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Analogijos tarp Reagano ir Thatcher’ienės

Rinkimai D. Britanijoje 
grąžino konservatyvus j 
parlamentą su dar didesne 
persvara, negu jie turėjo 
iki šiol. Per rinkimus lai
mėjo: (Nukelta į 4 psl.)

Vytautas Meškauskas

vie- bal-
tų SU

konservatyvai 397 42%
Darbo partija 209 28%
lib.-sd sant. 23 25%
kiti 21 5%

čia pateikiamas tekstas proklamacijos, 
kurią Prezidentas Ronaldas Reaganas iš
kilmingai pasirašė Baltuosiuose rūmuose, 
skelbdamas "Pabaltijo Laisvės Diena”: 

1940 metais Sovietų armijos Įsibrovė ir oku
pavo nepriklausomas valstybes — Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Taikingos, vakarietiškai nusiteiku
sios Pabaltijo valstybės buvo jų priešingo kaimy
no karine jėga sutriuškintos. Siauriu Ribbentro- 
po-Molotovo susitarimu begėdiškai pasinaudojusi, 
Sovietų Sąjunga prievarta įsijungė tas tris Pa
baltijo respublikas Į savo imperiją.

Sovietams jas užėmus, dešimtys tūkstančių 
pabaltiečių žmonių buvo sukišta į kalėjimus, de
portuota, persekiojama ir nužudyta. Jų religinis, 
kultūrinis ir istorinis paveldėjimas buvo suniekin
tas. Svetima politinė sistema, kuri dabar valdo jų 
tėvynes, stengėsi jėga priversti nepalenkiamus gy
ventojus, kad jie sutiktų būti totalitarinės val
džios vergais. Betgi tai nepavyko.

Šiandien Pabaltijo tautos tebetęsia kovą, kad 
atgautų laisvę, kuria mes džiaugiamės. Tie vyrai 
ir moterys tebekenčia žiauriai įkalinti arba ištrem
ti, persekiojami dėl jų Įsitikinimų. Tie drąsūs lie
tuviai, latviai ir estai tebesiekia išsikovot žmogaus 
teises — galvot, kalbėti ir tikėti taip, kaip jiems 
jų sąžinė nurodo.

Jungtinių Amerikos Valstybių žmonės gyvena 
tais pačiais siekimais kaip ir Pabaltijo valstybių 
žmonės, trokšdami savo valstybių nepriklausomy
bės, ir dėl to mes negalime tylėti, kada S.S.S.R. 
vyriausybė vis nesutinka suteikti tiems žmonėms 
laisvę. Mes remiame jų teisę patiems pasirinkti sa
vo valstybių valdymą, laisvą nuo svetimųjų do
minavimo.

Jungtinių" Amehrikos Valstybių vyriausybė 
niekada nepripažino Pabaltijo Valstybių jėga įjun
gimo į Sovietų Sąjungą ir niekada to nepripažins 
ateityje.

Gindamos Pabaltijo valstybių teises, Jungti
nės Valstybės nėra vienos. Sausio 13 d. Europos 
parlamentas didele balsų dauguma priėmė rezo
liuciją apie padėtį Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, 
reikalaujančią grąžinti Pabaltijo valstybėms apsi
sprendimo teisę.

Priimdamas bendrą rezoliuciją Nr. 201, JAV 
Kongresas įgaliojo ir paprašė Prezidentą Birže
lio 14-ją 1983 metais skelbti "Pabaltijo Laisvės 
Diena”.

Todėl dabar aš, Ronaldas Reaganas, Jungtinių 
Amerikos Valstybių Prezidentas, čia skelbiu 1983 
m. birželio 14 d. Pabaltijo Laisvės Diena. Aš kvie
čiu Jungtinių Valstybių gyventojus šią dieną švęs
ti su prideramu prisiminimu bei iškilmėmis ir dar 
kartą patikint savo Įsipareigojimą siekti laisvės 
visoms pavergtosioms tautoms.

Tai liudydamas, pasirašau tryliktą birželio 
mėnesio dieną, tūkstantis devyni šimtai aštuo
niasdešimt trečiaisiais mūsų Viešpaties ir du šim- 

Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė 
metais.

JAV Prezidentas R. Reaganas, pasirašant birželio 13 d. Baltuose Rūmuose pabaltiečių lais
vės dienos proklamaciją. Už jo stovi Pabaltiečių Laisvės Lygos pirm. Valdis V. Pavlovskis ir 
kiti garbės svečiai — senatoriai bei kongresmanai. Dirvos nuotr.

'Derybose su sovietais JAV nesileis 
nuviliojama nuo moralinio Įsipareigojimo 
toms pavergtoms tautoms, kurios dabar 
laikomos nelaisvėje’, pareiškė prezidentas Reaganas

čia pateikiamas JAV 
Prczid e n t o Ronaldo 
Reagano tekstas pasta
bų, pasakytų pabaltie
čių kilmės amerikie
čiams Baltuosiuose rū
muose birželio 13 d. 
įvykusiose iškilmėse, 
pasirašant proklamaci
ją, skelbiančią "Pabal
tijo Laisvės Diena”:

"Šiandien susirinkome 
priminti ilgai kenčiančių 
Pabaltijo tautų siekimus ir 
patvirtinti pasauliui, kad 
mes jų pavergimo nepripa
žįstame pastovia padėtimi.

Sovietinė Latvijos, Esti
jos ir Lietuvos okupacija 
yra gyvas priminimas to 
begėdiško sovietinės Rusi
jos ir nacinės Vokietijos 
susitarimo, kuris suinten
syvino Antrąjį pasaulinį 
karą. Sovietams labai pa
tiktų, kad pasaulis užmirš
tų tą tamsų istorinį įvykį, 
bet jis yra toks, kurį Pabal- 
bijos tautos kartu su bet 
kur gyvenančiais ir laisvę 
branginančiais žmonėmis 
prisimins visuomet.

1940 metais Sovietų Są
junga įsibrovė į šias mažas, 
bet kartu išdidžias valsty
bes ir po to, 1941 birželio 
mėn., vos keletą dienų prieš 
Hitleriui užpuolant savo

Kremliaus bendrą, sovietai 
dešimtis tūkstančių žmonių 
suėmė, daugelį jų nužudė ir 
pradėjo masini trėmimą Į 
Sibirą.

Karo pabaigoje siaubas 
vėl tęsėsi, kada šimtai tūk
stančių buvo išsiųsta į kon
centracijos stovyklas (gu
lagus). Tai nėra joks atsi
tiktinumas, jeigu šiandien 
tose okupuotose valstybėse 
didelį procentą sudaro ne 
pabaltiečių kilmės žmonės. 
Kaip įmanydami, sovietai 
stengėsi surusinti pabaltie
čių tautas, kaip jie daro su 
kitomis prispaustomis tau
tybėmis sovietinėje imperi
joje.

Dievo garbinimas, kuris 
kadaise buvo esminis daly
kas pabaltiečių kultūroje, 
dabar žiauriai persekioja
mas, lygiai persekiojamos 
įstatymais legalizuotos bet 
kokios pastangos atsipalai
duoti nuo priklausomybės 
Maskvai. Draudžiamos ir

priemonės tautinėms savy
bėms išlaikyti. Ir vis dėlto 
sovietams niekada nepavy
ko palaužti pavergtųjų dva
sią. Pogrindžio spauda bu
joja, specialūs komitetai ir 
pavienės grupės pagal Hel
sinkio susitarimą gina savo 
religines ir tautines teises.

Tiesiog ironiška, kad 
i tie, kuriuos aš čia suminė
jau kaip atsakingus už prie
spaudos naudojimą, dabar 
siūlo tai, ką jie vadina 
"Beatomine Baltija” ar 
"šiaurės zona be branduo
linių ginklų”, ypatingai ka
da neišaiškinti povandeni
niai laivai pakartotinai pa
sirodo teritorinėse Norvegi
jos ar neutralios Švedijos 
pakrantėse. Toks elgesys 
savaime nežadina pasitikė
jimo dvasios. Tikrenybėje 
įsidėmėtinas dalykas, jeigu 
jūs realiai galvosite, pagal 
jų aiškinimą beatomine zo-

(Nukelta į 6 psl.)

zr- - - - - - - - - - - - - - - - ;- - - - - - - - - - - - - -
Pasaulio Lietuvių Seimui, Jaunimo 
Kongresui ir Lietuvių Dienų 
dalyviams linkime sėkmės darbuose. 

Dirva
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Situacija Vid. Rytuose pastatė Washingtoną prieš sunku 
pasirinkimą. - Reagano administraija pasirinko glaudesnį 

----------------------bendradarbiavimą su Izraeliu ----------------------
Sekmadienį, birželio 12 d.

N. Y. TIMES savo vedama
jame rašė apie augantį 
spaudimą į JAV, ką, nors 
daryti Vid. Rytuose. Girdi, 
arabai ir žydai žino kaip 
pradėti kariauti, bet nesu
geba susitarti dėl taikos, o 
amerikiečiai jaučia savo pa
reigą tarpininkauti, tačiau 
geriausia JAV politika šiuo 
metu būtų nieko nedaryti.

Tokiu atveju Izraelis ir 
Sirija turės patys nutarti, 
kaip padalinti Libaną, nes 
to krašto vyriausybė fak
tinai be amerikiečių mari
nų pagalbos negalėtų susi
tvarkyti net pačioje sosti
nėje Beirute. Su amerikie
čių pagalba Izraelis rado 
foi-mulę kaip pasitraukti iš 
to krašto, nepakenkiant sa
vo interesams, jei tą patį 
padarytų ir Sirija. Toji ta
čiau, sustiprinta sovietų 
ginklais, atsisako derėtis 
tuo pagrindu.

Sirija galvoja, kad Izrae
lis ilgainiui negalės pakęs
ti kasdieninių nuostolių nuo 
puolimų iš pasalų. Izraelis 
mano, kad Sirija ilgainiui 
negalės pakęsti jo kariuo
menės sutelkimo smūgiui 
vos 30 klm. nuo sostinės. 
Abieji turi tiesos.

Palikti vieni, jie gali su
tarti pertvarkyti savo ka
rines pozicijas ir nustaty
ti taisykles dėl kovos išven
gimo arba apsispręsti vėl 
kariauti. Jei jie nesigriebs 
karo, tai ne dėl kokių dip
lomatų įkalbinėjimo, bet tik

*Atpber Hoi>days” 
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dėl pagarbos susidariusiam 
karinio stiprumo balansui. 
Izraeliui galėtų padėti jo 
pranešesni ginklai ir geo
grafinė padėtis, Sirijos są
jungininkai yra sovietų 
ginklai ir nepasitenkinimas 
Izraelio visuomenėje.

Sovietai yra pozicijoje 
sukliudyti ’pax americana’. 
Gal juos galima būtų paša
linti iš Sirijos pasiūlant ko
kį sandėrį pvz. dėl Afganis
tano, tačiau tokiam bizniui 
šiuo metu JAV-Sovietijos 
santykiai yra per blogi. Di
džiosios valstybės yra užsi
angažavusios Vid. Rytuose, 
bet ne taip, kad norėtų at
viro susidūrimo. Dėl to jų 
vietiniai sąjugininkai turė
tų rasti kokią išeitį iš ne
pakenčiamos jiems situaci
jos.

Panaši situacija esanti 
vakariniam Jordano pa
kraštyje. Prezidento Rea
gano planas kaip nors 
įtraukti Jordaną ir palesti
niečius dėl tos srities likimo 
nesusilaukė pasisekimo. Ir 
kaip Libane, čia nėra rei
kalo klebenti užtrenktas 
duris. Reikia leisti veikti 
gyvenimo faktams, Už po
ros metų bus tiek žydų ap
gyvendinta vakariniam pa
kraštyje, kad jau nebus ga
lima jį padalinti. Izraelis 
tačiau turįs pagalvoti, ką 
jis darys, prisidėjęs į savo 
valstybę 1,5 milijono arabų. 
Jei jis duos jiems politines 
teises, ilgainiui arabai pa
diktuos, kokia koalicija val

Rugsėjo 7 — $1338.00
Rugsėjo 19 —$1143.00
Rugsėjo 26 —$1110.00
Spalio 5 — $1229.00

(su Ryga)
Gruodžio 26 —$1175.00

(su Ryga) 

dys Izraelį. Jei tų teisių ne
būsią duota, Izraelis virs 
antra Pietų Afrika. Tuo at
veju Izraelis turės pasi
rinkti ar būti demokratija 
ar tik žydų valstybe. Tegul 
abieji, be amerikiečių įsiki
šimo, pagalvoja apie tas 
perspektyvas.

