas turėjo progos

parodyti savo tvirtą, gražaus 
tembro sultingą bosą.

Audronę Gaižiūnienę gir
dėjome trijų operų arijose: 
Mimi - iš Puccini op. "La Bo - 
heme", Margaritos dainą iš 
Gounod op. "Faustas" ir Leo
noros arija iš G. Verdi op. 
"La forza dėl destino". Pla
čiai muzikiniai išmokslinta, 
galingo balso savininkė, Au
dronė Gaižiūnienė čia parodė 
savo balso jėgą ir grožį. Da
bar ji buvo persirengusi juo
da suknele, kuri tikrai tiko 
Mimi ar Margaitos arijoms.

Koncertas baigtas duetu 
"Kas mus palaimino?", iš J. 
Strauss'o operetė "Čigonų ba
ronas". Solistams akompana
vo Raimnda Apeikytė. Nors 
dar nespėjusi atsikvėpti po la
bai sėkmingų gastrolių Lietu
voje, kur akompanavo garsia
jam Los Angeles vyrų kvarte
tui ir skambino solo, ji buvo 
lyg suaugusi su solistais. Ji 
visada energingai virtuoziška 
skambindama solo kūrinius, - 
tačiau akompanuodama ji 
tampa neatskiriama daininin
kų palydove.

Programą sklandžiai 
pravedė Dalilė Polikaitienė.

Po koncerto - A. Uldukie- 
nės ir jos talkininkių skaniai 
paruošti pietūs, loterija, kle
bono padėkos žodis, - ir per 
pildyta salė pradėjo tuštėti. 
Visi sotūs ir patenkinti skirs-

tesi, dėkingi klebonui už sma
giai praleistą popietę.

Prieš, ir po programos visi 
turėjo progos pasigrožėti ta

pybos, keramikos, drožinių 
bėi audinių meno parodomis.

F. M-tis

Kilniam žmogui ir nuoširdžiam 
mūsų draugui

A. A.

EDVINUI BALCERIUI

mirus, reiškiame gilią, užuojautą žmonai 
HALINAI, dukterims DANGUOLEI ir RA
MUTEI, giminėms ir draugams

Petras Čelkis 
Stasys Mankus 
Irena ir Petras 
Vėbrai

Mielam Kolegai

A. A.

EDVINUI BALCERIUI

mirus, liūdinčias - žmoną HALINĄ,, 
dukteris DANGUOLĘ ir RAMĄ bei 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Liucija ir Antanas 
Mažeikos

Lietuvos Tautinio Jaunimo S-gos 'Jaunoji Lietuva’ programa
(Priimta per suvažiavimą Kaune 

gegužės 27 d.)

TSRS Lietuvą okupavo, o vėliau ir 
aneksavo. Lietuvos tautinio jaunimo 
sąjunga „Jaunoji Lietuva“ laiko, kad:

Lietuvos politinė, ekonominė, 
nacionalinė, kultūrinė krizė bei jos 
gyventojų dorovės nuosmukis yra 
tiesioginė 1940 metais birželio 15-ą dieną 
TSRS įvykdytos okupacijos pasekmė. 
Šios krizės likvidavimas įmanomas tik 
išvedus TSRS okupacinę kariuomenę bei 
atkūrus nepriklausomą Lietuvos 
Respubliką.

Lietuvių tauta neprarado ryžto tęsti 
kovą už nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimą.

Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos 
„Jaunoji Lietuva“ tikslas ir uždaviniai:

1. Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos 
„Jaunoji Lietuva“ galutinis tikslas yra 
nepriklausomos ir demokratinės 
Lietuvos valstybės su sostine Vilniumi 
atkūrimas istorinėse etnografinėse 
lietuvių tautos žemėse.

2. Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos 
„Jaunoji Lietuva“ uždaviniai okupuotoje 
Lietuvoje:

a) siekti, kad būtų sukurta tautiška 
mokykla. Mokykloje turi būti tautiška 
siela, tautiška dvasia, mokykla turi 
išauklėti dorus, tikinčius Dievu, 
mylinčius savo Tėvynę lietuvius;

b) siekti, kad būtų nepažeidinėjamos 
žmogaus teisės;

c) siekti, kad kuo didesnė dalis lietuvių 
taptų blaivininkais;

d) siekti, kad visi lietuviai, ypač vaikai 

ir jaunimas, studijuotų savo krašto 
istoriją;

e) siekti, kad mūsų krašte nebūtų 
kriminalinių nusikaltimų;

f) siekti, kad jaunimas aktyviai 
dalyvautų politiniame bei kultūriniame 
okupuotos Lietuvos gyvenime;

g) nuolat reikalauti iš TSRS valstybės, 
kad iš Lietuvos būtų išvesta Rusijos 
armija.

REZOLIUCIJA NR. I
Dėl karinės tarnybos:

Nuo 1940 metų birželio 15 dienos 
Lietuva okupuota. Sutinkamai su 
tarptautinės teisės normomis šaukimas 
okupuotų kraštų gyventojų į okupacinę 
kariuomenę yra neteisėtas.

REZOLIUCIJA NR.2
Dėl kolonistų:

Kitataučių atkėlimas į okupuotą 
Lietuvą pažeidžia 1949 metais Ženevoje 
pasirašytos konvencijos 49-ą straipsnį ir 
sudaro realią grėsmę lietuvių tautos 
išlikimui.

REZOLIUCIJA NR.3
Dėl Lietuvos respublikos teisinio statuso:

Dauguma vyriausybių nepripažįsta 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksijos. 
Toks požiūris padeda siekti 
nepriklausomos Lietuvos atkūrimo. 
Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga 
„Jaunoji Lietuva“ kviečia vyriausybes, 
kurios ligšiolei nepripažino Lietuvos 
TSRS de jure, nepakeisti savo požiūrio į 
teisinį Lietuvos respublikos statusą ir 
kviečia vyriausybes, kurios yra 
pripažinusios LTSR de jure pakeisti savo 
nuomonę.

Kol.

A. A.

EDVINĄ BALCERĮ

t Amžinybę Didžiajai Valiai pašaukus, su 
žmona HALINA, dukromis DANGUOLE, bei 
jos šeima, ir RAMA , liūdesiu ir skausmu 
užuojauta dalijamės.

Vita ir Vytautas 
Girdvainiai

Vytautas Aleksandrūnas

Vilties draugijos tūkstantininkui
ir. Dirvos bendradarbiui

A. A.

EDVINUI BALCERIUI

mirus, žmonai HALINAI, dukroms RAMAI ir 
DANGUOLEI bei visiems artimiesiems, reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

Vilties Draugijos Valdyba 
ir Dirva
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BOSTONO LIETUVIAI
— Petras Viščinis

V&LYNANO BURIUOTOJŲ 
SUTIKIME

LB Bostono apylinkės ir 
ALT Bostono skyriaus ben
dromis pastangomis, birželio. 
24 d. buvo pasamdytas spe
cialus autobusas nuvežti Bos
tono ir apylinkės lietuvius į 
Lietuvos buriuotojų sutikimą 
New Yorke. Autobusu vyko 
22 asmenys, kurių tarpe buvo 
LB Bostono apylinkės pirmi
ninkas Brutenis Veitas, ALT 
Bostono skyriaus pirminin
kas Gintaras Čepas, Tautinės 
Sąjungos Bostono skyriaus ir 
Taupos pirmininkas Romas 
Veitas, Bostono skautų Žalgi
rio tunto tuntininkas Vytau
tas Jurgėla ir kt.. Kiti nuvy
ko savo priemonėmis. Nuvy- 
kusieji įsijungė į pasamdytą 
laivą ir plaukė Lietuvos bu
riuotojų pasitikti.

PIKNIKAS 
CAPE CODE

Anksčiau Bostono ir apy
linkės lietuviuose buvo labai 
populiarūs piknikai, kuriuos 
kasmet rengdavo lietuvių ra
dijo valandėlė ir kitos organi
zacijos. Dabar tokie piknikai 
jau išėjo iš mados. Juos ren
gia tik LB Cape Codo apylin 
kė. Dėl kurortinės vietos ir 
daugybės lietuvių iš šio kraš

to ir Kanados atostogavimo, 
joje rengiami piknikai sutrau
kia daug lietuvių iš plačio
sios apylinkės. Tai sudaro 
retą proga susitikti turimus 
draugus ir pažįstamus, už- 
mcgsti naujas pažintis, pasi
dalinti mintimis įvairiais ak
tualiais reikalais.

Šiemet toks piknikas įvyks 
liepos 15d., šeštadienį Bro
nės ir Antano Jucėnų sodybo
je, 195 Fullcr Rd., Centervil- 
le. Kaip visuomet, piknike 
bus karšti lietuviški pietūs ir 
kiti užkandžiai, įvairūs gėri
mai, loterija. Įėjimas - auka, 
įsigyjant loterijos lapelius. 
Piknikas pradedamas 12 vai. 
Jei šeštdienį lytų, tai piknikas 
vyktų sekmadienį nuo 1 vai. 
po pietų. Visi kviečiami ir 
laukiami.

MIRĖ
JUOZAS. SKABEIKIS, SR.

Birželio 19 d. Camey ligo
ninėje, Dorchesteryje, mirė 
Juozas Skąbeikis, Sr.. Paliko 
žmoną Jadvygą, sūnus - Juo
zą, Algį ir Joną, 7 vaikaičius, 
tris provaikaičius ir eilę drau
gų. Velionis palaidotas birže
lio 22 d. Naujosios Kalvari
jos kapinėse Bostone, iš J. 
Casper laidotuvių namų, po 
šv. Mišių Šv. Petro lietuvių

Žiūrovai beplaukiant pasitikti Lietuvos jachtų New Yorko uoste Algio Norvilos nuotr.

I

I

BALTIC ZJ
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1989 M. KELIONES Į LIETUVĄ
RUGPJŪTIS

IR ŠVEICARIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 
2 Zuriche

Kelionė nr. 803 rugpjūčio 3-17

LIETUVA

3

3

$2,299 iš Bostono ir Niujorko 
$2,482 iš Čikagos

LIETUVA, AUSTRIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kauno, 2 Vienoje. 
Kelionė Nr. 810 rugpjūčio 10-24 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

$2,582 iš Čikagos
LIETUVA, RUSIJA IR SUOMUA — 15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vilniuje, 2 Kaune, 

2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje.
Kelionė nr. 814 rugpjūčio 14-28 $2,459 iš Bostono ir Niujorko

$2,642 iš Čikagos

RUGSĖJIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 914 rugsėjo 14-27 $2,209 iš Bostono ir Niujorko

$2,392 iš Čikagos
LIETUVA — 10 d.: 7 dienos Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje.
Kelionė Nr. 944 rugsėjo 14-23 $1,799 iš Bostono ir Niujorko

$1,982 iš Čikagos

S

S

SPALIS
LIETUVA IR AUSTRIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 105 spalio 5-19 $2,159 iš Bostono ir Niujorko

$2,342 iš Čikagos

LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,699 iš Bostono ir Niujorko

$1,882 iš Čikagos

GRUODIS
LIETUVA IR BELGIJA Naujų Metų kelionė, 14 dienų: 9 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 

2 Briuselyje
Kelionė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 11 $1,599 iš Bostono ir Niujorko

$1,782 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei! 3

Baltic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje.

i
Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusiems giminaičiams 

. Lietuvoje.
1

3
Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

I 
sI BALTIC TOURS

77 Oak St., Suite 4 
Newtown, MA 02164

Tel.: <617) 965-8080
iklIlIUHIlIlIlIlHIIHIilHIIUIII

3

parapijos bažnyčioje So. 
Bostone. Laidotuvių daly
viams priešpiečiai suruošti 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos užkandinėje.

MIRĖ
LINAS DAUGĖLA

Po ilgos ir sunkios ligos, 
birželio 9 d. Bedforde, NH, 
mirė Linas Daugėla, sol. Sta
sės ir inž. Kazio Daugėlų sū
nus. Jo gyvybė pakirsta su
laukus tik 38-rių metų.

NAUJA LB VALDYBA

LB Cape Codo apylinkės 
gegužės 24 d. išrinko nauja 
valdybą, kurią sudaro: Alfon
sas Petrutis - pirmininkas, Ge
novaitė Treinienė ir Regina 
Petrutienė - vicepirmininkės, 
Irena Jansonienė, Bronius 
Markeliūnas, Elena Strazdie
nė ir Edvardas Šakalys - na
riai. Dr. Eduardas Jansonas 
įeina į valdybą kaip Lietuvių 
Fondo įgaliotinis Cape Codui.

METINĖ ŠVENTĖ 
PUTNAME

Marijos Nekalto Prasidėji
mo vienuolijos seselės kas
met ruošia savo vienuolyno 
sodyboje, Putname, metinę 
šventę, vadinama ir Lietuvos 
susiartinimo diena. Į ją at
vyksta 2-3 tūkstančiai lietu
vių ir lietuvių kilmės ameri
kiečių, net ir iš labai toli.

Šiais metais šventė ruošia
ma liepos 23 dieną. Progra
ma ne tik pramoginė, bet į ją 
įjungtos religinė ir kultūrinė 
dalis. Dėl to daugelis atvy
kusių ne tik pabendrauja su 
kitais, toli ir arti gyvenan
čiais, ypač savo pažįstamais 
ir draugais, bet gali rasti dva
sinio-religinio sustiprinimo 
bei kultūrinio atsigaivinimo.

Šventė pradedama 1 vai. 
ryto šv. Mišiomis, kurių me
tu kun. A. Svarinskas, Lietu
vos kankinys, pasakys pa
mokslą. Tuoj po pamaldų no
rintieji galės pietauti vienuo
lyno virtuvėje paruoštu mais
tu.

3 vai. p.p. vienuolyno vai
sių sodo aikštelėje bus atlikta

lietuvių tautinių šokių, žaidi
mų ir dainelių programėlė, 
kurią atliks Neringos vasaros 
stovyklos stovyklautojai. Po 
to religinė eisena-procesija, 
nuo Šiluvos Marijos statulos 
ligi Fatimos Marijos sodelio, 
atžymint 350 metų nuo Že
maičių Kalvarijų, Lietuvoje, 
įsteigimo ir pagerbiant ten 
esantį stebuklingą Marijos 
paveikslą.

Vienuolyno rožių sodelyje, 
palapinėje, ruošiama dailinin 
ko A. Galdiko paveikslų ir 
baltimoriečio Edvardo Saka
lausko drožinių paroda, kurią 
tvarko Birutė Šimkutė, talki
nant lietuviškam jaunimui. 
Norintieji taip pat galės ap
žiūrėti lietuviškos kultūros 
vertybes, sukauptas greta 
vienuolyno esančioje Alkoje 
- Amerikos Lietuvių Kultū
ros Archyve. Galės apžiūrėti 
ir Mindaugo pilį, vienuolyno 
miškelyje.

Raudondvario salėje bus ro 
domi filmai iš įvykių Lietu
voj. Filmais rūpinasi Juozas 
Bružas. Bus taip pat ir vertin
ga loterija. (jk)

Traln for careers In
•AIRL1NES. 

-CRUISELINES 
•TRAVELAGENCIES

HOME STUDY/RES. TRAINING 
•FINANCIAL AID AVAIL.

•JOB PLACEMENT ASSIST. Į

1-800-327-7728
A.C.T. TRAVEL SCHOOL 

Natl hdqtrs, 4669 N. Fad. Hwy.
Pompano Bch. FL

Traln to be a Professional
•SECRETARY 

•EXECUTIVESEC. 
•WORD PROCESSOR

I
HOME STUDY /RES. TRAINING
•FINANCIAL AID AVAIL. Į 

•JOB PLACEMENT ASSIStĮ

M. ŽILINSKO 
MENO GALERIJA

Birželio 30 d. Kaune buvo 
atidaryta Mykolo Žilinsko 
dailės galerija, kuri pastatyta 
Nepriklausomybės aikštėje. 
Tai jau antrieji parodų rūmai 
Kaune, kuriuose eksponuoja
mi itin vertingi dailės kūri
niai, padovanoti jaunystės 
miestui, Vakarų Berlyne gy
venusio teisininko Mykolo 
Žilinsko. Iš viso jis yra Kau
nui padovanojęs pusantro 
tūkstančio paveikslų.

Parodos atidaryme M. Ži
linskas negalėjo dalyvauti. 
Jis serga ir yra gydomas Kau
ne. Vilniaus radijo praneši
mu, jo sveikatos būklė nesan
ti gera.

Mykolas Žilinskas prieš 
karą buvo Lietuvos ministrų 
kabinero sekretorius, o tuo 
pačiu ir Vyriausybės Žinių 
redaktorius. Karo metu jis 
pasitraukė iš Lietuvos ir kurį 
laiką gyveno Paryžiuje.

1-800-327-7728
THE HART SCHOOL
a Dlv. of A.C.T. Corp. 

Natl. hdqtra, 4699 N. Fad. Hwy.
Pompano Bch. FL

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

OPPORTUNITY FOR
JOURNEYMEN

to work and live in congenial community.
DIE MAKERS 

DRAFTSMEN / DESIGNERS 
with some grinding experience 

SHEET METAL SET-UP MEN 
have own tools.

Apply, call or write 
PERFECTION PRODUCTS

555 N. 650 E. • LEBANON, IN. 46052
TEL. (317) 769-3284

(26-29)
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Vakaras su Ann Jillian-Nausėdaite
Taip skambėjo programos 

antraštė, kurioje Los Angeles 
POPS orkestras, diriguoja
mas Carlo Spiga, birželio 23 
d. Biltmore viešbutyje, Los 
Angeles, surengė savo 1989 
metų sezono trečią koncertą.

Ištaigingo viešbučio salė 
sutalpino 500 klausytojų, ku
rių tarpe buvo gausus būrys 
Los Angeles ir Santa Moni- 
cos lietuvių, turėjusių neeili
nę progą dalyvauti mūsų šau
nios lietuvaitės Jūratės Nausė
daitės muzikiniame koncerte.

POPS orkestras yra pasižy
mėjęs ir populiarus visoje Ka
lifornijoje gerais muzikiniais 
kūriniais ir jų išpildymu. Šį 
kartą pirmoje koncerto dalyje 
davė Amerikos patriotiškos 
muzikos dalykus - 1865 
Overture, Mc Arthur Park ir 
Texas Parade. Aranžuota 
Gordon Munford.

Svarbiausia šio vakaro at
rakcija buvo aktorė-daininin- 
kė Ann Jillian, turinti ne tik 
stiprų, bet kartu ir jausmingai 
švelnų balsą. Manau, kad jos

Ann Jillian pasirašo autografus,

nereikia pristatyti lietuviškai 
publikai, kuri Jūratę pažįsta 
iŠ jos filmų ir daugkartinių te
levizijos pasirodymų. Verta 
pažymėti, kad ji yra trijų ta
lentų moteris: aktorė, daini
ninkė ir šokėja.

Pirmoji jos daina buvo po
puliaraus Paryžiaus aranža- 
mento,žinoma meliodija - 
Rudens Lapai, kurią ji atliko 
labai jausmingai. Toliau se

Ann Jillian - Jūratė Nausėdaitė lietuvių tarpe...

JOURNEYMAN^^ 
MOLDMAKER

The Phoenix Glass Plant of the Anchor Hocking In- 
dustrial Glass Company, located in Western Penn- 
sylvania, is seeking a Journeyman Moldmaker to 
begin work immediately due to an expansion of the 
plant’s manufacturing processes. Experience with 
press machine molds is preferred būt not required. 
Our hourly rate is *13.39 plūs a comprehensive 
medical and dental plan, life and disabiltiy in
surance, pension plan and 401K savings plan. In- 
terested candidates should send a resume to:

Manager Human Resources
ANCHOR HOCKING 

INDUSTRIAL GLASS COMPANY
400 Ninth Street 

Monaca, PA 15061
Equal Opportunity Employer

PETKUS
TeVAS ir sūnus

kė dainos - muzikinės ištrau
kos iš Broadway, Sugar Ba- 
bies, Gypsy ir komp. Cole 
Porter populiarių dainų mėlio 
dijos.

Ji ir šį kartą neužmiršo Lie
tuvos ir lietuvių. Savo dainų 
viduryje pasveikinusi daly
vaujančius tautiečius su LA
BAS, ji jausmingai padaina
vo posmą iš komp. B r. Bud
riūno TĖVIŠKĖLĖ, susilauk
dama už tai audringų aplodis
mentų.

Tolimesnėje koncerto eigo
je ji atliko porą dainų su ki
tom dviem dainininkėmis ir 
įdomų duetą su Gregory 
Amerino, palydint gitara, pia - 
ninu ir būgnais.