★
Tuo tarpu londoniškis 

THE ECONOMIST mano, 
kad Amerika neturėtų jieš- 
koti pasitraukimo iš Liba
no, bet aktyviau siekti tai
kos. Likimo ironija norėjo, 
kad Sirija dabar atlieka tą 
darbą, kuri norėjo padaryti 
Izraelis: likviduoti palesti
niečių karinę organizaciją, 
įtraukiant jos kovotojus į 
savo karines jėgas. Wa- 
shingtono administrac i j a 
turėtų mobilizuoti savo drą
sos likučius baigti tai, ką 
ji narsiai pradėjo. Sirija 
galinti būti patraukta į su
sitarimą, jei turėtų iš jo 
politinės naudos (Golano 
aukšt urnos grąžinimo). 
Faktinai slaptos derybos 
tarp Beiruto vyriausybės ir 
Sirijos jau vyksta dabar. 
Sirija reikalauja, kad Liba
nas nepradėtų po 6 mėne
sių, kaip pasižadėjo sutar
tyje dėl izraelitų pasitrau
kimo, tartis su Izraeliu dėl 
normalių santykių užmez
gimo. Ji taip pat priešta
rauja susitarimo nuostatui, 
kuris leidžia pietiniame Li
bane turėti tik teritoriali- 
nes, suprask iš vietinių gy
ventojų, sudarytas karines 
pajėgas, j kurias būtų 
įtrauktos Izraelio išlaiko
ma maj. Haddad milicija. 
Be to ji nori išsiderėti iš 
Libano specialias teises dėl 
tranzito per tą kraštą ir 
t.t. Beiruto vyriausybė su
tinka apie/tai kalbėtis, o 
Saudi Arabija ir kiti tur
tingi arabų kraštai už nuo
laidumą Sirijai pažadėjo 
'kompensaciją’ tarp 5 ir 10 
bilijonų dolerių. Apie tai 
administraciją painformavo 
Libano užs. reik. min. Elie 
Salman, neseniai viešėjęs 
Washingtone. Jis ragino 
Washingtoną iš savo pusės 
paspausti Izraelį padaryti 
Sirijai nuolaidų Golano 
aukštumos klausime.

įdomu, kad Andropovas 
net du kartus įspėjo Siri
jos prezidentą Assad’ą ne
įtraukti savo kariuomenėn 
PLO karinių dalinių, bet 
palikti juos toliau Yasser 
Arafat vadovybėje, kas kal
bėtų už Maskvos norą ne
nuvesti aiškių kovos linijų.

★
Sovietų ginklai Sirijoje 

šį kartą geriau pasirodė ne
gu anksčiau, Izraeliui pra
dėjus prieš metus invaziją

■ Iš kitos pusės
Negali sakyti, kad mūsų spaudai trūktų išradingu

mo, nors dėl to kartais pametamas saiko jausmas, štai 
prieš akis guli KARIO 4-tas Nr. Viršelis papuoštas ąžuo
lų ar laurų lapų vainiku, iš kurio žiūri dailus Lietuvos 
kariuomenės priešlėktuvinės rinktinės viršila. Tai galima 
atspėti iš uniformos. Bet už ką ir kur jis žuvo, kokiose 
kautynėse? Atsakymą į kilusį klausimą randame šeštam 
puslapyje. Taip pagerbtas žmogus, kuris;

”... atkreipė dėmesį į labai pakilusias išlaidas ir 
parėmė mūsų žurnalo leidimą dosnia tūkstančio 
dolerių auka.”

Bravo! žmogus tikrai vertas pagarbos, padėkos ir 
paminėjimo, bet grafiškai jį atvaizduoti kaip kritusį prieš 
40 ar 50 metų? Kiek reikėtų paaukoti, kad geradarį įpai
šyti į Matejkos Žalgirio mūšios paveikslą?

Štai kitas pavyzdys, bet šį kartą be grafikos. Gegu
žės TĖVYNĖS Nr. Vytautas Kasniūnas, skalbdamas, kad 
žurnalistų sąjunga garbės nariais išrinko P. Dargį ir A. 
Gerutį, prisimena prof. Izidoriaus Tamošaičio žodžius:

"žurnalistas kartu su dainium-poetu, su rašy
toju, su filosofu yra ERELIS. Jis iš pilkos kasdie
ninės tikrovės pakyla į idealizmo dausas, o iš ten 
žvelgia į pilkąją tikrovę, žvelgia į pilkąją tikrovę, 
norėdamas ją pakelti, pakeisti, suidealinti.”

Nežinau, ką tie žodžiai turi bendro su žurnalizmu, 
tačiau jie gal atitinka mūsų pastangom pakeisti 'pilkąją 
tikrovę’. Už tat, anksčiau rašytojai portretuose buvo 
vaizduojami su dabar išnykusiom rašalinėm ir žąsies 
plunksnom, tai dabar žurnalistų sąjunga savo nariams 
turėtų įsteigti pereinamąją dovaną — visą paukščio spar
ną, su kuriuo jie galėtų nusifotografuoti.

Antra vertus su paukščiais prasidėti pavojinga. Taip 
pagal P. LIETUVIO 5-to Nr. paaiškinimą antram pusla
pyje, jo viršelis vaizduoja:

"Mamyte, žiūrėk, kokie gražūs balandėliai! 
Jie tokie geri, kaip Tu, mamyte!”

'Tikrovė prieš kakeitimą’ buvo berniuko fotografija 
paplūdimyje tarp ... ŽUVĖDRŲ. (vm)

j Libaną ir ta proga susi
kovus su Sirijos aviacija ir 
tankais. Dabar Izraelio lėk
tuvus, pasiųstus žvalgyti į 
Libaną visados pasitinka 
Sirijos, kas įrodo, kad šį 
kai*tą nauji sovietų radaro 
Įrengimai geriau veikia ne
gu ankstyvesni. Kol kas su
sišaudymo nebuvo, bet jie 
visados galimi.

NATO užsienio reikalų 
ministerių susitikime už- 
pereitą savaitgalį Paryžiuje 
kilo klausimas, kas bus, jei 
JAV ir jų sąjungininkai 
Beirute — prancūzai, italai 
ir britai būtų priversti į 
Vid. Rytus skubiai siųsti 
daugiau kariuomenės ir 
tam reikalui ją atitraukti 
iš Europos fronto. Ar palik
tą spragą užkištų V. Vo
kietijos, Olandijos ir Bel
gijos daliniai? Tie apie tai 
nenori nieko girdėti. Kaip 
rašo N. Y. TIMES karinis 
kritikas Drew Middleton, 
jam vienas britų karinin
kas skundėsi, kad Vakarų 
vokiečiai, olandai ir belgai 
'atsisako įžiūrėti situacijos 

PETKUS
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realumą’. Jie skundžiasi, 
kad jų ekonomija ir tarp 
jau yra per daug apsunkin
ta karinių pasiruošimų.

★
Tokioje situacijoje Rea-' 

gano administracija, atrodo, 
apsisprendė už geresnių ry
šių su Izraeliu, kuris yra 
vienintelė tikrai reali jėga 
Vid. Rytuose, palaikymą. 
Gynybos sekretorius Węin- 
bergeris, laikomas didžiau
siu Izraelio kritiku Wa- 
shingtono administracijoje, 
trečiadienį staiga pareiškė, 
kad administracija nieko 
neturinti prieš glaudesnio 
karinio bendravimo susita
rimo įgyvendinimą. Kaip 
žinia, tas nelabai formalus 
sutarimas buvo prezidento 
Reagano suspenduotas 1981 
m. gruodžio 18 d., kad pa
rodyti Washingtono nepa
sitenkinimą Izraelio teisės 
įvedimu (t. y. praktišku 
aneksavimu) Golano aukš
tumoje. Būdingas yra ir 
Izraelio premjero Begino 
pakvietimas j Washingtoną 
liepos mėnesiui.
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Naujosios PLB valdybos 
belaukiant

Ilgas ir sunkus antrųjų Pa
saulio Lietuvių dienų - II PLD 
- pasiruošimo darbas jau pra
eityje. Beliko tik sėkmingas jų 
pravedimas. II PLD planavi
mo bei organizavimo darban 
buvo įsijungęs rekordinis Ame
rikos lietuvių skaičius, kurių 
didžiąją dalį sudarė Chicagos 
ir apylinkių lietuviai. Jiems 
priklauso pagarba ir dėkingu
mas.

Vienas svarbiausių II PLD 
renginių - tai VI PLB seimas. 
Jame bus peržiūrėti praėjusio 
penkmečio nuveikti darbai, 
suvestas tų darbų balansas, 
pateikti ateities veiklos planai 
bei priimti nutarimai tuos dar
bus įvykdyti. Vienas svarbiau
sių seimo atstovų uždavinių 
bus išrinkti naująją PLB val
dybą, kuri neš atsakomybę už 
seimo priimtų veiklos planų 
įgyvendinimą. PLB valdyba 
neturi savo pastovios būstinės.

x Ji prisiglaudžia viename iš lais
vo pasaulio kraštų,'kuriame 
gyvena dauguma naujai iš
rinktų PLB valdybos narių. 
Kadangi PLB seimas papras
tai susirenka tik vieną kartą 
per 5 metus, tai ir PLB valdy
bos veikla yra visisškai savys- 
tovi. Savo vieklos atskaitomy
bę PLB valdyba atiduoda tik 
savo kadencijos pabaigoje, kai 
renkama vėl nauja valdyba. 
Kitaip yra su atskirų kraštų 
valdybomis. Jų tarybos išren
ka KV pirmininką, o pastara
sis pasirenka valdybą, kurią 
vėliau patvirtina Tarybos na
rių dauguma. PLB seimas 
renka valdybą, kuri iš savo tar
po išsirenka pirmininką. Tuo 
būdu lyg pabrėžiama PLB vi
sos valdybos didesnė reikšmė, 
negu kad kraštų valdybos na
rių svarba.

Neapsiriksime tvirtindami, 
kad ir Vl-to PLB seimo atsto
vų svarbiausia pareiga bus iš
sirinkti tinkamą valdybą. Tie
sa, pirmiausia Seimo nariai 
turės balsuoti už ateinančios 
kadencijos PLB būstinę, ypač 
jei bus daug kandidatų į PLB. 
Kaip žinome, pirmoji PLB 
buvo Kanadoje, o sekančios 
keturios buvo JAV-se: dvi Cle
velande ir dvi Chicagoje. Pa
gal ligšiolinę PLB tradiciją, 
nei vienas PLB pirmininkas 
pareigose neišbuvo dviejų pil
nų kadencijų. Ir tai nėra nuos
tabu: visi dirbame laisvalai
kiu ir be specialaus atlygini
mo. Darbų daug. Jie parei-

kalauja daug energijos, svei
katas ir objektyvaus bei kūry
bingo protavimo, didelės tole
rancijos ir asmeniškumu ne
nudažyto šviesių minčių bei 
idėjų bagažo. Gi šių idėjų bei 
planų įgyvendinimui, deja, 
nei per daug resursų, nei dar
bo rankų. PLB biudžeto sky
lės ir tos užlopomos tik laisva
noriškom aukom poros dides
nių bei finansiniai pajėgesnių 
kraštų LB-nių, ar pavienių ge
raširdžių asmenų.

Grįžtant prie PLB būstinės, 
tai gal būtų pats aukščiausias 
laikas (ne vien dėl džentelme
niškumo) ją perkelti į Kana
dą, ar dar kur toliau, kad kiti 
LB kraštai pasijaustų, kad ir 
jie yra lygiateisiai PLB šeimos 
nariai, o ne 'kampininkai’? Iki 
šiol dar neteko girdėti, kad 
kitas koks kraštas būtų pareiš
kęs pretenzijų PLB parsivežti 
savokraštan. Ilgą laiką atro
dė, kad į tą mūsų LB-nės aukš 
čiausią postą konkurentų da
bartinei valdybai PLB valdy
bai net visai nebuvo. Priešin
gai, daugelis senosios PLB val
dybos (dėl suprantamų prie
žasčių) antrai kadencijai kan
didatuoti visai atsisakė. Susi/ 
darė kebloka padėtis: demo
kratija galėjo likti be demokra 
tinių galimybių pasirinkti ... 
Dėl šių priežasčių (ir dėl kitų) 
mus pradžiugino žinia, kad

II Pasaulio Lietuvių Dienos 
yra čia pat. Jos pradedamos 
birželio 25 d. lietuvių muge, 
įvykstančia Lithuanian Plaza 
Court ir vakare literatūros va
karu Jaunimo Centre. Baigia 
mos liepos 4 d., transatlanti
nių lakūnų Dariaus ir Girėno 
50 metų tragiško žuvimo su
kakties minėjimu. Jaunimas 
turi savo plačią ir turiningą 
programą, kurios vykdymą 
pradeda liepos 1 dieną. Kong. 
atidarymu Chicagoje ir baigia 
liepos 24 d. banketu Montrea- 
lyje.

II Pasaulio Lietuvių Dienų 
vyr. komiteto posėdis įvyko 
birželio 3 d. PLB būstinėje, 
Jaunimo Centre, Chicagoje. 
Posėdį atidarė ir jam vadova
vo pirm. dr. Antanas Razma. 
Dalyvavo visų renginių komi
tetų bei komisijų pirmininkai. 
Pirm. dr. A. Razma pasidžiau
gė, kad paruošiamieji darbai 
baigiami ir nenusimato dides
nių trūkumų ar nesklandumų 
Finansų telkimas tebevyksta, 
bet iš turimų duomenų gali
ma spręsti, kad numatytas pla
nas bus įvykdytas. Dar yra ne 
atsiskaičiusių už pasiųstus lo
terijos bilietus ir neatsiliepian
čių apylinkių. Iš atsiliepusių
jų galima spręsti, kad ir kitos 
apylinkės įvykdys joms skirtas 
kovtas ir nedelsdamos atsiskai
tys.

ne tik atsirado antrasis PLB 
valdybon kandidatuojančių 
asmenų sąrašas, bet kad jis su
darytas iš labai pajėgių asme
nų, turinčių didelį patyrimą 
vadovaujančiose LB pozicijo
se. Dar daugiau, visi šiam są
raše išvardinti asmenys pui
kiausiai galėtų užimti naujojo 
PLB pirmininko-ės pareigas! 
Mus stipriai džiugina ir tas 
faktas, kad šiame sąraše išvar
dinti asemnys yra iš taip mie
los kaimynės - Kanados LB 
narių tarpo.