Po koncerto Jūratė pakvie
tė visus dalyvaujančius lietu
vius į priėmimą Cognac kam
baryje. Čia blykčiojo foto ir 
video aparatai. Visi norėjo 
turėti nuotraukas su Jūrate - 
lietuviai jos nepaleido, iki vi
si negavo jos autografo.

Komp. Giedra Gudauskie
nė jai padovanojo pilną kom
pozitoriaus V. Banaičio ope
rą JŪRATĖ IR KĄSTYTIS 
plokštelėse, pažymėdama, 
kad ši simbolinė dovana yra 
jai, turinčiai Jūratės - Lietu
vos Baltijos jūros dievaitės 
vardą. Vytautas Šeštokas 
įteikė Jūratei komp. G. Gu
dauskienės trijų dainų gaidas 
ir žodžius - ji pažadėjo šias 
lietuviškas dainas atlikti savo 
ateities koncerinėse progra
mose.

Rytinių pakraščių lietuviai 
turės progos išgirsti ją liepos 
22 d. Indianapolyje, IN., o lie 
pos 25-30 d.d. Ann Jillian 
koncertuos Trump Plaza vieš 
būtyje, Atlantic City, NJ.

Vytautas Šeštokas

A. A.

MARIJAI JOHANSONIENEI

mirus, reiškiame velionės sūnui HENRIKUI, 
buvusiam Čiurlionio ansamblio dainininkui 
ir šokėjui, gilią, užuojautą dėl mylimos mo
tinos mirties ir dalijamės liūdesiu.

Čiurlionio ansamblio Koenigshoe 
nariai:

Ona Mikulskienė 
Natalija ir Vytautas Aukštuoliai 

Dr. Gediminas ir Alė Batukai 
Valė Barauskienė 

Jadvyga ir Edmundas Čapkai 
Alė Daugvilienė 

Stefa Gedgaudienė 
Anita ir Vytautas Giedraičiai 

Vincas Juodvalkis 
Antanas Kavaliūnas 

Aleksandra ir Julius Kazėnai 
Marytė ir Kazimieras Marcinkevičiai 

Antanas Pavasaris
Jonas Petronis 

Aleksandra ir Liudas Sagiai 
Julius Savrimas 

Aldona Stempužiene 
Elena Stempužiene 
Juozas Stempužis 
Klevą Vidžiūnienė

A. A.

MARIJAI JOHANSONIENEI

mirus, ilgametį čiurlionietį HENRIKĄ, 
buvusią, čiurlionietę IRENĄ ir SOFIJĄ, 
anūkę, buvusią kanklininkę ALDONĄ, vyrą 
ALEKSANDRĄ, jų šeimas ir visus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame.

Čiurlionio Ansamblis

A. A.

MARIJAI JOHANSONIENEI

mirus, velionės sunui HENRIKUI su šeima, 
vyrui ir dukroms gilią užuojautą reiškia

M.A Liutkai
H.E. Belzinskai
G.A. Karsokai

A. A.

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

NURSES
RN’s / LPN's
GN’s / GPN's

3-11 • 11-7
RN's - $14.57 - $17.57

LPN’s - $13.06 - $15.06
GN’s - $13.57 • GPN’s - $12.06 
Choise of benefits or per diem. Blue 
Cross, Delta, pension, vacation, siek 
and personai days. Orientation 
provided.
Heritage Hills Nursing Center 

RFD 3, Douglas Pike 
Smithfield, RI 02917 
Tel. 401 - 231 -2700

(26)

MARIJAI JOHANSONIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame velionės vyrą 
ALEKSĄ, dukras IRENA ir SOFIJĄ, sūnų 
HENRIKĄ, jų šeimas ir artimuosius.

Bronė ir Benjaminas 
P a u 1 i o ni a i

Elza ir Vytas 
Račkauskai

Roma ir Henrikas 
Tatarūnai
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Lietuvos oreivių, 
draugija

1985-87 metų laikotarpyje, 
padedamas savo šeimos ir 
draugų, jonavietis Leonas 
Simniška buvo pirmasis Lie
tuvoje, pakilęs į erdvę karšto 
oro balionu. Tiesa, tai buvo 
toli iki tikro oro baliono, bet 
-jei skraidyti juo ir buvo la
bai pavojinga, - dydžiu balio - 
nas nesiskyrė nuo tikrųjų.

1988 metų vasario 21 d. 
Lietuvoje buvo įkurta karšto 
oro Lietuvos oreivių draugija 
- LOD. Steigiamajame sei
me dalyvavo svečiai iš Mas
kvos, Kijevo, Kišiniovo ir Le
ningrado 'aviacijos institutų 
bei paskirų lakūnų. Lietuva 
tapo oro balionų centru.

Vos mėnesiui praėjus, ap
mokymui buvo išsiųsti keturi 
žmonės į Lenkiją. Po kelių 
mėnesių intensyvios progra
mos, Juozas Valūnas ir Ri
mas Maciulevičius grįžo su 
oro pilotų pažymėjimais.

Aktualus liko klausimas, 
kaip ir kur gauti tikrus oro ba
lionus, nes už rublius jų pirk
ti nebuvo įmanoma. Atsira
do galimybė iškeisti Prienų 
eksperimentinėje gamykloje 
gaminamą sklandytuvą "Lie
tuva", kurio vertė yra 67,000 
rublių, į du Vengrijoje gami
namus oro balionus. Klau
simą išsprendė Alfonsas Am- 
brazas, Vilniaus Jaunimo kū
rybos centro direktorius, pa
rūpindamas reikalingas lėšas. 
Neilgai trukus LOD jau turė
jo du karšto oro balionus - 
"Lietuva" ir "Viltis"!

Lenkija pakvietė LOD da
lyvauti Vl-me Europos čem
pionate, apmokėdama kelio
nės ir čempionato išlaidas. 
Dalyvavo sportininkai iš 19 
šalių, buvo ir amerikietis -

MM /uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams

PIPE MILL ENGINEER 
COLD DRAW ENGINEER

pastatams statyti,
■ namų remontams,

■ kvalifikuotų studentų mokslui 
/uperior Zhvinę/

Pagrindinis skyrius

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

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

[fšlic

Italimpianti of America, Ine. is an inter
national engineering firm supplying furnaces, 
rolling mills, tube mills, cold draw equipment 
and sheet and strip processing eąuipment. 
We currently have the following positions 
available for Engineers in search of a chal
lenging career opportunity in the follovving 
areas:

SEAMLESS PIPE MILLS 
COLD DRAW EOUIPMENT 

Graduate Engineers with a minirnum of 5 
years experience preferred. Additional ex- 
perience, direetly related to pipe.mills or cold 
draw equipment will be considered in lieu of 
a degree. These positions offer opportunity 
for grovvth vvithin a challenging business en
vironment. Salary will commensurate with 
experience. We offer a comprehensive fringe 
benefit program which is fully company-paid. 
Please send resume and salary history, in 
confidence to:

ITALIMPIANTI OF AMERICA, INC. 
Cherrington Corporate Center 

100 Corporate Center Drive 
Coraopolis, PA 15108

Su balionu erdvėje ... V. Gvozd nuotr.

Harvey Hubell iš New En- 
gland. Mums, vos tik prieš 
keletą mėnesių pradėjusiems 
skraidyti, tai buvo nuostabūs 
vaizdai ir gera mokykla. At
stovavome savo kraštą ir 
plazdėjo tautinė Lietuvos vė
liava, nors tuo laiku ji ir nebu
vo legalizuota. Daugelis vals
tybių pakvietė dalyvauti var
žybose ir taip paplito žinia 
apie Lietuvos oreivius.

Lietuvos oro balionu grįžę 
iš Lenkijos, turėjome progos 
skraidyti Suomijoje, Jugosla
vijoje, Vengrijoje, Čekoslova
kijoje ir dar kartą Lenkijoje - 
tiesa, daugiau kaip keleiviai, 
nes pilotų pažymėjimą vis 
dar teturėjo tik du. Tai vedė 
prie sekančio žingsnio - kva
lifikuotos skraidymo mokyk

los Lietuvoje, kurioje instruk
toriai buvo pakviesti iš Lenki
jos, nes jiems galėjome atly
ginti rubliais. Čia, per apmo
kymą, pirmą kartą susidūrė
me su tikruoju pavojumi, kai 
dėl netobulos vengrų oro ba
lionų konstrukcijos, leidžian
tis lūžo pagrindinė žarna, 
ėmė veržtis dujos, balionas 
užsidegė ir sprogo. Laimin
gu atveju, skridę - instrukto
rius ir du būsimi pilotai, - 
nors ir apdegė, bet liko gyvi.

Anglų balionų firma "Ca- 
meroon baloons" ir LOD su
organizavo Balionų Fiestą 
Lietuvoje, kurioje dalyvavo 
140 balionautų iš 22 pasaulių 
šalių - įvykis, neturįs prece
dento ne tik Lietuvoje, bet ir 
visoje Sovietijoje. Buvo ir 

amerikiečių: Jack Soucoop ir 
Tom Kirk iš South Dakota, 
All Neis iš Cleveland. Ste
bint tūkstantinei miniai, iš 
Vingio parko pakilę balionai 
skraidė virš Vilniaus sena
miesčio, nusileisdavo ant na
mų stogų, gatvėse - ir vėl pa
kildavo. Tokio reginio nebu
vo mačiusi Lietuva!

Prie Fiestos sklandumo ir 
sėkmės labai daug prisidėjo 
gydytojas Gintaras Šurkus, 
LOD viceprezidentas bei kiti 
nariai - vilniečiai Edmundas 
Būdvytis, Arvydas Dirmeikis 
Romas Mikelevičius, kauniš
kiai Adas Alūzas, Romas Da 
silis, Gintas Mockaitis, bei 
Juozas Valūnas iš Prienų. 
Talkino taip pat ir Edmundas 
Katinas.

Šiuo metu Lietuvoje yra 
šeši klubai - Vilniaus, Kau
no, Prienų, Alytaus, Jonavos 
ir Mažeikiu. Turime 12 karš
to oro balionų ir išvystytos 
veiklos dėka, balionavimas 
Lietuvoje tapo labai populia
rus.

Privačiai atvykus į Ameri
ką, maloniai nustebino žinia 
iš Lietuvos, kad clevelandie- 
tis Alis Benas norėtų susipa
žinti su Lietuvos oreiviais - 
ir jiems padėti. Čia buvau 
maloniai priimtas Alio ir Ge
novaitės Benų namuose, bu

Positions Ruailable
Hannibal Regionai Healthcare System

A125-bed acute care hospital servingNortheast Missouri has tKe 
followmg staff openings due to expansion of services:

REGISTERED NURSE: Positions are currently available on the 
Surgical Care Unit for the night shitf; and in our Intensive Care 
Unit on both the evening and night shifts, also
EMERGENCY ROOM NURSES: on both evening and night 
shifts.
REGISTERED PHYSICAL THERAPIST
Hannibal (home of Mark Twain) is just minutes from Missouri's 

newest recreational lake and boasts an excellent school system, accredited 
4-year private college withexpanding programs and expanding industry 
and tourism.
We offer excelllent salary and benefit programs and a challenging and 
exciting work environment.
Isn't it time for you to find out why you shoul be a part of our team?

For consideration send resume to:
Human Resources Department

Hannibal Regionai Healthcare System
109 Virginia Street Hannibal, Missouri 63401

Equal Opportunity Employer

vo proga arčiau susipažinti 
su Beno balionavimo patirti
mi ir atsiekimais, susipažinti 
su kitais bendraminčiais.

Džiugu, kad ir čia yra žmo
nių, kurie artimai seka Lietu
vos gyvenimo raidą visose 
srityse ir yra pasiryžę talkinti 
Lietuvos vardo garsinimui vi
same pasaulyje. Esu dėkin
gas už šiltą priėmimą ir malo
nia viešnagę bei paramą Lie
tuvos oreiviams!

Edmundas Katinas 
LOD Prezidiumo narys

• JANINA ir JUOZAS DAU
NORAI, Oak Lawn, III., atnau
jindami prenumeratą, Dirvai pa
remti atsiuntė 25 dol. Ačiū.

• ELENA GURECKIENĖ, 
Waterbury, Ct., atnaujinda
ma Dirvos prenumeratą pri
dėjo auką 25 dol. Ačiū.

• VYTAS ir JANĖ PESEC- 
KAI, Beverly Shores, Ind., 
Dirvai paremti atsiuntė 25 
dol. Ačiū.

• ALBERTAS ir REGI
NA VAITAIČIAI, FPO, atnau 
jindami Dirvos prenumeratą 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• JURGIS ir ROMA STUO- 
PIAI, Sharon, Mass., atnaujin 
darni Dirvos prenumeratą pri
dėjo auką 25 dol. Ačiū.

Penktadieniais 9:00 iki 6:00. Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.
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Poetas Brazdžionis grįžo...
Mūsų tautos klasikinis po

etas Bernardas Brazdžionis, 
po išsvajotos kelionės atgim- 
stančion Lietuvon, ir vėl grį
žo į Los Angeles miestą, ku
riame praleido ilgiausia sa
vo gyvenimo dalį ir, tokioje 
nuo Lietuvos skirtingoje ap
linkoje, sukūrė tomų tomus 
apie išeivio nesibaigiantį il
gesį.

Birželio 25 dienos popie
tę, Bendruomenės sukviesti, 
kalifomiečiai lietuviai suva
žiavo į Šv. Kazimiero parapi
jos salę pasveikinti grįžusį 
poetą, išgirsti jo ir kitų ben
drakeleivių įspūdžius gyvu 
žodžiu, bei pamatyti Valeri
jos Baltušienės visos viešna
gės metu darytas vaizdajuos
tes, kurias vykusiai sutrumpi ■ 
no ir žiūrėjimui paruošė Povi 
las Jasiukonis.

Juozas Kojelis trumpai bet 
taikliai Bernardą Brazdžionį 
pristatė, savo žodyje jį paly- 
gindams su karo laivu, kursai 
visad stovėjo savo pakraščių 
sargyboje, nenuklysdamas į 
svetimus ar šalutinius vande
nis. Tauta tą pajuto ir supra
to, todėl jį taip ir gerbia. Pa

r
Juozas Kojelis pasakoja savo jspūdžus iš kelionės Lietuvoje.

Poetas Bernardas Brazdžionis

sirodo, kad nors Brazdžionio 
pezija ir buvo draudžiama 
pavergtoje Lietuvoje, jo eilės 
buvo pogrindžio keliu plati
namos, skaitomos ir išmoks
tamos mintinai. Atrodo, kad 
tėvynėje Brazdžionio kūryba 
visuomet buvo nemažiau, o 
gal net daugiau vertinama 
nei čia, mūsuose, kur jisai 
tiek daugel metų gyvena ir 
be perstojo kuria.

Jautriai ir su dideliu susi
domėjimu pilnutėlė salė sekė 

vaizdajuostes, dažnai ploda
mi ir ne kartą nubraukdami 
ašarą. Stebėjomės didžiulė
mis žmonių miniomis (buvo 
paminėta, kad Bernardą Braz
džionį Lietuvoje matė trys 
milijonai žmonių), grožėjo
mės jaunimu - deklamacijo
mis, chorų dainomis, tautinių 
instrumentų muzika, grakš
čiais tautiniais šokiais. Bet 
labiausiai stebėjomės ir di- 
džiavomės Bernardo Braz
džionio ištverme, jutome jo 
įtemptą, nors nuostabiai ap
valdytą susijaudinimą, jo kuk 
lų santūrumą.

Iškviestas tarti losangelie- 
čiams žodį, Brazdžionis pa
skaitė prancūzų poeto Bodle
ro, Putino, o ir savo paties ei
les apie poetą, palygindmas 
jį su milžinais paukščiais, ku - 
rių galingi sparnai skrodžia 
audringas padanges, bet nu
sileidus - trukdo vaikščioti 
žeme. Žodį užbaigė galin
guoju savo eilėraščiu "Prie
saika", kurį daug kartų buvo 
skaitęs ir Lietuvoje.

Milda Mikėnienė, kuri tai- 
pat keliavo drauge ir rinko 
žinias apie Sibiro tremtinių 
klubą "Tremtinys", padarė 
suglaustą pranešimą apie jų 
veiklą. Sekė pertrauka, dau
giau vaizdajuosčių, po to vai
šės ir parodėlės - dovanų iš 
Lietuvos ir Brazdžionio kūry
bos leidinių apžiūrėjimas. 
Popietės pelnas skiriama Sibi
ro tremtinių klubui paremti. 

Lietuvio Žurnalisto
sutikimas

Los Angeles garsiajame 
Griffith Parke iš tolo svečiui 
moja gražiosios dr. Zigmo 

"Lietuvi Žurnalistą" pristato red.R.K. Vidžiūnienė. V. Gilio nuotr.

Brinkio pilies bokštas. Šioje 
pilyje birželio 17 d. susirinko 
būrys rašyto žodžio mylė
tojų, susipažinti su pusmetį 
spaustuvės sandėliuose išgu
lėjusiu ir pagaliau saulės 
šviesą išvydusiu, naujausiu, 
keturioliktuoju "Lietuvių 
Žurnalisto" leidiniu.

Gražiai išleistą ir turiniu 
įdomų, Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos pirmininkės Rūtos 
Klevos Vidžiūnienės reda
guotą, neperiodinį žurnalą su 
sirinkusiems pristatė, apie lei
dimo vargus ir džiaugsmus 
pakalbėdama, pati R. Vidžiū- 
nienė. Žodį apie žurnalo turi
nį tarė poetas-kritikas Pranas 
Visvydas. Buvo pasisakymų 
iš susirinkusių.

Kalbėti iškviestas svečias 
iš Lietuvos Darius Maknys, 
Lietuvos Žemės Ūkio Akade
mijos saugios chemikos inži
nierius, '"Žaliųjų" veikėjas. 
Jis su žmona Ilona, Lietuvos 
Veterinarijos Akademijos jau
nesniąja dėstytoja, svečiuoja
si Los Angeles. Inž. Maknys 
labai įdomiai papasakojo 
apie Lietuvoje paskutiniu lai
ku taip staigiai subujojusią, 
drąsiai ir atvirai pasisakančią 
spaudą,o taip pat ir apie žiau
rų Lietuvos gamtos užterši
mą, kaip "Žalieji" ir kiti susi
pratę ekologai bando su tuo 
kovoti ir kiek, bei kaip tiki
masi pasiekti rezultatų.

Publikai pristatyta nauja 
"Žurnalistų daina", kurią gra
žiai sudainavo sol. Rimtau
tas Dabšys, akompanuojant 
Rimui Polikaičiui. Žodžius 
šiai dainai parašė Rūta Klevą 
Vidžiūnienė, o melodiją suku 
rė komp. Giedra Gudauskie
nė. Reikia tikėtis, kad ši gra
ži ir labai gyvenamam mo
mentui atatinkanti daina susi
lauks plataus dėmesio.

Po programos sekė vaišės. 
Svečiai, susikirstę būreliais, 
bei išsisklaidę po sodą ir bal
konus, dar ilgai diskutavo 
žurnalą, kasdieninius rūpes
čius ir daugiausia svečio kal
bėtojo labai įdomius pasisa
kymus.

Padėka dr. Zigmui Brinkiui 
leidusiam su Lietuvio Žurna
listo keturioliktuoju numeriu 
susipažinti tokioje romantiš
koje ir ištaigingoje aplinkoje.

Rūta Šakienė

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

DIRVOS 
PRENUMERATĄ

MIRĖ
EDVINAS BALCERIS

Edvinas Balceris, 73 metų 
amžiaus, liepos 5 d. mirė Los 
Angeles, Ca.

Velionis - Korp! Neo-Li
thuania filisteris, aktyvus tau
tinės srovės veikėjas, buvęs 
ALT S-gos Los Angeles sky
riaus valdybos narys, Vilties 
draugijos tūkstantininkas, vi
sad stambia auka paremdavo 
Dirvą.

Gimęs 1916 m. balandžio 
1 d. Biržuose, Edvinas Bal
ceris 1933-39 m. studijavo 
evangelikų teologijos ir tei
sių fakultetuose Vytauto Di
džiojo Universitete Kaune. 
1940-41 m. bolševikų kalin
tas Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjime. 1940-44 okupacijos 
metais buvo aktyvus pogrin
džio veikėjas, Laisvės kovo
tojų s-gos Biržų apskr. vadas.

Pasitraukęs į Vokietiją 
1949-51 m. buvo LB vyr. ry
šininkas prie IRO vadovybės 
ir D.P. komisijos. Atsikėlęs į 
Los Angeles, 1972 m. čia at- 
steigė Korp! Neo-Lithuania 
ir buvo pirmasis Los Angeles 
padalinio pirmininkas.

Nuliūdime liko žmona Ha
lina, dukterys Rama ir Dan
guolė su šeima.