Iš naujos PLB valdybos 
lauksime praktiškų veiklos pla 
nų, derinančių visą lietuvių 
išeiviją, o ne vieną, kad ir 
daug lietuvių turintį, miestą.

Antanas Butkus
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Savings & Loan Association

i

PL Dienų komiteto nariai: M. Šilkaitis, R. Dirvoms ir I. 
Bublienė. J- Tamulaičio nuotr.

Seimui ruošti komiteto pirm, 
dr. Petras Kisielius informa
vo, kad laukiama seimo atsto
vų iš 15-16 LB Kraštų, nors 
ekonominė padėtis neigiamai 
veikia į dalyvių skaičių. L.B. 
Kraštų delegatai atsiveža eks
ponatus ir dalyvaus ruošiamo
je parodoje. Komisijos renka 
duomenis, ruošia pasiūlymus 
ir nutarimų projektus.

Dar trūksta nakvynių iš to
liau atvykstantiems seimo at
stovams. Turintieji vietos ir 
galintieji priglausti, prašomi 
pranešti nakvynių komitetui, 
tel. 312-963-1596 arba PLD 
būstinei, tel. 312-778-2200.

PLJK komiteto pirm. Viole
ta Abariūtė džiaugėsi gera ko
misijų veikla ir pasiruošimu 
stovyklai, studijų dienoms bei 
kitiems renginiams. Dalyvių 
registracija tebevyksta. Lai
komasi didžiausio taupumo ir 
nustatytos sąmatos.

II PL sporto žaidynių komi
teto pirm. Valdas Adamkus 
pastebėjo, kd per mažai spor
tininkų rezervuojasi nakvynes 
numatytuose viešbučiuose, 
nes jų nepasiekia informacija. 
Turimomis žinimis, sporto žai 
dynėse dalvyaus pilna tūkstan 
tinė sportininkų. Iš Australi
jos atvyksta 80 sportininkų jr 
iš kitų kraštųprisideda keletas 
pavienių asmenų. Ir australie 
čiams sportininkams dar nepa 
kanka nakvynių. Norima pri
glausti lietuviškose šeimose ir 
nuoširdžiai priimti, kaip kad 
jie yra priėmę mūsų sportinin
kus. Argi neatsiras pakanka
mai sportininkus mėgstančių 
šeimų? Skambinkite aukščiau 
duotu telefonu.

JAV ir Kanados VI Dainų 
šventės komiteto pirm. Vaclo
vas Momkus patenkintas visuo
menės susidomėjimu dainų 
švente. Bilietai perkami gerai 
ir bėra likę apie tūkstantis bi
lietų (po $17 -200; po $13 - 
100; po $10 - 700). Norintieji 
dalyvauti dainų šventėje turi 
paskubėti bilietus įsigyti iš 
anksto, nes pareikalavimas 
kasdieną didėja. (Rezervuoti 
bilietai bus laikomi iki birželio 
15 dienos.)

Chorai atsidėję repetuoja ir 
ruošiasi pasirodymui. Suva
žiuos tūkstantinė suaugusių ir 
arti 500 jaunimo dainininkų.

Kultūrinių renginių komi
teto pirm. Ingrida Bublienė 
vis dar ieško operai I Lituani 
mecenatų, nes išlaidos unijų 
narių tvarkomai salei ir patar
navimams yra labai didelės. 
Kad išvengus didesnio defici
to, operos rėmėjų padovano
tiems laimikiams daroma lote-

rija ir platinama visuomenėje. 
Tai speciali loterija operos 
nuostoliams dengti. Operos 
bilietų yra dar likę tik po $5. 
Visos vietos geros. Kiti kultū
riniai renginiai, tvarkomi at
skirų komiteto narių, yra pasi
ruošę jiems patikėtus uždavi
nius įvykdyti.

Kultūrinių pramogų komi
tetas, vadovaujamas Marijos 
Remienės, yra darbus pasi
skirstęs ir pasiruošęs priimti 
svečius. I užbaigtuvių didįjį 
banketą dar yra laisvi keli sta
lai. Visuomenė prašoma pa
skubėti apsirūpinti bilietais, 
nes vietų tikari pritrūks. Šo
kiai Jaunimo Centre prasidės 
9 v.v. ir tęsis iki 1 vai. nakties.

Mečys Šilkaitis rūpinasi su
venyrų gamyba. Bokalai jau 
pagaminti ir galima įsigyti. 
Dainų šventės, sporto žaidy
nių, jaunimo kongreso ir kiti 
ženkliukai užsakyti ir bus lai
ku pristatyti. Syvenyrai jau 
dabar pardavinėjami būstinė
je, o II PLD metu yra numa
tytas specialus kambarys-krau 
tuvė, kur bus galima gauti vi
sų kraštų plokštelės, knygos ir 
visi suvenyrai.

Ritonė Rudaitienė kalbėjo 
apie informaciją lietuvių kal
ba, o viktorija Matranga - ang 
lų. Vertingą informaciją atlie 
ka V. Matranga, kuri yra iš
siuntusi šimtinę laiškų ir infor 
macinę medžiagą Chicagos 
laikraščiams, radijo ir TV sto
tims. Psiųsti kvietimai visiem 
Chicagoje reziduojantiems 
konuslams. Amerikiečių rekla
miniuose žurnaluose jau yra 
atspaustos žinios apie II PL 
Dienas. Palankiausias yra 
TV ABC - 7 kanalas.
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1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).

Willowbrook, III. 60521

Phones: Chicago: (312) 242-4395 
Cicero: (312) 656-6330 
Willowbrook: (312) 789-0777FSŪC

Joseph F. Gi ibauskas 
Esccutive-Secretary

Dennis N. Gribauskas 
Senior Vice-Rresidęnt/ 
Willowl>r<>ok Manager

Opcn Moli.. 9-8: Tues.. Thurs., E ii. Sat., 9-1; Closed Wed,

Finansų komiteto pirm. Bi
rutė Bagdonienė baigia sutelk 
ti numatytą $100,000 sumą. 
Didesnė šios sumos pusė jau iš
leista, įnešant užstatus ar su
mokant nuomas, draudimus, 
organizacines išlaidas. II PL 
Dienų leidinys spausdinamas 
ir laiku bus išleistas. Leidinio 
redakcinio darbo koordinato
rius yra Bronius Nainys.

II PL Dienų apimtin įsijun
gia lietuvių mugė, organizuo
jama Zigmo Mikužio, Namų 
savininkų d-jos pirm., birželio 
25 d. Lithuanian Plaza Court 
(69th St.).

Transatlantinių lakūnų 
riaus ir Girėno tragiško jKry 
džio 50 metų iškilm'*^as 
n^lvykl^“^ 

riaus-C'r^n0 Veteranų P”““’
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Posūkis į dešinę
(Atkelta-iš 1 psl.)

Palyginus vietas su bal
sy nuošimčiais, atrodo, kad 
rinkimų rezultatai yra iš
kreipti. Jei paskiros, nepri
klausančios didžiosiom par
tijom, bet populiarios as
menybės savo apylinkėse, 
pravedė 21 atstovą, surin
kusios tik 5 % visu balsu, 
baisi neteisybė ištiko libe
ralų - socialdemokratų san
tarvę, kuri surinkusi 5 kar
tus daugiau balsų, pravedė 
tik dviem atstovais — vi
so 23 — daugiau! Bet to
kia yra kaina už apylinkių 
rinkiminę sistemą. Balsuo
tų visas kraštas kaip viene
tas, naują vyriausybę suda
rytų darbiečių ir nuo jų 
atskilusių daugiau nuosai
kių socialdemokratų bei 
prie jų prisidėjusių liberalų 
likučių koalicija, kurią rei
kėtų kvalifikuoti kaip pa
krypusią nuo centro į kairę. 
Šita aplinkybė turėtų su
mažinti džiaugsmą tų, ku
rie Thatcherienės pergalė
je įžiūri milžinišką posūkį 
į dešinę. Antra vertus, tai 
vis tiek buvo posūkis į de
šinę, nes ateinančius 5 me
tus, jei kas ypatingo neat
sitiktų, D. Britaniją val
dys konservatoriai. Jei kar
tu prisiminsime, kad tas 
pats yra Vakarų Vokieti
joje ir didele dalimi JAV 
bei Japonijoje, galima sa
kyti, kad svarbiausios pra
moningos valstybės vado
vaujasi konservatyvia filo
sofija.

Dar daugiau, prieš 14 
mėnesių Thatcherienės pre
stižas buvo taip žemai kri
tęs, kad ji buvo žemiau 
vertinama už bet kokį kitą
D. Britanijos premjerą. Jos 
laimei Falklando salas ta
da užpuolė Argentinos ge
nerolai. Atrodė, kad jas 
ginti britams neapsimokė
tų. Pigiau būtų priimti falk- 
landiečius, kurie nenorėtų 
ten likti po Argentinos val
džią, nes ir laimėjus bri
tams ten reiktų palikti di
doką sunkiai aprūpinamą 
įgulą, kad argintiniečiai vėl 
kada nebandytų pulti, kas 
kaštuotų daug pinigų ir rū
pesčių.

Bet vis dar pasitaiko mo
mentų, kada piniginiai ap
skaičiavimai užleidžia vie
tą jausmams, šiuo atveju 
patriotizmui. Gal ilgainiui 
Falklando salynas ir galėtų 
įkristi, kaip prinokęs obuo
lys, į Argentinos skverną, 
tačiau jai užsinorėjus pa
čiai jį nusiskinti, Thatche- 
rienė pasakė 'ne' ir gavo 
tautos pritarimą, nors tai 
britams kaštavo 250 gyvy
bių ir kelis bilijonus svarų. 
Jos prestižas taip pakilo, 
kad tarptautinei ūkinei būk
lei pradėjus kiek taisytis, 
D- Britanijoje neliko kito 
politika kuriam norėtųsi 
daugiau Patikėti valdžios 
vairą kaip ’c»atcherienei.

Tai nugąsdint kai ku
riuos JAV kairiuosius, ma- • 
nančias, kad į britus nusi-

žiūrėjęs Reaganas pradės 
kokią karinę avantiūrą cen
trinėje Amerikoje ar prieš 
Kubą, kas sukeltų patrioti
ni pakilimą šiame krašte ir 
Reaganui užtikrintų antrą 
terminą Baltuosiuose Rū
muose. Įžiūrėti tokiu atve
ju analogiją galima tik su 
labai dideliu fantazijos 
įtempimu. Kovoti už savo 
kraujo falklandiečių laisvo 
apsisprendimo teisę yra 
vienas dalykas, kariauti 
prieš komunizmo įsigalėji
mą centrinėje Amerikoje 
po Vietnamo patyrimo — 
kitas, žinoma, vienoks ar 
kitoks laimėjimas užsienio 
politikoje Reaganui labai 
praverstų, ypač susitarimas 
su sovietais dėl atominio 
apsiginklavimo sumažinimo.

Analogijos esama JAV ir 
D. Britanijos ūkinėje situ
acijoje. Ir viename, ir ki

Už jūrinis paskambinimas 
leidžia jums girdėti jų šypseną.

Hours

Ohio Bei

Kažkaip Italija neatrodo taip toli kada 
jūs skambinate.

Yra taip gera vėl girdėti jų balsus, 
beveik lyg būtumėte kartu su jais.

$8.88 už 10 minučių yra žema kaina 
Italijai ir daugumai kraštų Europoje, kada 
jūs patys išsukate numerį naktį nuo 6 vai. 
vak. iki 7 vai. ryto.

______ Rate levels 
EUROPE Induding tax

Standard $14.77 7am-1pm
Discount 11.10 1pm-6pm
Economy 8.88 6pm-7am
Jeigu jūs turėtumėte klausimų dėl užjūrio 
skambinimų, išsukit nemokamai numerį 
1 800 874-4000. Mes atsakysime į visus jūsų 
klausimus ir pasakysime kaip lengva išsukti 
tarptautiniam skambinimui.

tame krašte apstabdyta in
fliacija, tačiau nesurasta 
kaip sumažinti bedarbę. 
Nepaisant to, D. Britanijo
je kas ketvirtas iš trijų mi
lijonų bedarbių balsavęs už 
konservatorius! Ar ne pa
našiai būtų JAV-bėse? Ne 
visai, D. Britanijoje socia
linis draudimas yra geres
nis už JAV — nedarbas ten 
didokas nemalonumas, bet 
dar ne mirties priežastis. 
Socialinį aprūpinimą kaip 
nors sumažinti, Thatche- 
rienė nežadėjo, nors yra 
užsimojusi sumažinti uni
jų teises ir parduoti suvals
tybintas įmones, kaip Bri- 
tish Airway, automobilių 
fabrikus, privačiai nuosa
vybei. Antra vertus, ūkinis 
atkutimas yra daugiau pa
žengęs JAV kaip D. Brita
nijoje, kas leidžia Reaganui 
sakyti, kad jo politika bu
vusi teisinga.

O kokią įtaką į D. Bri

tanijos rinkimus turėjo 
'atominis klausimas’ ir ko
kią gali turėti čia? Už to
talinį atominį nusiginklavi
mą pasisakė Darbo partija 
ir skaudžiai pralaimėjo. Bet 
tai dar nereiškia, kad JAV 
demokratai turėtų jį at
mesti, kaip visai rinkikams 
nerūpintį.