• RŪTA ŠAKIENĖ, ALT 
S-gos Los Angeles skyriaus 
pirmininkė, drauge su Kris
tina Švarcaite išvyko atosto
gų į Europą. Lankysis Vokie
tijoje, Prancūzijoje ir kitur. 
Rudenį ruošiasi ekskursijon 
- egzotinėn kelionėn laivu 
Amazonės upe Brazilijoje.

• a.a. Česlovo gedgau 
DO prisiminimui, mirusio prieš 
trejetą metų Santa Monica, Ca., 
našlė Elena Gedgaudienė Dirvai 
paremti atsiuntė 30 dol. Ačiū 
už auką.

• TALLINNE įvyko tarp
tautinė konferencija,kurioje 
nagrinėjami 1939 metų Molo 
tovo-Ribentropo paktai ir 
slaptieji protokolai bei šių 
rankraščiu pasekmių teisiniai 
aspektai. Konferencijoje da
lyvavo trijų Pabaltijo kraštų, 
Ukrainos, Maskvos, taip pat 
Lenkijos, Suomijos ir V. Vo
kietijos mokslininkai.

Šios, labai svarbios Euro- 
pos tautoms problemos tyri
nėjimo duomenys ir išvados 
bus pateiktos Sovietų Sąjun
gos parlamento specialiai ko
misijai, kuri buvo sudaryta 
liaudies deputatų suvažiavi
me.

Šį antradienį, liepos 11 d., 
Maskvoje turėtų įvykti antra
sis šios komisijos posėdis. 
Tačiau Pabaltijo respublikų 
nuomone, daug tikėtis iš šios 
konferencijos negalima.

MECHANIC / DIESEL
GUARANTEED WEEKLY WAGE 

Experience in eummins engine repair. 
Air conditioning cxperiencc a plūs.

Churchill Transport
Detroit, Mich. 

(313) 896-1500, ext. 822 
(26-33)

j
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FITTERS
Openings exist on second and some first 
shift for the above skilled trades. Full 
company paid benefit psckage. Apply:

Personnel Office
Process Engineering Inc.

146 Main St.
P.O. Box 467

PLAISTOW, N.H. 03865
(603) 382-6551

We are an EEO M/F employer

TOOLING 
POSITIONS

We are a metai stamping and 
component manufacturer lo
cated in Western Wayne 
County. Ourteam has openings 
for the follovving:
• UPGRADERS: Minimum 

one year experience.
• DIEMAKERS: Progressive 

and line die.
• TOOLROOM MACHINIST: 

Minimum one year experi- 
ence.

lf you're up for a challenge in a 
high quality company, send 
your work histcry, training, and 
wage expectations to:

IjD
Dennis Gerlach

L & W engineering co. 
6201 Haggerty Road 
Belleville, MI 48111

MACHINE TOOL SET-UP 
AND REPAIR PERSON 

Progressive manufacturer seeks self-starting 
individual with experience in setting-up and 
repairing production machines. Compensation 
commensurate with experience. Excellent 
benefit package. Send resume to:

ATTENTION: NEIL HERING

SICKINGER COMPANY
3275 LAPEER ROAD 

AUBURN HILLS, MI 48057 
orcflll 313-377-2000

PHYSICIANS NEEDED^
INTERNAL MEDICINE 

FAMILYPRACTICE 
OTHER SPECIALISTS

EINANČIAI. PACKAGE
• SALARY GUARANTEE
• FRINGE BENEFITS
• PAID MAL-PRACTICE
• TEACHING OPPORTUNTIES
• PARTNERSHIP POTENTIAL
• INTERVIEWING
• RELOCATION EXPENSE

CONEIDENTIAL REPLY
LONNIE L CRANE, ADMINISTRATOR
The Myers Clinic
112 NORTH WOODS STREET 

PHIL1PPI, WEST VIRGINIA 26416

Telephone 304-457-2800 j

DESIGN ENGIHEERS
Magnetic Instrumentation Ine., a manufacturer of 
specialized eleetronie and magnetic equipment 
needs a Design Engineer to design and develop 
industrial electrical equipment. We are seeking an 
individual with a BSEE or BSEET degree with 
experience in low level analog signals and digital 
circuit design preferable with a background in 
micro processor development. Company offers 
good benefit package and starting salary commen
surate with experience.
Send resume to:

MAGNETIC INSTRUMENTATION INC.
8350 E. 48th Street 

Indianapolis, IN 46226 
(317) 545-2102

Jachta "Dailė" artėja prie New Yorko... Algio Norvilos nuotr.

WORKING 
FOREMAN

Die cast aluminum. Need a per
son with 3 yrs. of direct high 
pressure die cast supervision. 
the successful candidate vili be 
involved in problem solving and 
all phases of production. Main
tenance and/or tooling back
ground a plūs.

Send resume to:

EDGERTON METAL PRODUCTS
218 E. Bement 

Edgerton, OH 43517 
(26-32)

RN's ALLSHIFTS
Attractive openings that offer: competitive 
salaries/shift differentials; health & life in
surance: dental; vision; disability insuran
ce. Retirement & annuity benefits; tuition 
reimbursement; hospital & pharmacy dis- 
counts; holiday; vacation & siek benfits. 
All in an outstanding environment. Apply 
call or write to

BISHOP HODGES CENTER
MEDICAL PARK VVHEELING, W.V. 26003 

(304) 243-3800
(22-24)

HMUMKIOR

PRINTING 
CUTTER OPERATOR 

2nd shift
Mušt have experience 

in programmable eutter, and 
experience in eutting jobs 

for quality commercial work. 
10% night differential paid 

for 2nd shift.
Competitive wage and 

excellent benefits offered.
Please respond to:

IMPERIAL LITH-GRAPHIC
P.O. Box 1600 

Phoenix, Arizona 85001 
E o. E

(26-32)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
TOOL AND DIE MAKERS 

to work & live in a small congenial 
community. Centrai Kentucky manu
facturer ne.eds ęąiperienced toolmakers 
for building and maintaining progres
sive dies. Modern shop with EDM and 
CAD. Growth company with major 
companies as customers. Send resume 
with details of ęxperience to: 

Continertfal Metai Specialty 
Personnel Dept., PO Box 725, 

Richmond, Kentucky 40475 
Equal Opportunity Employer 

(19-28)

STEEL FABRICATING
ESTIMATOR

Minimum 5-8 years exp. Familiar with: 
Fitting, Machining, Med. to Heavy Mill 
Fabricating. Send resume to:

Specialty Steel Products,
800 VVashington Avė., Braddock, Pa 15104 

Tel. (412)351 -2514
EOE

(26-29)

DIE CAST FOREMAN
Ouality oriented, experienced 
supervisor required in high volume 
zinc die casting.
Troubleshooting knovvledge of D.C. 
machines, hydraulies and roboties 
all a plūs. Excellent salary & bene
fits at this steble S.E. Cleveland 
company. Contact:

T.E. Dome, Plant Mgr.,
Halex Co. - A Scott Fetzer Co.

23901 Aurora Rd.,
Bedford Hts., Oh. 44146

(26-28)

LP N’S
7 to 3 & 11 to 7 shift 

Geriatric Rehab Preferred.
Exellent salary • Shift differential 
• Pleasant vvorking conditions • 
Family likę atmosphere.

.Call ar send resume to 
Lorraine Callahan 

(201) 736-2000

GROTTA REHAB CENTER
20 Summit Street

West Orange, NJ 07052 
Equal Opportunity Employer 

(24-27)

We are a growlng, nori-union 
en ve lope company In a 
friendly southern Mlnnesota 
community of 40000 peoole. 
looking for envelope adlus- 
tors wlfh experlence on the 
Smithe RA with HD and R8 
unlts. Positions are availabie 
on the first and second 
shlfts. We offer attractive 
compensation packages, 
vvhlch are based in part on 
your abilltv and experlence 
level.

To apply, send resume wlth 
employment and compensa
tion hlstory to Fine Impres- 
slons, 1680 Roe Crest Drlve, 
North Mankato, Mlnnesota 

56001. (507) 625-4355

OPPORTUNITY
FOR OFFICE HELP

Full & part time.
Some experience 

preferred.
As combination 

Billing Clerk, Telephone 
Operator / Receptionist. 

Hours 9 to 3
W.J. TRUDELLE CO., INC.

25 Dry Dock Avė. 
South Boston, MA 02210

Tel. (617) 426-4963
(24-30)

Engineer

MANUFACTURING 
Engineer/NC Programmer 

Dresser Pump Division has an 
Immediate opening for a Manu
facturing Engineer/NC Pro
grammer with at least 5 years 
Programming experience In 
Compact 11, CAD/CAM. Degree 
a plūs. We offer comprehensive 
medlcal, llfe and dental bene
fits. Please send resume to: 

Dresser Pump Division 
Dresser Industries, Inc.

815 Llve Oak Dr. 
Chesapeake, VA. 23320 

An Equal Opportunity Employer
MANUFACTURING 

SUPERVISOR
We are looking for an experienced 
supervisor wlth extrusion background. The 
successful candidate will have experience in 
blueprlnt reading, preclsion instrument 
reading and SPC ąuallty control. We prefer 
a degreed professional wlth good written 
and orai communication skills. Line sėt up, 
die making a plūs. Mušt be willing to work 
any shift. If you are ready for a challenge 
here's your opportunity to work for a qua- 
lity corporation.
Applicants with extrusion experience ne'ed 
only apply.Send resome wlth salary 
requirements to

Jenette Walsh
Human Resouce Manager 

THERMA-TRU CORP 
3OO3 Industrial Park Rd, 
Van Buren, AR 72956

EOE
(26-27)

ARTIST
NEW BORN thru TODDLERS
Seeking creative, enthusiastic & 
aggressive person with great color 
sense & applique screen print knovv
ledge.

Call LINDA RICHMAN
(212) 244-6023

(26-28)

MOLD BUILDERS 
Plastic Injection

Local plastic molder is expanding mold 
building capability including nevv statė of 
the art CAM and CNC EDM equipment. An 
excellent opportunity for an experienced 
multi cavity elose tolerance mold Duilder to 
join a captive shop operation and see the re- 
sults of your vvork in production. Will pro- 
vide CNC EDM training to a person with the 
required mold building experience. All nevv 
equipment, good working conditions, com
petitive vvage, and benefits included. Send 
resume or apply in person at:

MONRO E, INC.
470740thStSE 

Grand Rapids, MI 49508 
Mon.-Fri. 8am-noon and 1 pm-5pm

EOE
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Jachtas pasitinkant su Lietuvos trispalve ..

FILATELIJA
Nr.3

JAV toliau tęsia paskirų 
valstijų šimtmetinį paminė
jimą. Š.m. vasario 21 d. bu
vo išleistas 250 pašto ženk
las šiaurinei Dakotai pami
nėti, o dabar - gegužės 3 d., 
išleistas taip pat 250 pašto 
ženklas pietinei Dakotai pa
minėti. Čia jį dedame. Pieši 
nyje parodyta naujakurė mo
teris prie savo lūšnelės ir gė
lės.

Pietinė Dakota (South Da- 
kota), viena iš vidurvakarių 
valstijų, randasi į pietus nuo 
šiaurinės Dakotos ir užima 
77,047 kv. mylių plotą. Kraš • 
tas išvagotas daugybės upių 
ir ežerų. Paviršius labai skur - 
dus, uolėtas ir akmenuotas, 
tik mažai medžių. Vakaruo
se randasi kalvotieji Black 
Hills, kuriuose anuo metu bu 
vo aptikta aukso. Kraštas bu 
vo apgyventas indėnų, dau
giausia Sioux giminės. Dabar 
gyventojų visą ketvirtį suda
ro indėnų kilmės gyventojai. 
Pirmieji kolonistai buvo pran
cūzai, vėliau į vakarus plūdo 
medžiotojai, aukso ieškotojai 
ir įvairūs nuotykių mėgėjai. 
Valstijos sostinė yra Pierre 
miestas, apie 10,000 gyven-

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.

Antanas Bernotas

tojų. Kiti didesni miestai yra 
Sioux Falls, Rapid City ir 
Aberdeen.

• ••
ČEKOSLOVAKIJA išleido 

seriją pašto ženklų su pasižy
mėjusiais žmonėmis. Čia de
dame tos serijos 5 kronų paš
to ženklą su kompozitorium 
Brahmsu.

Johannes Brahms (1833 - 
1897), vokiečių kompozito
rius, gimė Hamburge, Vokie
tijoje. Jau jaunystėje nuo tė
vo muziko išmoko griežti vio
la, smuiku ir piano. Vėliau 
studijavo muziką pas kitus 
žymius muzikus, o turėda
mas 20 metų jau keliavo su 
koncertais. Nuo 1863 m. Vie
noje, Austrijoje, dirigavo cho 
rus ir orkestrus. Rašė jaus
mingą, klasikinę muziką ir 
laikomas vienu žymiausių vo 
kiečių klasikų kompozitorių.

> • «

PRANCŪZIJA gamtos isto 
rijos serijoje išleido 2 frankų 
pašto ženklą, kuriame paro
dyta upinė ūdra, (pranc. La 
Loutre).

Kaip gamtininkai sako, ūd
rų yra keletas rūšių, ir jos gy
vena visuose kontinentuose,

Algio Norvilos nuotr.

išskyrus Australiją ir pačią 
šiaurę. Ūdra - plėšrus žvė
riukas. Gyvena paupiuose ir 
paežerėse išsikasę urvus, min 
ta žuvimis, varlėmis, paukš
čių kiaušiniais ir kt. Ūdros 
medžiojamos dėl jų rudo ir 
labai švelnaus kailio, iš kurių 
siuvami kailiniai. Lietuvoje, 
kaip "Liet. Enciklopedijoje" 
randame, ūdrų būta tik apie 
140 vienetų, ir jos jau baigia 
išnykti. Kituose kraštuose, 
ypatingai Kanadoje ir Sibire, 
jų ir dabar yra daug ir daug 
didesnių.

• ••
NAUJOJI ZELANDIJA 

(New Zealand) išleido seriją 
pašto ženklų su to krašto 
paukščiais. Čia dedame 1 do
lerio pašto ženklą, kuriame 
parodytas paukštis kokoko.

Naujoji Zelandija yra Ra
miajame vandenyne į pietų 
rytus nuo Australijos ir susi
deda iš dviejų didelių ir ke- 
letos mažesnių salų, bendro 
ploto 103,723 kv. mylių. Kli 
matas ir gamta maždaug toks 
pat kaip Australijoje. Salas 
pirmieji atrado ir tyrinėjo 
Tasmanas 1642 m. ir kapito
nas Cook 1769 metais. Dabar 
salos yra britų kolonija, domi 
nijos teisėmis. Gyventojai, 
kurių tarpe yra apie 85 tūkst. 
maorių, verčiasi žemės ūkiu 
ir gyvulių auginimu. Be to, 
salose randama aukso, sidab
ro ir akmens anglies. Salų 
sostinė yra Wellingtono mies 

tas (apie 136 tūkst. gyvento
jų). Kitas didesnis miestas 
yra Auckland (apie 152,000. 
gyventojų).

• LIETUVOS AUKŠČIAU
SIOJI TARYBA paskelbė 
įstatymą, kuriuo žemė yra 
atiduodama tiems valstie
čiams, kurie nori ūkininkauti, 
Tačiau gautosios žemės vals
tiečiai negali parduoti, ją gali 
perleisti kitiems tiktai pavel
dėjimo teise.

VVANTED
JOURNEY MEN

or
Ist CLASS SKILLED 

AUTOMATIC SCREVV 
MACHINISTS

For Multi Screw Mashine 
Operators and Close Tolerance. 

For Ist & 2nd Shift.
*Apply, call or write to 

PERFECTING DIVISION 
OF M-C INDUSTRIES, INC.

332 Atando Avė.
Charlotte, NC 28206
Tel. (704) 334-1975

(24-26)

SWEATER 
DESIGNER

New & innovative creative approach 
tovvard new born and toddlers.Good color 
sense essential.

Call LINDA RICHMAN -
(212) 244-6023

(26-28)

RN'S & LP N'S
To work & live in congenial community. 

3 Positions, 3 -11:30 pm shifts
Apply. call or write to L. GAII RN D.O. N 

SHIAVVASSEE COUNTY 
MEDICAL CARE FACILITY

729 S. Norton St., Corunna, Ml 48817 
Tel. (517) 743-3491

(24-8)

ELECTRO MECHANICAL 
REPAIR TECHNICIAN

2 Year Degree or Certificate or Equivalent 
Experience Required. Will Perform 
Preventive & Corrective Maintenance to a 
Variety of Equipment.Send Resume to:

LECTRON PRODUCTS, INC.
1400 S. Livernois

Rochester Hills, Ml 48063 
(24-26)

Supažindinkit savu bičiulius 
su DIRVA.
Atsiuskit jų adresus.
Jie gaus keletą, numerių VELTUI!

------------------ i 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............ ....................... ..............................

Adresas ........................................................................ .'........

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

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

VVANTED
JOURNEYMEN or 1-ST CLASS SKILLED 

CNC MACHINISTS VERTICAL MILLING & 
LATHE MACHINISTS

Be able to sėt up work from blue prints & close 
tolerance. Are you looking for steady 
employment In a clean & air condition facility? 
We offer exceliennt benefits & steady work for 
gualified men. For 1st & 2nd shift.

SCHVVARZKOPF DEVELOPMENT CORP.
35 JeffreyAve. Holliston, MA 01746 

(508) 429-6601
(22-31)

VVANTED MACHINISTS
A FIRST CLASS MACHINIST & 

JOURNEYMAN LATHE MACHINIST 
Be able to sėt up work from blue prints and close 
tolerance. We manufacture prototype & small 
produetion runs. Competitive salary & benefits 
available.

Apply to Linda 508 - 429 - 4328
HOLUS INDUSTRIES

1485 VVashington St.
Holliston, Ma. 01746 - 6227

(26-29)

MACHINIST
Machine operator, Surface Grinder, Lathe 
& Milling machine hand. experienced only 
need apply. Presently 40-50 hours week- 
ly. Wages commensurate with ability. 
Apply:

EVERS CORP.
BROAD & CANAL ST.

RIVERTON, NJ. 08077
(22-28)

TOOLMAKERS
A fully qualified toolmaker is needed to produce 
complex dies, jigs and fixtures from samples, 
sketehes or drawings. Ability to perform hls/her 
own layout and development work, the ability to 
ūse precision measurlng devlces is required.

Our company offers a friendly atmosphere with a 
corrpetitive compensation and benefits program. 
those who are interested should send resume 
with salary history to

VVHEELOCK INC.
Attention: Human Resources

273 Branchport Avė.
Long Branch, NJ 07740

EquaJ opportunity employer mrt (20-26)

STEEL FABRICATING
SUPERVISOR

Minimum 5-8 years exp. Familiar with: 
Fitting, Machining, Med. to Heavy Mill 
Fabricating.. Send resume to:

Specialty Steel Products,
800 VVashington Avė., Braddock, Pa. 15104 

Tel. (412 ) 351 -2514
EOE

(26-29)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

DIRVOS
PRENUMERATĄ
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TĖVYNĖS GARSAI VĖL 
VIEŠOJE RADIJO 

STOTYJE
A. A

PA DĖKA 

A +A

KONSTANCIJA RASTAUSKIENĖ

Mirė š.m. birželio 9 d. Richmond Hts. ligoni
nėje, palaidota birželio 12 d. Visų Sielų kapinė
se. Nuoširdus ačiū visiems, suteikusiems Velio
nei paskutinį patarnavimą ir palydėjusiems į 
amžino poilsio vietą.

Dėkoju Dievo Motinos parapijos klebonui 
kun. G. Kijauskui už maldas koplyčioje ir gražų 
pamokslą, pamaldas bažnyčioje ir kapuose. 
Ačiū p. Malskiui už pravedimą atsisveikinimo ir 
p. Žiedoniui už tartą mielą žodį. Nuoširdus 
ačiū visiems, kurie aukojo šv. Mišioms už velio
nės sielą. Dėkoju tiems, kurie aukojo Tautos ir 
Lietuvių fondams. Dėkoju karsto nešėjams, lai
dotuvių direktoriui už nuoširdų patarnavimą ir 
p. Mainelienei už maisto paruošimą.

Nuliūdę
Vyras, 

dvi seserys Lietuvoje, 
pusseserė Boniface Putname.