Jau po britų rinkimų bir
želio 12 d. Mihvaukee, Ws. 
demokratų k o n v encijoje 
pravestas 'šiaudinis balsa
vimas’ daugiausia pritarė 
Kalifornijos senatoriui Alan 
Cranston’ui, kuris eina į 
prezidentinius rinkimus po 
atominių ginklų užšaldymo 
dabartiniam stovyje vėlia
va. čia jis 'nunešė’ pirmau
jantį buv. viceprezidentą 
W. Mondale. žinia, tie rin
kimai dar nieko formaliai 
nereiškia ir daugiausiai ga
li patikti Ohio senatoriui 
John Glenn, nes parodė, 
kad Mondale nėra toks stip

rus kandidatas, prieš kurį 
jau negalima būtų laimėti 
demokratų nominacijos.

Be to, dešiniųjų atėjimas 
j valdžią D. Britanijoje ir 
Vokietijoje turėjo parody
ti Kremliui, kad jo viltys 
per visuomenės nuotaikas 
sustabdyti NATO apsigink
lavimą vid. distancijos ra
ketomis ir skraidančiom 
bombom neatnešė laukiamų 
rezultatų. Jei jie iš tikrųjų 
tų ginklų nenori savo pano
sėje, jie turėtų ir iš savo 
pusės padaryti kokių nors 
nuolaidų, kurias Reaganas 
galėtų pristatyti kaip savo 
laimėjimą.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work in sunny Florida 
expenenced 

CRITICAL CARE RN’s

INTENSIVE CARE SUPERVISOR 
for 97-bed hospital in centrai Florida 
located midway betvveen Daytona 
Beach & Orlando. Full Ac part time 
openings for 3 to I I & I I to 7 shifts. 
Pleasant wnrking environment & 
ęompetitive wage Ai benefits program. 
Call 904-734-2323 collect. Cathy 
Simms, Director of Personnel, FISH 
ME.MORIAL HOSPITAL DeLAND. 
Fla. 32720. (25-34)
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Hkuryba ir mokslasH
DAINŲ ŠVENTĖ Alfonsas Mikulskis

Daina — giliausių ir sub
tiliausių žmogaus jausmų 
išreiškimas muzikos garsų 
puokštėm — melodijom. Ji 
subręsta žmogaus sąmonė
je pagal jo išgyvenimus ar 
nusiteikimus ir glaudžiai 
susiliejusi su atitinkamu 
dailiuoju žodžiu, išskrenda, 
kaip paukštė, j žmonių pa
saulį. Ji migdo lopšely ma
žą kūdikėlį, ramina -vargo 
— nelaimių slegiamą, guo
džia kenčiančio sopančią šir
dį, teikia vilties liūdinčiai 
sielai, drąsina karius, žy
giuojančius į karą ir links
mina nerūpestingąjį jauni
mą, laimės sūkury.

O giesmė, kelianti sielą 
Į laimės ir vilties dausas, 
jau nuo indų, egiptiečių bei 
graikų kultūros lajkų, kaip 
ir daina, laikoma aukščiau
siu žmonijos sukurtu menu,

MOOSa
NAUJOS KNYGOS

• Bronys Raila. RAIBOS 
AGAVOS. 412 psl. minkš
tais viršeliais išleido Nidos 
knygų klubas Anglijoje. 
Kaina 6 sv kietais viršeliais 
1 sv. daugiau.

• A. P. Bagdonas. ŽO
DŽIAI į TOIJ. Eilėraščiai. 
118 psl. Viršelis Giedrės 
Vaitįenės. Išleido Kražiškių 
Sambūris Chicagoje. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. 
Kaina 5 dol.

• Marija Aukštaitė. LY- 
rika. Eilėraščiai. 202 psl. 
Viršelis A. J. Navikevičiaus. 
Išleido A. F. Navikevičius.

THE TOAST TO THE HOST
By 

NADAS RASTENIS

• Nadas Rastenis. THE 
TOAST TO THE HOST. Ei
lėraščiai anglų kalba. Ilius
truoti autoriaus piešiniais, 
kietais viršeliais su aplan
ku pieštas autoriaus, 96 psl. 
Kaina 5 dol. Išleido Vilties 
draugijos leidykla.

Poetas Nadas Rastenis 
(1891-1980) yra Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
garbės narys ir United 
Poets Laureate Internatio- 
nal, gavęs Edgar Allan Poe 
premiją 1967 m. 

stipriausia jėga tauresniam 
žmogaus dvasios nusiteiki
mui.

Vystantis žmonijos kul
tūrai, dainų bei giesmių me
lodijoms praturtinti, sura
dus atitinkamus tonų sąs
kambius — harmoniją, iš
augo chorai. Šio meno išpil- 
dytojai jautė, kaip nuosta
biai į žmonių sielas veikia 
chorų atliekamos dainos bei 
giesmės ir didesniam įspū
džiui ėmė jungti po kelis 
chorus, nuo Wagnerio laikų, 
Vokietijoje paplito masinių 
chorų reiškimasis ir 1885 
m. buvo surengta pirmoji 
Dainų šventė — Vokietijo
je. Vokiečių pavyzdžiu pa
sekė ir mūsų kaimynai, 
šimtmečius gyvenę vokiečių 
kultūros įtakoje. Estijoje 
pirmoji Dainų šventė buvo 
suruošta 1869-tais metais, 
o Latvijoje 1873-čiais.

Lietuvoje, nepriklausomy
bę atgavus, atsikuriant se
nai tautos kultūrai, pradė
ta ruošti irgi Dainų šven
tes, kurių pirmoji įvyko 
1924-tų metų rugpiūčio 23 
dieną, su 3,000 dainininkų. 
Po to buvo surengtos dar 
trys visuotinės Dainų šven
tės ir nemažas skaičius or
ganizacijų Dainų švenčių.

Bet pirmieji bandymai, 
kaip įžanga į visuotines 
Dainų šventes, jungtiniai 
kelių chorų koncertai vyko 
dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą. Tuo metu mūsų tau
tinės kultūros spinduliai 
spindėjo daugiausiai iš Ma
žosios Lietuvos, kurioje lie
tuviai gyveno laisviau, negu 
rusų spaudžiama Didžioji 
Lietuva. Ten — Tilžėje filo
sofas ir muzikas dr. Vydū
nas 1885-tais metais įsteigė 
kultūros draugiją "Kank
lės”, prie jos ir chorą — 
"Giedotojų draugiją”. Tuo 
pavyzdžiu pasekė ir kitos 
vietovės, kur patrijotai — 
veikėjai taip pat steigė cho
rus — "Giedotojų draugi
jas" ir 1898-tais metais, per 
Jonines, buvo surengta 
"Mažosios Lietuvos Lietu
vių Šventė”, su iškilmėmis, 
fakelų-deglų eisena ir jung- 
tinio choro koncertui. Tai

Viešėdami Chicagoje aplankykite
IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviataiud: J. JANULAITIS ir J. MAtElKA

čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių garimų, gi delikatesų skyriui stebina savo jvairumiL

Kainos Žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

mažoji Dainų šventė. Pana
šius jungtinio choro kon
certus buvo suruošęs komp. 
J. Neimontas 1910 m., Sim
ne ir komp.. Stasys Šimkus 
— 1913-tais metais, Kaune.

DAINŲ ŠVENČIŲ 
REIKŠMĖ IR PRASMĖ

Gerai žinome, kad iš pa
vienio choro galima išgauti 
ir perduoti visus subtiliau
sius niuansus ir dainą per
duoti gyvą, alsuojančią, 
verkiančią ar’ žaidžiančią. 
Tačiau jungtinio, masinio 
choro dainų skambesys su
kelia kitokius vertingus 
įspūdžius: galingą jėgą 
iškilmingumą, skambesio 
tirštumą ir skambesio plo
tį. Dainų šventėje atiduo
dama visa pagarba žmonių 
gyvenimo palydovei, iš žmo
gaus — genijaus sielos 
gelmių išsiliejusiai dainai. 
Tad Dainų švenčių progra- 
mon (ne repertuaran) pa
renkamos7, mašiniaip chorui 
atitinkamos, skambiausios, 
iškilmingiausios dainos, nes 
Dainų Šventės nėra pramo
giniai koncertai žmonėms 
linksminti, bet jos turi su
kelti kultūringiausią, malo
niausią estetinį pasigėrėji
mą bei šviesią nuotaiką. 
Dainų palydai nenaudoja
mi jokie orkestrai, kurie su
naikina visus choro subti
liausius niuansus ir dainas 
sumechanina. Tikrasis cho
rinis menas yra "choras a 
čapella". To principo laikosi 
visos kultūringos tautos, to 
iki šiol laikėmės ir mes. De
ja, dabar jaunesnieji, pa
veikti džiazų bei rock and 
roll ,eina visai kita kryp
timi, griauna senas tradici
jas, kurios yra tautų stip
rybė.

CLEVELANDO MENINĖS 
PAJĖGOS DAINŲ 

ŠVENTĖJE
Komp. Alfonsas Mikuls

kis — Dainų šventės gar
bės dirigentas. Jungtiniame 
chore dalyvaus LTM Čiur
lionio Ansamblis su šv. 
Jurgio parapijos choru — 
chormeisteris Rytas Babic

Kompozitorius Alfonsas Mikulskis VI Dainų Šventės gar.- 
bės dirigentas. v. Maželio nuotr.

kas. Vaikų jungtiniam cho
rui ruošiasi šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos vai
kų choras — vad. Juliaus 
Kazėno. Pusę jungtinio 
kanklių orkestro sudarys 
Čiurlionio Ansamblio kank
lių orkestras, vad. Onos Mi
kulskienės. Dainų šventės 
liaudies muzikos orkestro 
solistė bus Čiurlionio An
samblio kanklių solistė —• 
Elena Muliolytė. Talentų 
vakare dalyvaus Čiurlionio 

NAMŲ REMONTĄVIMO AR DEKORAVIMO 
REIKALAIS GERĄ IR SĄŽININGĄ 

PATARNAVIMĄ GAUSITE KREIPDAMIESI Į

ANICETĄ STRIMAITĮ
DAŽAU NAMUS, LIPINU POPIERIUS. ATLIEKU 
STALIAUS DARBUS. SUVEDU VANDENS VAMZ
DŽIUS. ĮDEDU ĮVAIRIAS PLYTELES IR ATLIEKU 

EILĘ KITŲ DARBŲ.

Prašome skambinti telef.: 442-2187

Ansamblio solistė Elena 
Muliolytė, duetas: Elena 
Muliolytė ir Auksė Bankai- 
tytė ir kanklių kvartetas: 
Elena Muliolytė, Auksė 
Bankaitytė, Virginija Juo- 
dišiūtė ir Rytas Urbaitis. 
Kanklių solistė — virtuoze 
Mirga Bankaitytė atliks 
kanklių muzikos rečitalį.

Taigi mūsų meninės jė
gos — talentai Clevelando 
lietuvių neapvils.
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Prezidento Reagano žodis...
Nr. 25 — 6

Dalis svečių priėmime Baltuose Rūmuose. Vidury sėdi estaitė, įteikusi prezidentui Reaga- 
nui rožių puokštę... Dirvos nuotr.

Vliko pirm. dr. K. Bobelis ir Lietuvos atstovasdr.St.Bačkis 
Baltuose Rūmuose.

(Atkelta iš 1 psl.) 
na laikoma ta, kurioje ne
būtų branduolinių ginklų. 
Mes gi norime, kad nuo 
branduolinių ginklų laisvo
mis zonomis taptų visame 
pasaulyje tos, i kurios ne
būtų nuleidžiami ir kurio
se nebūtų sprogdinami tie 
atominiai ginklai.

Aš raginu Sovietus, užuot 
tuščiažodžiavus, pereiti j 
rimtas derybas Ženevoje. 
Praėjusią savaitę, kaip jūs 
žinote, aš pateikiau naujus 
p a s iūlymus ginklavimuisi 
kontroliuoti. Mes tikimės, 
kad Sovietai tą pasiūlymą 
priims rimtai. Mes parodė

Dirvos nuotr.

Įeinant į Baltuosius Rūmus, reikėjo praeiti pro tikrinimo 
spindulius... Dirvos nuotr.

Prezidentas Reaganas tarp pabaltiečių ...

Įeinant į Baltuosius Rūmus... Dirvos nuotr. TV operatoriai filmuoji) pabaltiečių priėmimą ... Dirvos nuotr.

Prie vaišių stalo Baltuose Rūmuose. Dirvos nuotr.

me lankstumą. Dabar ka
muolys yra jų aikštėje. Mes 
siekiame patikrinamo ir abi 
puses lygiai patenkinan
čio susitarimo, nes esame 
giliai įsitikinę, jog tokie su
sitarimai yra naudingi 
abiem susitariančiom šalim 
ir tuo pačiu viso pasaulio 
žmonėms.

Betgi mes niekada nelei
sime mus apgauti ir tegal
voti tik apie tai, su kuo ir 
apie ką mes derimės. Aš ga
liu jums prižadėti, kad de
rybų eigoje mes nesileisime 
nuviliojami nuo mūsų mo
ralinio įsipareigojimo toms 
pavergtoms tautoms, ku

rios dabar laikomos nelais
vėje.

Atsiranda žmonių, kurie 
tiki, kad mes turėtume liau
tis kritikavę totalitarizmą. 
Patys klysdami, jie įtaigo
ja, jog tuo būdu būtų pasi
tarnaujama taikai. Esą, 
mes, amerikiečiai, daugiau 
nieko nenorime kaip tik bū
ti laisvi ir gyventi taikoje.

Iš tikrųjų, realybės igno
ravimas, moralinių princi
pų išsižadėjimas ir nuo tie
sos pasakymo susilaikymas 
niekada nesužadins pagar
bos, reikalingos taikai ir 
žmogaus laisvei užtikrinti. 
Totalitariniai režimai turi 
žinoti, jog laisvi žmonės ne
drebės gąsdinami — tada, 
ir tiktai tada, tegalima ti
kėtis išvengti susidūrimo.

Po Williamsburge įvyku
sios viršūnių konferencijos 
esu laimingas, galėdamas 
pranešti, kad aš tikiu, jog 
laisvė ir taika gali būti pa
siektos. Vakarų demokrati
jų vadovai, tame laisvės 
lopšyje susirinkę, susitiko 
kaip draugai ir sąjungi
ninkai. Vakaruose įsižiebė 
nauja dvasia — tai laisvųjų 
žmonių draugystė. Mes esa
me drąsinami ir stiprinami 
mūsų įsitikinimų.

Birželio 14-ji, 1941-jų
metų diena, kada prasidė
jo masinė Pabaltijo tautų

deportacija, yra diena, kuri 
mums dar kartą primena 
mūsų įsipareigojimą savo 
idealams, žmonės Latvijo
je, Estijoje, Lietuvoje ir 
visose kitose pavergtose 
tautose žiūri į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Mes 
turime išlaikyti taiką ir ją 
išlaikysime. Bet mes taip 
pat turime išlaikyti ir švy

Dirvos nuotr.

tinti laisvės spindulį, o nuo 
tos šventos atsakomybės 
mes niekada neatsimesime.

Praėjusią savaitę Kon
gresas sutartinai priėmė 
nutarimą Birželio 14-ją 
skelbti Pabaltijo Laisvės 
Diena, ir dabar aš pasira
šysiu proklamaciją, atžymė
damas tą nutarimą.”
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PABALTIECIAMS ISTORINE DIENA
burn Building, Washington, 
D. C. 20515. Ta pačia proga 
jam buvo įteiktas LB var
du memorandumas, protes- 

Baltuose Rūmuose tuojant prieš JAV Teisin
gumo Departamento Ypa
tingųjų Tyrinėjimų Įstai-

š. m. birželio 13 d. bus il
gai prisiminta, kaip istori
nio įvykio data. Tą pirma
dienį JAV prezidentas Rea
ganas 
priėmė kelis šimtus lietu
vių, latvių ir estų pagrindi
nių organizacijų bei laik
raščių atstovus. Preziden
tas Reaganas atvirai ir ne- 
dviprastiškai pasmerkė So
vietų smurtą prieš Pabalti
jo Respublikas ir pasirašė 
proklamaciją, skelbiančią 
1983 m. birželio 14 d. kaip 
"Pabaltijo Laisvės Dieną”. 
(Jo kalbos ir proklamacijos 
tekstas spausdinamas pir
mame puslapyje).

Tą patį pirmadienį Wa- 
shingtone lietuviai nebuvo 
vien‘stebėtojai ir iškilmių 
dalyviai. Tą rytmetį JAV 
LB visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkas Algir
das Budreckis ir iždininkė 
Jūratė Aukštikalnienė iš
naudojo aplankyti svarbius 
JAV Kongreso pareigūnus. 
10 vai. 30 min. padarytas 
vizitas pas kongresmaną 
Benjamin Gilman (R-N. 
Y.), kuris imasi iniciatyvos 
ištirti iki kokio laipsnio So
vietų Sąjunga kliudo laiškų 
ir paketų siuntimą. A. Bud
reckis ir J. Aukštikalnienė 
išdėstė kongresmano Gil- 
mano padėjėjui David Eno, 
kaip Sovietai varžo laiškų 
ir siuntinių siuntimą abi
pus Geležinės Uždangos. 
Kongresmano padėjėjui bu
vo įteiktas Lietuvių Bend
ruomenės memorandumas 
tuo reikalu: David Eno pra
nešė, kad 
Kongreso 
(hearings) 
klausimu 
mieste, į kurį bus kviečiami 
visi, kurie galėtų įteikti 
įrodymus ar žinias apie su
sirašinėjimo su giminėmis 
Sovietų Sąjungoje sunku
mus. Norima ištirti iš liudi
ninkų kaip Sovietai varžo 
ir cenzūruoja paštą. Kon- 
gresmanas Gilmanas taip 
pat prašo, kad lietuviai, tu
rintieji tokių informacijų, 
atsiųstų jam duomenis ar 
cenzūros pavyzdžius šiuo 
adresu: Congressman Ben
jamin A. Gilman, 2160 Ray-

netrukus įvyks 
apklausinėjimai 
pašto varžymo 

San Francisco

Dalis lietuvių prie Baltųjų Rūmų: Plečkaitis, Lenkauskai, 
Remeikis, Kamantas, Batukas ... Dirvos nuotr.

Dr. Algirdas Budreckis — LB visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkas ir Jūratė Aukštikalnienė — tarybos iždininkė, 
birželio 13 d. Baltuose Rūmuose. Dirvos nuotr.

gos (OSI) kreivas bylose- 
nas tariamų nacių kolabo
rantų nupilietinimo procese.

Dar aplankė Atstovų Rū
mų ad hoc komiteto Pabal
tijo ir Ukrainos reikalams 
koopirmininko kongresm. 
Brian Donnelly (D. Mas.) 
įstaigą. Gera valanda buvo 
išsikalbėta su jo reikalų ve
dėju Jerry Lamb. J. Aukš
tikalnienė jį painformavo 
apie priemones, kurias So
vietai naudoja suvažyti gi
minių ir pažįstamų Lietu
voje susirašinėjimą su už
sienių. A. Budreckis vėl iš
kėlė OSI nukrypimus nuo 
Amerikos teisenos tariamų 
nacių pabaltiečių bylose. 
Jerry Lamb painformavo, 
kad ad hoc komiteto koopir- 
mininkas Don Ritter (R. 
Pa.) yra itin susidomėjęs 
tuo reikalu ir renka duome

nis iš įvairiausių šaltinių 
— kaip OSI prasilenkia su 
teisena. Buvo įteiktos pla
tesnės ir paskutinės infor
macijos apie kun. Alfonso 
Svarinsko nuteisimą ir apie 
iškeltą prieš kun. Tamke- 
vičių bylą.

Buvo užsimota aplankyti 
ir kongresmaną Don Ritter.

Linas Kojelis Baltųjų Rūmų ryšininkas su etninėmis grupėmis. 
Dirvos nuotr.

Deja, nei jo, nei jo reikalų 
vedėjo nebuvo įstaigoje.

Buvo užsukta į Kongre
so sudarytą Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo 
Komisiją, vadinamą JAV 
Helsinkio komitetą, čia iš
samiai išsikalbėta su štabo 
pareigūne Meg Donovan 
apie pašto varžymą, kun. 
Svarinsko ir kitų lietuvių 
veikėjų bylas. Meg Dono
van ypatingai yra. susido
mėjusi šeimų sujungimo 
klausimais. Ji pranešė, kad 
jos įstaiga mielai duos 
konkrečius patarimus lietu
viams, kurie bando atsi
kviesti gimines, žmonas ar 
vyrus, kurie likę anapus 
Geležinės uždangos. Jos ad
resas yra: Ms. Meg Dono
van, Commission on Secu
rity and Cooperation in Eu-

Vaišių salėje vyko pokalbiai su stiklu rankoje prie puikaus 
bufeto... Dirvos nuotr.

rope, Congress of the Unit- 
ed Statės, Washington, D.
C. 20515. Komentuodama 
apie senatoriaus R. Dole iš
sišokimą prieš šį Helsinkio 
komitetą, kad jis būtų lik
viduotas ir jo funkcijas pa
vestos Senato ir Atstovų 
Rūmų užsienio reikalų ko
misijai, ji pranešė, kad 
toks pavojus da.r egzistuo
ja, kadangi Senatas dar tu
ri balsuoti šios įstaigos są
matos klausimu. Ji papra
šė, kad lietuyiai užstotų 
Helsinkio komiteto tolimes
nį veikimą. Reikia parašyti 
laiškus Senate Subcommit- 
tee for Statė, Commerce, 
Justice, Judiciary and Re- 

lated Departments nariams. 
Jų tarpe senatoriams Ro- 
bert Dole, Alphonse D’Ama
to, Patrick Leahy, Clai- 

MATAS & TURNER 
REALTY

501 E. 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
486-2530

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

HOWARD TURNER
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DLNDURAS 
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

borne Pell, ir Paul Laxalt.
Dar prieš proklamacijos 

pasirašymo iškilmes Bal
tuose Rūmuose, Budreckis 
ir J. Aukštikalnienė pasita
rė su Linu Kojelių apie Wa- 
shingtone bazuotą antiko
munistinę Laisvės Federa
ciją. Mat, ligšiol Linas Ko
jelis buvo Lietuvių Bend
ruomenės ryšininkas prie' 
Laisvės Federacijos. Ka
dangi pradedant š. m. ge
gužės 20 d. jam buvo pa
skirtos svarbios pareigos 
Baltųjų Rūmų štabe, bū
tent Baltųjų Rūmų ryšinin
ku su etninėmis bei katali
kų grupėmis, tai turėjo for
maliai atsistatydinti iš pa
reigų JAV LB visuomeninių 
reikalų taryboje. (ab)

National Storine of 
Our Lady of Consolation 

Carey. Ohio
St. Anthony Pilgrim House 

Solemn Novena in Honor of the 
Assumption - August 6-15 

Rooms & Meals 
Pilgrims & Retreat Groups 

open all year round 
Reservations:

Sr. Marcille 
321 Clay Street 

Carey. Ohio 43316

(419) 396-7970

OPPORTUN1TY FOR 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST
Inmiediute opening avaiiable in home 
heallh care physicul thtiupy scivice 
with an ^stablished and <.*X|/unding 
agency located in South Centrai 
Ozark Region of Missouri. New Grad- 
uates being eonsidered.
Excellent salary & (ringe benefits. 
Applv call or write to: Beth Wa)ker 

RIVERWAYS HOME HEALTH 
AGENCY

114 E Main St.
West Plains, Mo. 65775 

417-256-3133 
An Eaual Opportunity Employer 

(21-25)



Nr. 25 — 8 DIRVA 1983 m. birželio 23 d.

Su a.a. inž. Edvardu Žitkum atsisveikinus
Su Edvardu Žitkum atsi

sveikinome ankstyvame Ve
lykų ryto priešaušryje. Vie
ni jį išlydėjome į amžiną 
kelionę anksti rytą, kiti vė
liau, kai tik mus pasiekė 
liūdna ir skaudi žinia.

Be tikėjimo būtų bepras
mis ir šis mūsų atsisveiki
nimas. Mūsų ryšiai su ta
vimi nesibaigs, kai šešios 
ąžuolo lentos atskirs tave. 
Mes rašysime nebaigiamus 
laiškus, papuoštus maldos 
himno žodžiais, gyvensime 
praeities prisiminimais, iš
gyventomis v a 1 a ndomis. 
žmonai .tėvams tu buvai 
gyvenimo džiaugsmas, pa
laima. Tavoji meilė jiems, 
lyg ta pirmoji žmonai pado
vanota gėlė, amžinai žydin
ti, lyg ta pirmoji kūdikio 
šypsena, amžina prisimini
muose, dienos kelyje ke
liaujant, nakties sapnuose.

Tu liksi ilguose prisimi
nimuose draugų, bičiulių, 
pažįstamųjų tarpe. Mums 
buvo lyg ir didelė šventė

svečiuotis tavo šeimos na
muose, o taip pat susitikti 
kituose susibūrimuose. Ta
vo draugiškumas, papuoš
tas kuklumu ir nuoširdumas 
žėrėte žėrėjo. Tu ir amži
nam poilsiui pasirinkai vie
tą be didaus paminklo. Tu 
nemėgai garsios retorikos, 
kad kiti klausytų, tu kuk
liai slėpei ir savo dvasinius 
nusiteikimus.

Pareigingumas buvo tavo 
kelrodys. Toks tu buvai 
darbe, savo pareigose, aukš
tai iškilęs specialybėje, 
toks šeimoje ir visuomeni
nio gyvenimo sūkuryje. 
Taurus buvai lietuviškuose 
reikaluose, pasipuošęs tau
tiškumo aureole. Kai vyko 
Lietuvių politinių kalinių 
suvažiavimas Chicagoje, tu 
jau sunkiai sirgdamas ren- 
geis jame dalyvauti, nes 
norėjai pagerbti laisvės ko
votojus, tavo žodžiais ta
riant, visą Lietuvą, visus 
kovojančius lietuvius.

Atsisveikinimo vakare 
rašyt. Birutė Pūkelevičiū-

JEI .11 MS KEIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS Į

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės da<Lt>s.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakeuood, Ohio

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
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DOVANAS-SIUNTINIUS
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Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

40 East 49th Street (Comer of Madison Avė.) 
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203-367-2863
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1082 Springfield Avė. 374-6446
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tė, kalbėjusi draugų vardu, 
tavo eitą gyvenimo kelią 
huspalvino žodžiais, kurie 
liks mūsų prisiminimuose: 

"Turėjai, .Edvardai, pla
tų draugų ratą . .. Nes kas, 
Tave pažinęs, būtų galėjęs 
Tavęs nepamėgti? Niekad 
piktu žodžiu kito žmogaus 
neįžeidęs, n’ekad (net sun
kiose valandose) neapkar- 
tęs — Tu išlaikei per visą 
gyvenimą brangiausią žmo
gaus dovaną: giedras akis 
ir giedrą širdį. Buvai myli
mas ir aukštai vertinamas 
savo bendradarbių — ne 
vien už profesinius sugebė
jimus, bet ir už didelę as
meninę šilumą. Savo šeimą 
apgaubei meile, draugams 
suteikei nuoširdumą, o savo 
jėgas, sveikatą ir talentą — 
atidavei žvaigždėtai Ame
rikos vėliavai, žinau, ko 
gailestavai — to, ko gailes
tavome mes visi: kad Tavo 
sugebėjimai ir įvykdyti 
darbai negalėjo būti paskir
ti Lietuvai, mūsų tėvynei”.