Prieš vienerius metus vie
šoji radijo stotis panaikino 
dvylikos tautybių programas. 
Vienerius metus užtrukusi by 
la, tarpininkaujant Greater 
Cleveland Roundtable organi
zacijai, baigėsi Tautybių ra
dijo sąjungos laimėjimu - 
viešoji radijo stotis sutiko vėl 
duoti tautybių radijų progra
moms devynias valandas. 
Nuo liepos 16 d., pradedant 
12 vai. dienos metu iki 10
vai. vakaro, bus girdimos 
slovėnų, ukrainiečių, vokie
čių, britų, slovakų, vengrų, 
lietuvių, serbų ir lenkų prog

ONAI SABULIENEI

mirus Lietuvoje, dukrai STEFANIJAI 
SVIDERSKIENEI ir jos šeimai bei kitiems 
giminėms reiškiam gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Liuda ir Vincas Apaniai 
Antanas Butkus 

Alfa Juodikis 
Aldona ir Vytautas Mauručiai 

Aleksandra ir Pranas Razgaičiai 
Angelė ir Vytautas Staškai 

Eufemija ir Balis Steponiai

U (Taupa
Lithuanian Credit LLnion 

Lietuvių ‘Kredito kooperatyvas 

767 Lašt 185tf. Street

CteveCand, Ofio 44119 

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

Skoliname Geriausiomis Išsimokėjimo Sąlygomis:
Asmeniniams Reikalams, Automobilių ir Laivų Pirkimui, 
Namų Remontui (Home Equity), 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
45-

Laidojimo įstaiga
Delio E., Williom J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbora Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

ramos.
TĖVYNĖS GARSŲ laida 

viešojoje radijo stotyje 
WCPN FM 90.3 bus girdima 
sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 
8 vai. vakaro.

Rytmetinė TĖVYNĖS GAR
SŲ laida bus ir toliau girdi
ma sekmadieniais, nuo 8 vai. 
ryto iki 9:30 vai., per John 
Carroll universiteto radiją 
WUJC FM 88.7 .

• CLEVELANDO TAUTY
BIŲ SĄJŪDIS liepos 15 d. 
rengia Pavergtųjų tautų sa
vaitės minėjimą. Minėjime 
kalbės prezidento Buch kabi
neto narys, veteranų departa
mento sekretorius, buvęs Illi- 
nojaus valstijos kongresma- 
nas, Edvardas Dervinskis.

Pavergtųjų tautų savaitės 
programa ir vakarienė su sve
čiu įvyks liepos 15 d., šešta
dienį, Sleepy Hallow Coun- 
try Club salėje, Brecksvilės 
priemiestyje.

LEAD PERSON: tool & die maker, class 
A, precision metai stamping company looking for 
a motivated self starter with experience in 
solving tool problems, to build and maintain high 
speed progressive dies. Applicant mušt have a 
minimum of 5 yrs. Joumeyman experience, be 
willing to assume responsibllity and work well 
with people. Design capability a plūs, excellent 
wages and benefits. (401)331-0781
(26-32)

Mylimai Mamytei

A. A.

MAGDALENAI STRIMAITIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sū
nums ANICETUI ir VYTAUTUI su šeimo
mis ir dukroms JULIJAI ir SALOMĖJAI 
su šeimomis.

Stasė ir Jonas 
Kazlauskai

At A

MARIJAI JOHANSONIENEI

iškeliavus į amžinybę, jos vyrą ALEKSANDRĄ, 
dukras IRENĄ ir SOFIJĄ, sūnų HENRIKĄ, ir 
jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

Clevelando vyr. skaučių 
ŽidinysP A T R 1 A

Aukštos kokybės europietiški produktai:

•Duona 
•Mėsos 
•Kava

ir Pyragai 
ir Sūriai 
ir Arbata

šiandien.

• Saldainiai ir Šokoladas
• Vynas ir Alus
• Dovanos

Užeikite
794 E. 185th Street (Viena mylia į šiaurę nuo 1-90)

Pirm.-Šešt. 9:00 iki 6:00. Sekmadienį uždaryta. (216) 531-6720

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
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• LIETUVOS BURIUOTO
JUS, perplaukusius Atlantą, ir 
jų antrinę įgulą grįžtančius į Lie 
tuvą, Clevelando lietuviai gra
žiai sutiko birželio 29 d. Dievo 
Motinos parapijos salėje.

Jų trumpa viešnage Clevelan 
de rūpinosi jūrų skautai ir jų tal
kininkai. Pagrindinis rūpestis te
ko jūrų skautininkams Džinarui 
Kižiui ir Vladui Petukauskui. 
Keli šimtai lietuvių susirinko pa 
sveikinti atplaukusių Lietuvos, 
Audros ir Dailės jachtų įgulas ir 
atskridusius jų antrininkus, ku
rie juos pakeis grįžtant į Lietu
vą.

Susirinkimą vedė pranešėja 
Ingrida Bublienė. Sveikino kle
bonas kun. G. Kijauskas, LSS 
Vyr. Skautininke S. Gedgaudie
nė, jūrų skautininkai D. Kižys ir 
V. Petukauskas, LB Clevelando 
apy. pirm. V. Brizgys, skautinin- 
kių -1. Gedrienė, skautų tuntų - 
A. Bublytė ir sporto klubo "Žai
bas" - A. Bielskus.

Pasikeitus dovanomis, buriuo 
tojų vardu padėkojo jachtų kapi
tonai. Visas ryžtas, visos pas
tangos, sakė Audros kapitonas 
Ignas Miniotas, buvo tik vienu 
tikslu - atvežti ir mums gyvus 
žodžius, kad LIETUVA GY
VA, LIETUVA BUS LAIS
VA!

Buriuotojai buvo priimti 
miesto rotušėje, o kitą dieną, 
prieš išvykdami į Chicagą, dalis 
jų nuvyko į Visų Sielų kapines 
aplankyti prezidento Smetonos 
kapą.

• GENOVAITĖ MEILIŪNTE- 
NĖ, SLA Pildomosios Tarybos 
Sekretorė, aplankiusi Dirvą, 
SLA seimo metu Clevelande, pa
liko savo asmenišką auką Dirvai 
paremti 50 dol. Ačiū.

• KUN. GEDIMINAS KI
JAUSKAS, SJ, Dievo Motinos 
parapijos klebonas, išvyko atos
togų į Kanadą. Jį pavaduos prel 
Aleksandras Goldikovskis.

. KUN. VACLOVAS KA
TARSIUS, Dayton, OH, siųs
damas auką Dirvai paremti, ra
šo: "Spausdinate vėliausias ži-
nias iš Lietuvos, atliekate vertin 
gą ir didį darbą. Sėkmės ir to
liau." Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• LB CLEVELANDO APY
LINKĖS VALDYBA, atsidėko
jant už LB apylinkės veiklos gar 
sinimą Dirvos puslapiuose, per 
ižd. Mečį Aukštuolį atsiuntė au
ką 50 dol. Ačiū.

OUR LADY CHURCH
For sale

3 bedroom bungalow 
on La Šalie Avė. $59,000

WANTED
LICENSED SALES PERSON 

full or p art time
George Knaus Real Estate

Tel. (216) 481-9300
(26-27) f

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenumera

tą ir kitomis progomis Dirvai 
aukojo:

Čepas G., Ouirrcy ................ 10.00
Hylands, A., Port Hope ........ 5.00
Dabrila, K., Chicago ..............  5.00
Taoras G., Cleveiand ............  5.00
Chaves V., Marstans Mills ... 10.00 
švobienė J„ Madison Hts. ... 10.00 
Škirpienė B., VVashington ......  5.00
Strasevičius S., Chicago .......  5.00
Misliauskas H., Media ....... 10.00
Budreckas A., Chicago......... 25.00
Klabis V., Melbourne ........... 10.00
Kašuba A., St. Petersburg ... 10.00 
Petrauskis A., Rocky River .. 10.00 
čiurlys K., Brunswick .......... 10.00
Bogušas T., Boston ............ 10.00
Mackus V., Chicago ............. 5.00
Astrauskas J., Toronto ........ 15.00
Jomantas V., Detroit .......... 10.00
Pauliukonienė G., dr., Cleve.. 25.00 
Stašaitis J., Brockton ..........  15.00
Navickas F„ Cleveiand ........ 5.00
Jomanas V., Redford .......... 5.00
Liaukus V., VVethersfield ..... 50.00
Kaunelis Ign., Westland ...... 5.00
Mikelaitis J., Freiburg .......... 10.00
Dautartas Z., Chesterland .... 25.00 
Juškėnas G., Cleveiand ......  15.00
Abraitis V., Palm Coast ....... 25.00
Amerikos Lietuvių Taryba

Lake County, Ind...............  25.00
ParšeliOnas J., Brampton .... 25.00
Misiūnas A„ Detroit .............  25.00
Dulieba M., Cleveiand ......... 5.00
Braškys A., Sudbury ........... 5.00
Veitas R., Milton ..................  30.00
Patlabaitė M., Baltimore ...... 10.00
Clevelando Vyr. Skaučių

Židinys .............................. 50.00
Vaičienė M., Santa Monica .... 5.00 
Plečkaitis J., Merrillville .......  15.00
Tallat-Kelpšienė J., Cleve .... 5.00
Paliulionis B., Cicero ........... 10.00
XY, Lindhurst ....................... 20.00
Taruška J., Madera B............ 10.00
Stelmokas J., Lansdowne ... .20.00 
Žiūraitis T., kun. dr.

VVashington ...................... 20.00
Sukauskas H., Toronto ....... 5.00
Kasiulaitis, Miami B.................10.00
Kapčius, J., Daytona B........ 15.00
Vaitužis V., Satellite B........... 5.00
Gruzdys V., St. Petersburgh 10.00 
Kizlauskas J., Jamaica ........  25.00
Sinkys E., S. Monica ........... 25.00
Rastenienė E., VVoodhaven 5.00
Gruzdys A., St. Petersburgh 5.00
Palšis J., Palos Hills ............ 5.00
Bukaveckas T., Chicago .....  15.00
Andrašunas J., Chicago ...... 20.00
LB Philadelphijos Apylinkės

Valdyba ............................ 35.00
Peseckas V., Beverly Shores 25.00 
Sagys L., Lyndhurst ............  10.00
Vaiitaitis A., FPO .................  25.00
Stuopis J., Sharon ............... 25.00

Lankydamiesi Clevelande jachtų kapitonai su palyda buvo priimti miesto mero įstaigoje, kur juos 
pasveikino August Pust, mero atstovas. V. Bacevičiaus nuotr.

"Audros" kapitonas Ignas Miniotas dėkoja D. Kižiui už gražų Lietuvos buriuotojų priėmimą Clevelande.
____ _____ •________ ___  V. Bacevičiaus nuotr.