Įsibėgėję gyvenimo ke
lyje, mes tartum atsiduria
me dideliame rožių gėlyne 
ir skubame jas skinti. Kuo 
tolyn einame, tuo daugiau 
jų mūsų rankose, glėbyje. 
Metame vieną apvytusią 
rožę, skabiame dešimt kitų. 
Ir taip puošiame savo die
nos gyvenimą, žemiškąją 
kelionę.

Tu, Edvardai, rožių gėlė
mis papuošei ir savo amži
nąją kelionę, apvainikuoda
mas ją dvasinėmis gėrybė
mis.

♦ * »
Edvardas Žitkus gimė 

1921 metais birželio 10 d. 
Panevėžyje. Baigęs Aukš
tesniąją Technikos mokyk
lą. studijas tęsė Vytauto 
Didžiojo Universitete tech
nikos fakultete. Gyvenda
mas Vokietijoje studijavo 
Darmstado u n i v ersitete, 
kur gavo elektros inžinie
riaus diplomą. Priklausė 
Jaunųjų tautininkų organi
zacijai, vėliau "Vilties” kor
poracijai. Gyvendamas Chi
cagoje 27 metus išdirbo 
”Quaker Oats" kompanijo
je vyr. inžinieriaus parei
gose. Rėmė visuomenines 
bei labdaros organizacijas, 
buvo aktyvus Beverly 
Shores Lietuvių Klubo na
rys.

Mirė 1983 metais balan
džio 3 d. po ilgos ir sunkios 
ligos, šermenyse ir laidotu
vėse dalyvavo labai daug 
draugų bičiulių. Atsisveiki
nimą su velioniu pravedė 
inž. Eugenijus Bartkus. 
Draugų vardu kalbėjo ra
šytoja Birutė Pūkelevičiū- 
tė, ALIAS (inžinierių) var
du — inž. Kostas Burba ir 
Beverly Shores Lietuvių 
Klubo — Vytautas Kąsni fi
nas. Į šv. Kazimiero kapi
nes palydėjo apie 150 žmo
nių. čia kalbėjo inž. Gedi
minas Biskis.

Liko žmona Halina, tėvai 
Janina ir Pranas žitkai.

Vytautas Kasniūnas

Vilties draugijos šimtininkui
/
ALEKSANDRUI GRIAUZDEI,

jo broliui muzikui KLEMENSUI GRIAUZ

DEI Lietuvoje mirus, reiškia užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

Lietuvių Tautinės Sąjungos Bostono 

Skyriaus Sekretoriui

ALEKSANDRUI GRIAUZDEI, 
jo brangiam broliui, kompozitoriui ir Jauno
sios Lietuvos Centrinio Choro vadovui, KLE- 
MENSUI GRIAUZDEI Lietuvos mirus — 
reiškiame gilią užuojautą jam ir jo broliui

ALT S-gos Bostono 
Skyriaus Valdyba

A. A.

Komp. KLEMENSUI GRIAUZDEI

Lietuvoje mirus, giliame liūdesyje likusį bro

lį ALEKSANDRĄ ir šeimą nuoširdžiai už

jaučiame

Stasė ir Edmundas
Cibai

x

Mieslam ev. liuterionių parapijiečiui

MIKUI ČĖSNAI
po ilgos žemiškos kelionės amžinybėn iške

liavus, žmoną MARTĄ, dukras RITĄ ir 

ŽENTĄ, sūnų VILIŲ su šeimomis ir kitus 

gimines nuoširdžiai užjaučia

Los Angeles Protestantų
Sąjunga

A. t A.

ROMAI BALYTEI
pačiame jaunystės žydėjime pašauktai į Am
žinybę, gilaus skausmo ištiktiems tėvams 
LEOKADIJAI ir MEČIUI BALIAMS, sese
riai RITAI, broliui LEONUI su šeima ir vi
siems giminėms, siunčiame nuoširdžią pa
guodą

Dr. Julius ir dr. Konstancija 
Šimaičiai
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Austrafiečiai lietuviai sportininkai Amerikoje

Susitikimai su Detroito,
Baltimores ir

Washing1ono lietuviais
ANTANAS LAUKAITIS

Palikus vaišingąjį Cleve- 
landą ir verkiančias mergi
nas, autobusais pradėjome 
savo kelionę j automobilių 
miestą Detroitą. Nors jau 
ir iš Australijos mes turė
jome visus kelionės bilietus, 
skrendant lėktuvais, tačiau, 
dėl vasaros sezono ir pasi
baigusių mokslo metų, mes 
negalėjome visi kartu su
tilpti į vieną lėktuvą, todėl 
nusprendėme važiuoti auto
busais. kas leido pirmą kar
tą keliaujantiems autralie- 
čiams, daugiau pamatyti 
Amerikos gražiosios gam
tos.

Detroite Lietuvių Kultū
ros Centre jau mūsų laukė 
gražus būrys vietinių lietu
vių. Pamatau savo bičiulius 
brolius Rugienius, kurie ir 
yra mūsų viešnagės Detroi
te šeimininkai.

Ketvirtadienį, birželio 9 
d. paskirai šeimininkai ap- 
rodo įžymesnes šio miesto 
vietoves, o vakare vyksta 
sportinės varžybos. Iš viso 
Detroite buvo žaista vyrų 
ir jaunių krepšinio ir vyrų 
bei moterų tinklinio rung
tynės. Australiečiai jauniai 
pralaimėjo krepšinį, kai 
vyrų krepšinio rungtynių 
normalus laikas baigėsi ly
giomis, tačiau pratęsime 
laimėjo šeimininkai. Tink
linį laimėjo australietės 
moterys ir šeimininkai vy
rai.

Būnant Detroite, ypatin
gai buvo malonu, apsilanky
ti gražioje Dainavos sto
vykloje. šalia Dainavos, yra 
ir Pilėnų graži stovykla, ku
rioje yra ypatingai gražus 
žuvusiems dėl Lietuvos 
Laisvės paminklas, švytu

Los Angeles Sporto Klubas "Banga” moterų tinklinio ko
manda pasiruošusi dalyvauti L. Dienų sporto žaidynėse Chi
cagoje. Iš kairės prieky: Dana Janulaitienė ir Danutė Prasaus- 
kaitž. Stovi: Vilija Butkytė, Laima Basiulytė, Giedra Dovydai
tytė, Vilija Karalienė (vadovė) ir .Doties Bumpis. Nuotraukoje 
nėra: Lucy Leonardi ii- Vita Altą.

rio šaulių kuopa, vadovau
jama Br. Valiukėno, pakvie
tė australiečius sportinin
kus pietums. Praleista die
na gamtoje ir draugiškoje 
šaulių nuotaikoje buvo ypa
tingai maloni, o piniginė 
šaulių auka padarė didelę 
staigmeną.

Paskutinę dieną Detroite 

Clevelande Antanas Laukaitis kalbasi su priėmimo komi
teto pirm. Vladu Plečkaičiu. J. Garlos nuotr.

a u s traliečiai sportininkai 
praleido apžiūrėdami mies
tą, dalyvaudami vokiečių 
sukaktuviniam karnavale ir 
atsisveikinimo vakarė, Kul
tūros Centre. LB apvl. pir
mininkui A. Bugieniui gra
žiais žodžiais pasakius at
sisveikinimo kalbą ir palin
kėjus australiečiams lai
mingos tolimesnės kelio
nės, australiečių sportinin
kų vardu padėkojau vi
siems, mus taip gražiai pri- 
ėmusiems detroitiečiams, 
padėkos ženklan įteikiant 
po mažą dovanėlę.

Australijos lietuviai sportininkai su detroitiečiais Pilėnų stovykloje prie Laisvės paminklo. 
K. Sragausko nuotr.

šeštadienį ryte jau mes 
ir vėl aerodrome. Visur gel
tonuoja australiečių spor
tiniai marškinėliai ir visur 
matoma Australian-Lithu- 
anian užrašai, atkreipian
tieji kitų keliautojų dėmesį. 
Dviem grupėm pakylome į 
Ghciagą, kur turime laukti 
kito lėktuvo Į Baltimorę. 
Kelių valandų laukimo me
tu, susitinkame su Sporto 
šventės Chicagoje vicepir
mininku R. Dirvoniu, mūsų 
australiečių Chicagoje va
dovu, buvusiu pačiu austra
liečių K. Miklium, Pasaulio 
Lietuvio redaktorium Br. 
Nainiu ir dar keliais austra
liečių draugais, kurie atvy
ko su mumis pasikalbėti. 
Sutvarkius visus svarbes
nius reikalus, skrendam to
liau į Baltimorę. čia mūsų 
taip pat laukia vietiniai lie
tuviai ir tuoj pat veža į sa
vo Lietuvių Klubą, kurį pa
matęs dabar, negaliu atpa
žinti. Visas gražiai pertvar
kytas. Tai, pasirodo, nuo
pelnas mano gero draugo, 
dabartinio klubo pirminin
ko B. Brazausko.

Baltimorę j e žaidžiame 
dvejas tinklinio rungtynes, 
kurių laimėjimus taip pat 
labai draugiškai pasidalina
me. Mūsų moterys laimi, 
kai vyrai turi nusileisti ge
riau žaidžiantiems šeimi
ninkams. Vakare atsisveiki
nimo vakaras vyko Lietu
vių Klube. Vaišinamės įvai
riais skanumynais, tarp jų 

ir garsiąja Baltimores vė
žių sriuba. Priėmimo komi
teto pirmininkas A. Ulec- 
kas pasveikino savo sve
čius, palinkėjo geros sėk
mės, kai Rytų Apygardos 
sporto pirmininkas A. Ve
liuona įteikė ir piniginę au
ką. Vakaras buvo linksmas, 
smagus, matėsi jaunimo 
draugystė iš abiejų pusių, 
jau ne pirmą kartą paro
dant kokie yra artimi ir 
draugiški ryšiai tarp mūsų 
jaunimo. Aš nežinau ar ga
lėtų būti geresnis būdas su
rišti dviejų svetimų konti
nentų lietuviškąjį jaunimą, 
kaip toks artimas tarpusa
vio bendradarbiavimas.

Pabuvus dvi dienas Bal- 
timorėje, pirmadienį auto
busais išvykome į sostinę 
Washingtoną. Susitinkame 
prie lietuviškosios švento
vės kur jau australiečių 
laukia LB apyl. pirmininkė 
V. Gureckienė. Apžiūrėjus 
gražiąją šventove, vadovau
jami V. Gureckienės, juda
me link Lietuvos pasiunti
nybės, kur mūsų jau laukia 
Lietuvos atstovas dr. S. 
Bačkis su ponia, jo pava
duotojas C. Surdokas su po
nia, žinomoji sportininkė ir 
didelė australiečių draugė
E. Vadapolienė, bei keletas 
jaunimo atstovų. Sveiki
namės su man jau iš anks
čiau pažįstamu dr. Bačkiu, 
kuris džiaugiasi mus vėl 
matydamas ir atsiprašo, 
kad jis pats turės anksčiau 
mus palikti, nes su kitais 

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor 
savininkas

EAST SHORE REALTY
866 East 185 Street, Cleveland, Ohio 
Telef. office 481-6900, res. 531-2190

Turime namų Cuyahoga, Lake ir Geauga 
apskrityse, ypač apie naują parapiją. Taip pat ir 
naujoj lietuvių kolonijoj, SUNNY HILLS, Flori
doje, 955 mylios nuo CIevelando.

Norintieji pirkti ar' parduoti prašom kreiptis 
į mano įstaigą.

latvių ,estų ir lietuvių at
stovais vykstąs Į Baltuo
sius rūmus, kur Amerikos 
prezidentas paskelbs birže
lio 14 dieną Pabaltiečių 
Laisvės Diena, tuo pager
biant išvežtuosius į Sibirą 
pabaltiečiųs. Savo gražia
me sveikinimo žodyje dr. S. 
Bačkis palinkėjo australie
čiams sportininkams daug 
geros sportinės sėkmės ir 
gražios viešnagės Ameriko
je. Sportininku vardu padė
kojau mūsų garbingam pa
siuntiniui dr. S. Račkiui, jo 
žmonai ir kitiems sostinės 
lietuviams, atminimo ženk
lan įteikdamas po mūsų iš
vykos ženkliuką. Apžiūrė
jus pasiuntinybę ir pasivai
šinus skaniais sumuštiniais, 
išvykome apžiūrėti sosti
nės gražiąsias įžymybes. 
Gaila tik kad laikas buvo 
toks ribotas ir buvo galima 
tik taip mažai ką pamatyti. 
Esu kviečiamas ir į Ame
rikos Balsą, kur lietuvių 
skyriaus vedėjas P. Petru- 
tis daro su manimi pasikal
bėjimą ir visa tai radijo 
bangomis perduoda j Lietu
vą. Viešnagė sostinėje ir 
yra labai puiki ir čia, nors 
ir maža lietuvių kolonija 
parodo savo tą gražų lietu
višką nuoširdumą, mus vai
šina ir rodo visas šios gra
žiosios sostinės įžymybes. 
Nuoširdus ačiū visiems.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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CHICAGOS LIETUVIAI
LIETUUVIŲ FONDO 
NAUJAS ADRESAS

Didėjant kapitalui ir au
gant narių skaičiui, Lietu
vių Fondo vadovybė moder- 
nina atskaitomybę ir. geri
na darbo sąlygas. Lietuvių 
Fondas išsinuomavo erdves
nes ir saugesnes patalpas 
M. Morkūno spaustuvės na
muose ir nuo š. m. birželio 
1 d. perkėlė savo raštinę. 
Naujas adresas: Lietuvių 
Fondas, 3001 West 59th St., 
Chicago, III. 60629. Telef. 
312-471-3900.