Genovaitė MeiliOnienė, SLA Pildomosios Tarybos sekretorė, 
atvykusi j SLA seimą Clevelande, su Vytautu Jokūbaičiu ir Vytautu 
KasniOnu lankėsi Dirvos redakcijoje ir paliko auką.

Valavičius A., Chicago ....... 15.00
Gureckienė E., VVaterbury ... 25.00 
Jonas A., Houston ............... 10.00
Miklius V., St. Petersburg .... 50.00
Beiga K., Chicago ............... 10.00
Stapulionis J., VVaterbury .... 15.00
MeiliOnienė G., New York .... 50.00 
Patašius V., Australija ......... 10.00
Gariauskas B., Euclid .......... 5.00
Draugelis A., Toronto .......... 5.00
Aukštuolis M., Richmond Hts. 10.00 
LB Clevelando Apyl. Valdyba 50.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

DIE SETTER
Experience in progresslve d les & a variety of 
feeds. Presses 25 to 110 ton, blue print reading 
& ūse of basic measuring instrumente. Salary 
commensurate wlth exp.

PRECISION METAL PRODUCTS
(216) 252 - 6054

(22-26)

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• LIEPOS 16,12 vai. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė prie ežero, 
Canterbury Rd.
• LIEPOS 22, 6 v.v., Lietuvių 
Kultūros Darželių vakaronė Gwinn 
Estate,13407 Lakeshore Blvd., Bra- 
tenahl, Ohio
• LIEPOS 23, Lietuvių Pensi 
ninku gegužinė.
• LIEPOS 30, 12 vai. Ramo
vės Clevelando skyriaus gegužinė 
prie ežero, Canterbury Rd.
. RUGSĖJO 9 Clevelando 
vyrų okteto išleistuvių balius.

• RUGSĖJO 10 D., Tautos 
šventės minėjimas ir Tautos

Fondo popietė Lietuvių Na
muose.
• RUGSĖJO 15 Abiturientų 
balius.
• RUGSĖJO 17, Prezidento 
Antano Smetonos 45 m. mirties 
paminėjimas
• RUGSĖJO 30, Pabaltiečių 
vakaras.
• SPALIO 14-15, tradicinės 
Lietuvių Dienos.
• LAPKRIČIO 11, Lietuvių 
Namų metinis balius.
• LAPKRIČIO 12, Kultūrinė 
Popietė - prelegentė prof. dr. Mari
ja Gimbutienė. Rengia Skautinin- 
kių Draugovė Lietuvių Namų salėje
• LAPKRIČIO 25, Kariuome
nės šventės minėjimas Lietuvių Na
muose. Rengia Ramovės Clevelan
do skyrius.
• GRUODŽIO 31, Naujųjų 
Metų sutikimas Lietuvių Namuose. 
1990 m.
• VASARIO 25, Lietuvių Na 
mų ir klubo narių metinis susirinki
mas
• BALANDŽIO 21 D. Grandinė
lės parengimas Dievo Motinos para 
pijos auditorijoje.
• SPALIO 6-7, Dirvos 75 metų su
kakties minėjimas.

MACHINE SHOP 
FOREMAN

We are seeking an individual wlth 10 
to 15 years experlence as a General 
Machinist. Mušt be able to ąuote 
jobs, puchase materials, organize 
work, machine parts and assemble. 
competitive wages and benefits.

Apply call or write.

MAINE FAJBRICATORS
R.R. #1, Box 197

West Buxton, Maine 04093 
(207) 929-6667

(22-27)

WANTED EXPERIENCED 
MACHINISTS

Troy based manufacturer has eurrent open- 
ings for a Mill Hand & Lathe Hand for the 
day shift and for a Blanchard Hand & a 
Suface Grinder Hand for the aftemoon shift 
Long term employment in a non-automotive 
shop. Steady work & liberal benefits. Apply 

BETA INTERNATIONAL
1470 Temple City Dr. Troy.Mich. 48084 

(313)649-3120
(22-26)

MACHINIST / PROGRAMMER - CNC
A challenging employment apportunity 
awaits a dynamic selfmotivated 
individual in our new Cincinnati office. 
Ideal individual will have 5+ yrs. hands 
on exp. and desire a fast paced growth 
oriented career. Salary commensurate 
with exp. 'Relocation assistance 
available.

Send resume ar contact direetly. 
Mr. John M. Corrigan* 
Jamazen USA, Ine.

8001 Sweet Valley Dr.
Valleyvlew, Ohio 441125 

Tel. (216) 642-0900
(26)
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BOSTONO SYRIAUS 
DOVANA DIRVAI

ALT Sgos Bostono skyrius 
nupirko Dirvai telefax apara
tą už 1233 dol., kurio pagal
ba laikraščio redakcija turės 
galimybę nepalyginamai grei
čiau gauti informaciją.

Laikinai, kol bus įvesta at
skira telefono linija, telefaxu 
siunčiant pranešimus, naudo
ti (216) 321-4751 numerį.

Dirva nuoširdžiai dėkoja 
ALT S-gos Bostono skyriui, 
valdybai ir pirmininkui Ro
mui Veitui už Dirvai rodomą 
dėmesį ir dovaną.

IŠVYKA LAIVU

Korp! Neo-Lithuania lie
pos 23 d. organizuoja kelio
nę laivu Michigano ežere, 
nuo lval. iki 4 vai. p.p., kai 
tuo pačiu metu vyks Chica
gos "Air Show".

Visi kviečiami dalyvauti. 
Vaišės bus parūpintos, tik pa 
siimkite su savimi gerą nuo
taiką!

Dėl smulkesnių informaci
jų skambinkite Rasai Plioply 
tei (312) 737-4173 arba Da
riui Burokui (312) 776-4975.

• VLIKo VALDYBA išleido 
lankstinuką anglų kalba

"Lietuva" artėja prie New Yorko... Algio Norvilos nuotr.

Korp! Neo-Lithuania filisteriui

A. A.

EDVINUI BALCERIUI

mirus, žmonai HALINAI, dukroms DANGUO
LEI ir RAMUTEI bei artimiesiems reiškiame 
gilią ir nuoširdžią užuojautą.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

Buvusiam Lietuvių Protestantų 
Sąjungos valdybos nariui

A. A.

EDVINUI BALCERIUI

mirus, žmonai HALINAI, dukroms RAMAI 
ir DANGUOLEI bei visiems artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Protestantų 
Sąjunga

Los Angeles, Ca.

"APPEAL", Hitlerio-Stalino 
pakto 50-čio proga, prašant 
laisvojo pasaulio paramos pa 
dėti Lietuvai ir kitiems Pabal 
tijo kraštams išsilaisvinti iš 
šio pakto.

Būtų naudinga šį lankstinu 
ką plačiau paskleisti ameri
kiečių tarpe. Norintieji gauti 
lankstinuką, kreipiasi į Vliko 
Informacijos tarnybą 1611 
Connecticut Avė., N.W. 
Suite 2, Washington, D.C. 
20009. Tel. (202)667-1980.

IŠEIVIJOS FOTOGRAFUOS 
PARODA LIETUVOJE

"Lietuvių Išeivijos Fotogra
fijos" paroda bus atidaryta Vil
niaus Parodų Rūmuose š.m. lap
kričio 14 d. Anksčiau, parodos 
organizatoriai prašė tų, kurie no - 
rėjo toje parodoje dalyvauti, at
siųsti savo nuotraukas iki gegu
žės 31 d., nes norėta iš atsiųstų 
nuotraukų paruošti parodos ati
darymo dienai katalogą. Dabar 
paaiškėjo, kad dėl techniškų 
kliūčių parodos katalogo spaus
dinimas bus pavėluotas. Todėl, 
parodos organizatoriai nuotrau
kų nusiuntimo terminą pratęsė 
iki spalio mėn. pabaigos.

Siunčiamų nuotraukų skaičius 
neribotas. Jos gali būti bet ko
kio formato, nepaklijuotos, bal
tai juodos ar spalvotos. Adre
sas: S. Paukštys, Lithuanian Pho 
to Art Society, Universiteto 4, 
Vilnius 232600, Lithuania.

Ant voko dar patartina pridė
ti: "Exhibition photographs. No 
commercial value." K.Da.

• MARTYNO JANKAUS 
ŠAULIŲ KUOPA Brocktone, 
MA, per ižd. Antaną Šedui- 
kį, Dirvai paremti atsiuntė 50 
dol. Ačiū.

• PRANAS JOGA, Akron, 
Ohio, kaip dovaną užprenu
meravo Dirvą RIMVYDUI 
ČEPULIUI, Chesterland, 
Ohio.

Sveikiname naują skai
tytoją.

• LB PHILADELPHIJOS 
APYL. VALDYBA, per ižd. 
Liną Kučą, Dirvai paremti 
atsiuntė 35 dol. Ačiū.

• JUOZAS ANDRASŪ- 
NAS, Chicagoje, atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, pri
dėjo auką 20 dol. Ačiū.

• "DAINAVA”, Alytaus 
ansamblis, kuriam vadovauja 
Danutė Plytnikienė, atvyksta 
į JAV ir liepos 27 - rugpiūčio 
6 d. dalyvaus Š. Karolinos 
valstijoje ruošiamame tarp
tautiniame folkloro muzikos 
festivalyje. Jame dalyvauja 
kolektyvai iš įvairių pasaulio 
šalių.

Festivalis vyks netoli 
Asheville turistiniame centre 
Maggie Valley, o taip pat 
Black Mountaine, Franklin ir 
pačiame Asheville.

Laisvu laiku ansamblie
čiai pasiruošę duoti koncertą 
lietuviams ir kitose vietovė
se. Smulkesnių informacijų 
galima gauti festivalio komi
tete pas pirm. Holf Haufman, 
tel. (704) 452-2997, arba 456 
- 9494.

• DR. GRAŽINA PAU- 
LIUKONEENĖ, Parma Hts., 
Ohio, atnaujindama Dirvos 
prenumeratą pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.
• EMILUA ir VIKTORAS 
LIAUKAI, Wethersfield, Ct„ 
Dirvai paremti atsiuntė 50 
dol. Ačiū.
• VYTAUTAS ir STEL
LA ABRAIČIAI, Palm Coast 
Fl., atnaujindami Dirvos pre- 
numetatą, pridėjo auką 25 
dol.. Ačiū.
• ZIGMAS DAUTARTAS 
Chesterland, Ohio, atnaujin
damas Dirvos prenumeratą 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.
• IRENA ir ALGIRDAS 
BUDRECKAI, Chicago, IL, 
atnaujindami Dirvos prenu
meratą pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.
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