Lietuvių Fondo tarybos 
posėdis jvyko š. m. birželio 
5 d. naujoje būstinėje. Ap
žiūrėta naujos patalpos, pa
dėkota tarybos ir valdybos 
pirmininkams už pastan
gas gerinti darbo sąlygas ir 
tikslinti atskaitomybę.

Išklausyti ir išdiskutuoti 
tarybos, valdybos, investa
vimų, pelno skirstymo ir 
kitų komisijų pranešimai. 
Šie metai Lietuvių Fondui 
yra derlingi ir sėkmingi. 
Per pirmuosius penkis mė
nesius įstojo 60 naujų na
rių, įnešdami 157,000 dol. 
Iki š. m. birželio 1 d. 5263 
nariai sudėjo 2,530,000 dol. 
pagrindinio kapitalo. Tes- 
tamenti n i a i s palikimais 
gauta 700,000 dol.

Sudaryta Pelno skirstymo 
komisija: Lietuvių Fondo 
tarybos deleguoti nariai — 
dr. Antanas Razma (pirm.), 
dr. Kazys Ambrozaitis ir 
dr. .Tonas Valaitis, antrinin
kas dr. Jonas Račkauskas. 
JAV LB Krašto valdybos 
skirti — Bronius Juodelis,

Antanas Juodvalkis

dr. Tomas Remeikis, Irena 
Pempkienė.

Pelno skirstymo komisi
ja trijuose posėdžiuose nu
statė naujas gaires bei 
principus ir provizoriniai 
paskirstė visą numatomą 
šių metų derlių. Išmokėji
mai bus daromi dalimis, 
kaip ir iki šiol. Prašymai 
paramai ar stipendijoms 
reikia paduoti kiekvienais 
metais iki balandžio 15 d. 
Dabar paduoti prašymai 
bus svarstomi tik kitais 
metais.

NEOLITUANŲ IŠVYKA 
NEĮVYKS

Korp! Neo-Lithuania pla
nuota išvyko Darbo dienos 
savaitgalyje, rugsėjo 3-5 
dienomis Tabor Farmoje, 
dėl per mažo užsiregistra
vusių skaičiaus, neįvyks.

• Korp! Neo-Lithuania 
narių suvažiavimas įvyks š. 
m. lapkričio 12 d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, Chi
cagoje. Visi kolegos-ės kvie
čiami suvažiavime dalyvau
ti. Plačiau bus painformuo
ta laiškais ir spaudoje.

SUSITIKIMAS IR 
PASIŽMONĖJIMAS

LST Korp! Neo-Lithuania 
ir Amerikos Lietuvių Tau
tinės S-gos valdybos, II-jų 
Pasaulio Lietuvių Dienų 
proga, birželio 30 d., ket
virtadienį, 7 vai. vak. Lie
tuvių Tautiniuose Namuo
se (6422 So. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60629, telef. 

312-778-9878), ruošia susi
tikimą ir pasižmonėjimą.

Iš toliau atvykstantieji 
ir Chicagoje bei jos apylin
kėse gyvenantieji nariai su 
šeimomis bei draugais pra
šome dalyvauti. Apie daly
vavimą, bent prieš 3 dienas, 
prašome pranešti šiuo tele
fonu 312-925-0035.

• LD Nakvynių komite
to adresas: Rima Rėklaitie- 
nė, pirm. tel. 312-963-1596, 
5401 Maplewoods PI., Dow- 
ners Grove, III. 60515.

Į visus LD renginius bi
lietai gaunami Vaznelių 
prekyboje. 2501 West 71st 
St. Chicago, III. 60629, tel. 
312-471-1424.

• Lituanistinių mokyklų 
direktorius ir vedėjus ar jų 
atstovus, atvykstančius į 
Chicagą Pasaulio lietuvių 
dienų proga, švietimo tary
ba kviečia į pasitarimą švie
timo reikalais liepos 1 d., 
penktadienį, 10 vai. rytą 
Jaunimo centro posėdžių 
kambaryje.

LIETUVIŲ
DAILININKŲ ŽINIAI

Bendroji Lietuvių Dailės 
Paroda šiais metais bus ati
daryta lapkričio mėn. 4 d. 
Čiurlionio Galerijoje, Ine. 
4038 Archer Avė., Chicago, 
III. 60632. Bus skiriamos 
premijos: dail. M. šileikio 
($500) — už tapybą ar 
skulptūrą, čiurlidnio Gale
rijos, Ine. ($300) — už kū
rinį bet kurios technikos ii’ 
dail. T. Petraičio ($200) — 
už akvarelę ar grafiką.

Norintieji parodoje daly
vauti dailininkai atsiliepia 
laiškais ar telefonu galimai 
anksčiau, bet ne vėliau rug-

A

BALTIC 
TOURS

A

SZ®
17 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA

Kelionė 714: liepos 14-30 $1,799
Kelionė 915: rugsėjo 15 - spalio 1 $1,699 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Rygoj, 3 Varšuvoj,

1 Frankfurte
12 DIENŲ: LIETUVA IR RUSIJA

Kelionė 705: liepos 5-16 $1,569
Kelionė 809: rugpjūčio 9-20 $1,569
Kelionė 906: rugsėjo 6-17 $1,569
Kelionė 104: spalio 4-15 $1,279
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Leningrade, 2 Maskvoj 

Visi išvykimai iš New Yorko ir Bostono 
Daromi giminių iškvietimo dokumentai 
Dariaus-Girėno sukaktuvinis kalendorius — $5.00 
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
293 Auburn St.

Newton, Mass. 02166
617 965-8080/969-1190

sėjo 26 dienos. Atsiliepu
siems bus išsiųstas parodos 
dalyvio blankas, kuriame 
surašyta visa reikalinga in
formacija.

Visais parodos reikalais 
rašyti ar skambinti dail. M. 
Šileikiui, 6729 So. Campbell 
Avė., III. 60629. Telef. 431- 
6155.

Nėra lakštingalos, kuri 
negiedotų, — negali būti 
tikro dailininko, kuris ne
kurtų. Dailininkai — kūrė
jai dalyvaukite kūrybos 
varžybose!

Čiurlionio Galerija, Ine.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

1983 M. 
KELIONĖS 
Į LIETUVĄ

NC PROCESSOR
To work w/Tarus and Cadlinc sys- 
tenis. Mušt be exp'd. in digitizing 
and surface layoul. Day/night shifts.

MODELS & TOOLS INC.
>880 E. MAFLE,

TROY, MICH. 48084
(24-26)

STAFF PHYS1CAL 
THERAPIST

Full time PHYSICAL THERAPIST 
po&itions available. I — ln Acute 
Care. 2 — ln Rehabilation. Available 
for candidales who have BS or are 
certified in Physical Therapy, have* 
licensure or eligibilitv in Maryland. 
Abilily to ūse good judgement in 
providing treatrnent and evaluation. 
Able to supervise supporl personnel 
also knowiedge of POMR helpful. 
PGGH & MC is a 665 bed JCAH ac- 
credited regionai shock trauma cen- 
ter. Locat.?d adjacent to the B\V 
Parkway. Offering excellent benefits 
including tuition rcinibursement. For 
jnore intorrnation: contact Personnel 

a t 301-341-2123.
PRINCE GEORGE’S 

GENERAL HOSPITAL AND 
MEDICAL CENTER 
CHEVERLY. MD. 2078S

Equal Opportunity Employer
X (25-28)

VERPSTĖS! - LIETUVIU LIAUDIES MENO PERLAI!

DROŽINĖTOS MEDYJE PAGAL ORIGINALIUS MUZIEJINIUS 
RINKINIUS, PUOŠNIOS IR BUDINGOS SAVO ĮVAIRUMU

VIDUTINIS DYDIS 22 X 8 in.

KAINOS: 5 6 7 12 13 15 PO $45.00 PAŽYMĖKITE NUMERI, APS K RITIMU

12 3 4 8 9 10 11 14 16 17 18 PO $50.00

ČEKI.SUMOJE $ Siusti ; STUDIO-D. P.O. BOX 515 BEVERLY SHORES, IN 46301 TELEF. (219) 879-8633
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A. A.

FELICIJAI MODESTAVIČIENEI

mirus, Korp! Neo-Lithuania filisterius — sū

nų CEZARĮ su žmona GENOVAITE, vaikai

čius ALGĮ ir EDĄ su šeima nuoširdžiai už

jaučiame

Korp! Neo-Lithuania
Chicagos skyriaus valdyba

A. A.

FELICIJAI MODESTAVIČIENEI

mirus, Korp! Neo-Lithuania filisterius — 

sūnų CEZARĮ su žmona GENOVAITE, vai

kaičius ALGĮ ir EDĄ su šeima bei kitus gi

mines nuoširdžiai užjaučia

Korp! Neo-Lithuania
Vyr. Valdyba

WORCESTER

lietuvių radijo
PROGRAMA AUŠRA

Worcesterio lietuvių ra
dijo valandos komitetas ge
gužės 6 d. susirinkime, ku
ris įvyko Maironio Parke 
nutarė ir pasirinko radijo 
programai vardą: Lietuvių 
kultūrinė radijo programa 
"AUŠRA”.

Kadangi Worcesterio lie
tuvių radijo programa jau 
9 metai stengiasi ugdyti 
lietuvybės išlaikymą savų
jų tarpe, supažindinti pla
čiąją visuomenę apie oku
puotą Lietuvą ir jos teisę 
būti nepriklausoma valsty
be, atlieka dalį to ką darė 
"AUŠRA” prieš šimtą me
tų — žadindama visus lie
tuvius jungtis vienam ben
dram tikslui — Lietuvos 
išlaisvinimui, todėl šių 
"AUŠROS” jubiliejinių me
tų proga buvo išrinktas ra
dijo programai jos vardas.

Lietuvių kultūrinė radi
jo programa "AUŠRA” 
perduodama du kartu sa
vaitėje — trečiadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. vak. 

3*4 valandų laiką ir perda
vė lietuvių operą Jūratė ir 
Kastytis, su paaiškinimais 
anglų kalba. Po operos per
davimo iš klausytojų buvo 
gauta gerų atsiliepimų.

Lietuvių kultūrinė radi
jo programa "AUŠRA” 
mielai praneša radijo ban
gomis lietuvių organizacijų 
veiklos pranešimus, nerei
kalaudama specialaus atly
ginimo, nes programos ve
dėjas dirba savanoriškai, 
tik prašo organizacijų nors 
vieną kartą metuose pa
skirti programos išlaikymui 
auką.

Mylimam broliui

A. A.

KAZIUI VESELKAI
mirus, mielam kolegai JONUI VESELKAI, 

jo šeimai, giminėms ir artimiesiems reiškia

me gilią užuojautą

Lietuviu Tautinės Sąjungos 
Chicagos skyrius

Visais radijo programos 
"AUŠRA” reikalais galima 
kreiptis vedėjo antrašu: 
Eduardas V. Meilus, Jr., 23 
Shirley Road, Shrewsbury, 
Mass. 01545. Telef. (617) 
852-3665. (tg)

GROUP THERAPIST TREATMENT 
DIRECTOR

Needed by a residential trealtnent 
center for malė delinųuents. Mušt 
have a misters degree in Sočiai 
Work or psvchology with major in 
group work & 2 yeąrs of residenital 
experience. Salary negotiable.
Send Re.sunie wiih grnduate school 
transcript to SISTER RITA.

BOYSVILLE CF M1CHIGAN 
8714 Clinton Macon Rd. 

Clinton. Mich. 49236
An Eciual Opportunity Einployer 

(21-28)

Brangiai sesutei

A. A.

FELICIJAI MODESTAVIČIENEI

mirus, brolį architektą EDVARDĄ KERS- 

NAUSKĄ ii’ šeimą skausmo valandoje nuo

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

židinys

A. A.
FELICIJAI MODESTAVIČIENEI 

mirus, sūnui CEZARIUI ir GENOVAITEI, 
anūkams ALGIUI ir EDUI, proanūkams LI
NUTEI ir SAULIUI ir visiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškiame

Vincentina ir Jonas 
Jurkūnai

Ramunė, Gintautas, Darius ir Linas 
V i t k a i

Algis ir Laima 
Jurkūnai

A. A.

FELICIJAI MODESTAVIČIENEI 
mirus ,liūdesy likusiems sūnui CEZARIUI 
su žmona GENOVAITE, vaikaičiams AL

GIUI ir EDUI su šeima, KERSNAUSKŲ ir 

STRAVINSKŲ šeimoms ir visiems giminėms 
bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Kazimiera ir Aleksas 
Laikūnai

ir penktadieniais nuo 7:30 
iki 8:30 vai. vak. per radijo 
stotį VVICN 90.5 FM ban
gomis iš Worcseterio,. Ma. 
Radijo stoties siųstuvas yra 
centre Massachusetts vals
tijoje, todėl progama "Auš
ra” yra gerai girdima ir ki
tose valstijose kaip Connec- 
ticut, Rhode Island, New 
Hampshire ir Vermont. Ka
dangi radijo programa yra 
perduodama per nekomerci
nę radijo stotį, todėl apmo
kamų prekybininkų skelbi
mų negalima turėti, kas 
duoda daugiau laiko skirti 
lietuvius liečiančiom aktu
alijoms ir lietuviškai mu
zikai.

Radijo programą globoja 
VVorceterio Organizac i j ų 
Taryba. Pajamas sudaro 
aukos iš lietuvių organiza
cijų ir pavienių programos 
klausytojų įnašai. Energin
gas radijo programos vedė
jas inž. Eduardas V. Mei
lus, Jr. labai rūpestingai 
paruošia anglų ir lietuvių 
kalbomis programas per su
kaktis ar minėjimus lietu
viams rūpimais klausimais. 
Vasario mėnuo buvo skir
tas Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo prisimi
nimui, per visą mėnesį kiek
vienoje .programoje dalis 
laiko tam buvo skiriama. 
Dabar birželio mėnesio pro
gramose daug laiko skiria
ma apie Lietuvos okupa- 
jos pradžią, lietuvių trėmi
mus į Sibirą, lietuvių tau
tos pasipriešinimą okupan
tui ir apie Lietuvos pogrin
džio spaudą. Programos ve
dėjas E. Meilus. Jr. įvairio
mis progomis stengiasi gau
ti radijo stotyje papildomą 
laiką perduoti lietuvių kom
pozitorių kūrinius kurių 
neįmanoma perduoti per 
trumpą laiką. Pav. praeitų 
metų gruodžio 5 d. išrūpino

A. t A.

Korp Neo-Lithuania filisteriui 

architektui JONUI MULOKUI 

mirus, jo žmonai JADVYGAI, sūnums RI

MUI ir DAINIUI su šeimomis nuoširdžią 

užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania
Vyr. Valdyba

A. A.

Architektui JONUI MULOKUI
mirus, liūdinčiai žmonai JADVYGAI, sū

nums RIMUI ir DAINIUI su šeimomis reiš

kiame mūsų nuoširdžiausią užuojautą ir liū

dime kartu

Albina Pranas ir Mindaugas
su šeima Kašiubai
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Kai pradėjo paskutinės liepsnos gęst, 
viską, viską dengė dieviška liepsna; 
Tolumoj aidėjo — 1TE MISSA ĖST 
Liko dienos tartum lapai užskleisti.

DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius

VANDAI KAUNIENEI 
amžinajam poilsiui Aukščiausiojo pašauktai, 

giliame liūdesy.likusiems: vyrui PETRUI, 

sūnums SAULIUI ir MARIUI ir visiems ar

timiesiems mūsų nuoširdi užuojauta ir mal

dos telengvina jų sunkias skausmo valandas

Stefanija Radzevičiūtė 

Antanas, dr. Danguolė ir Petras 
Tamulioniai

A. A.

ALEKSANDRAI

J0NYNIENE1-NAIDUŠKEVIČ1ENEI

mirus, jos sūnui JONUI, marčiai ANGELEI ir

dukrai LIONEI ir jų šeimoms, reiškiame širdingą

užuojautą ir kartu liūdime

Vytautas, Ella, 
Romas ir Sigfridas

V a i t u ž i a i

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Birželio trėmimų minėji
mas įvyko birželio 12 d., 
sekmadienį, Dievo Apvaiz
dos parapijos Kultūros 
Centre, Southfielde. Minė
jimas pradėtas vėliavų įne
šimu. švyturio Jūrų šaulių 
kuopos pirmininkui Broniui 
Valiukėnui vadovaujant į 
salę buvo įneštos 4 vėliavos: 
Amerikos, Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos. Sukalbėta invo- 
kacija ir sugiedotas Ame
rikos himnas. Atidaromąjį 
žodį tarė ir minėjimo pro
gramą pravedė dr. S. Miš
kinienė. Kalbėtoją P. J. Ko- 
mives pristatė Algirdas 
Ambrose. Perska i t y t o s 
šiam minėjimui gautos pro- 
klomacijos: Michigano gu
bernatoriaus, Southfieldo 
miesto burmistro ir Detroi
to miesto burmistro.

Meninėje dalyje pirmieji 
pasirodė latviai. Timotejs 
Šiopols — smuikas ir Emi- 
lie Kalkum — pianinas.

Sesutės Kristina ir Regi
na Butkūnaitės gitara pri
tariant padainavo šešias 
dainas.

Meninė dalis nebuvo per
krauta, bet užteko ir tiek.

Perskaityta rezoliucija, 
kuri rankų plojimu buvo 
priimta. Rezoliucija bus pa
siųsta JAV prezidentui, se
natoriams, kongresmanams

ir kitiems aukštiems 
džios pareigūnams. Pabai
goje sugiedoti himnai: Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos. 
Išneštos vėliavos ir tuo 
baigtas birželio trėmimų 
minėjimas. Minėjimą su
rengė Michigano Baltijos 
komitetas, j kurį įeina: es
tų atstovai — Loit Mari- 
puu, Vilma Nilnemann, Vic- 
tor Raag, Raimond Tralla, 
latvių atstovai — Janis Ku- 
kainis, Dainis Rudzitis, Si-

val-

gurds Rudzitis ir lietuvių 
atstovai — Algirdas Am
brose, Bernardas Brizgys, 
Kęstutis Miškinis, dr. Ste- 
phanie Miškinienė. Minėji
me dalyvavo lietuviai, lat
viai ir estai. Nors salė ii’ 
nebuvo perpildyta, bet ne
buvo ir tuščia. Prie įėjimo 
buvo renkamos aukos.

• Dainavos jaunimo sto
vyklos metinė šventė įvyks 
liepos 17 d., sekmadienį. Į 
šventę atvyks ir mišias au
kos Lansingo vyskupas 
Kenneth Povish. Po mišių 
bus tęsiama šventės pro
grama.

A.- A.

JUOZUI MATULEVIČIUI
staiga mirus, jo žmoną ELEONORĄ, duk
teris VIOLETĄ ir DALIĄ, brolį VYTAUTĄ 

ir jų šeimas bei gimines giliai užjaučiame ir 

kartu liūdime
J

Eugenijus ir Emilija Noakai 
Klaus ir Aldona Pintsch 
Jonas ir Giedrė Stankūnai

A. A.

ONAI ČIURLIONIENEI
mirus, jos dukrą dr. KATRYNĄ MARTU- 
CIENĘ, anūkę DALIĄ STEIN su šeima, duk

rą ALDONĄ NARUŠIENŲ ir anūką ALGI 

CININĄ su šeima giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime

TVIRTAS ĮSIPAREIGOJIMAS 
CLEVELANDO 
APYLINKĖMS 

REIŠKIA PINIGUS, 
IR DAR DAUGIAU.

Iš visų real estate banko paskolų žemų ir 
vidutinių pajamų apylinkėse, paskutiniaisiais 
metais, AmeriTrust davė 40% (pagal 
Federal Reserve pranešimą Cleveland 
Standard Marketing Statistical Area).

Šalia to, AmeriTrust buvo ryškus narys 
Mayor’s Neighborhood Marketing Action 
to Support Housing, skolintojas Home 
Ownership Made Easy- Cleveland Housing 
Network ir bendradarbis daugelio kitų 
grupių, kurios dalinasi rūpesčiu ugdant 
mūsų bendruomenę.

Jeigu jūs norite kaJbėti apie pirkimą 
arba pagerinimo namo Clevelande, jūs rasite 
tvirtą bankininką su stipriu įsitikinimu apie 
mūsų miestą AmeriTrust banke.

/hierflfrust.
Member FD1C

«

Mylimai motinai

A. A.

Kostas Gasparaitis 
Jonas P. Vaičaitis

ONAI ČIURLIONIENEI

mirus, dukrą dr. KASĘ MARTUS, DALIĄ

ir kitus gimines liūdesio valandoje užjaučia

me ir kartu liūdime

Mylimai motinai
A. A.

K. K. Vaitaičiai

FELICIJAI MODESTAVIČIENEI 
mirus, jos sūnui mielam kolegai CEZARIUI 
ir jo žmonai GENEI, anūkams ALGIUI ir 

EDUI su šeimomis ir visiems giminėms ir 

artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Chicagos Skyrius

T.

4
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KANADOS UETUVIAI
J. Varčius

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMŲ ŠVIETIMO 

FONDAS "LABDARA”
Toronto Lietuvių Namų 

narių metinis-visuotinis su
sirinkimas 1983 m. kovo 20 
d. patvirtino valdybos nu
tarimą įsteigti Toronto Lie- 
tuvų Namų švietimo Fondą 
LABDARA, šios organiza
cijos 30 metų sukakčiai at
žymėti. Fondo tikslas — 
remti stipendijomis studi
juojantį jaunimą, skatinti 
premijomis lietuvių kalbos 
ir kultūros pažinimą, ug
dyti jaunosios kartos daly
vavimą visuomeninėje-kul- 
tūrinėje veikloje ir remti 
visa tai, kas tarnauja lietu
vių išeivijos siekiams.

Fondo pagrindinį kapita
lą sudaro:

a) "Labdara Foundation” 
pradinis įnašas $30,000.00,

b) "Labdara Foundation” 
papildomi įnašai,

c) Toronto Lietuvių Na
mų įnašai,

d) aukos,
e) privačių asmenų spe

cialūs įnašai,
f) palikimai.
Pagal priimtą rezoliuciją 

minėtame narių susirinki
me, Fondui tvarkyti tai
sykles - nuostatus nutaria 
LN valdyba. Fondo likvida
vimą sprendžia Toronto 
Lietuvių Namų visuotinis 
susirinkimas balsų daugu
mos nutarimu.

LN valdyba 1983 m. va
sario 17 d. posėdyje patvir
tino švietimo Fondo "Lab
dara” taisykles-nuostatus, 
kurių pagrindą sudaro aukš
čiau minėta narių metinia
me susirinkime patvirtinta 
rezoliucija. Pagrindinis ka-- 
pitalas investuojamas LN 
valdybos nutarimu ir tiktai 
gautos pajamos, kurias su
darys gautos palūkanos, 
bus naudojamos stipendi
joms ir premijoms.

Savaime suprantama, kad 
pradinis kapitalas $30,00.00 
yra permažas didesnėms 
pajamoms sudaryti, nes, 
pavyzdžiui, šiuo metu gau
namų palūkanų už indėlius 
metinis vidurkis yra apie 
8'<. Padidinti Fondo paja
moms reikia didinti pagrin
dinį kapitalą. Prie šio kapi
talo padidinimo gali prisi
dėti LN nariai aukomis, 
specialiais įnašais ir paliki
mais. Aukos ir specialūs 
įnašai yra atleidžiami nuo 
pajamų mokesčių. Aukos 
yra betkokio dydžio įmokė
ta į Fondą suma be jokių 
iš anksto nustatytų aukoto
jo sąlygų. Specialūs įnašai 
ir palikimai yra aukos, ku
rių investavimo pajamos 
arba gautos už juos pa
lūkanos yra nemažesnės 
$1000 ir, aukotojams pagei
daujant, stipendijos ir pre
mijos vadinamos jų vardu.

šio Fondo reikalams tvar
kyti yra sudaryta komisija 
sekančios sudėties: pirmi

ninkas T. Stanulis, vice
pirm. V. Aušrotas, sekreto
rius dr. A. Pacevičius 
(jun.), ryšininkė jaunimo 
reikalams Z. Bersėnaitė ir 
inform. V. Kulnys.

ŠVIESIOJI VALANDA
Hamiltono Lietuvių Dra

mos Teatras "Aukuras”, 
torontiškio teatro "Aitva
ras” pakviestas, š. m. birže
lio 5 d. LN Mindaugo nąe- 
nėje sklandžiai suvaidino 
rašytojo Keith Winter’io 
veikalą "šviesioji valanda”, 
kurį išvertė A. Grinienė.

"šviesioji valanda” — 
melodraminis 4 veiksmų 
kūrinys, kur tragizmas su
sipynęs su sentimentadiz- 
mu, jausmingumu. Veiks
mas vyksta vieno mėnesio 
laikotarpyje pas iturinčio 
anglų ūkininko šeimoje, ku
rią sudaro trys broliai — 
Henrikas, Donaldas, Mikas, 
sesuo Hana ir Donaldo žmo
na Judita. Taikioje šeimoje 
prasideda konfliktas broliui 
Henrikui laikinai apsisto
jus savo tėviškėje su nau
jąja antra žmona Marieta, 
kurią sesuo Hana sutiko 
su įtarinėjimais ir nepasi
tenkinimu. Marieta — gra
ži, patraukli, koketiška mo
teris, kuri ištekėjo už Hen
riko be meilės, praktiškais 
sumetimais, šeimos valdy
tojas— brolių sesuo Hana, 
kuri kaip motina rūpinasi 
savo broliais ir nepaten
kinta Henriko žmona Ma
rieta. Brolio Donaldo žmo
na Judita — melancholikė, 
romantikė, svajotoja, kuri 
vengia konfliktų ir ištekėjo 
be meilės, nes geresnio ne
rado. Dėl Marietos vyksta 
tarp brolių varžybos, atsi
randa konfliktai ir nesusi
pratimai, kurių pasėkoje 
tragiškai žūsta Judita žai

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

dK<ije pas viemtdį fietavį kafimką

N0RM4N4 BIBiJHKM
1<5 N. WA*ASH AVI. CHICAGO, U. 60601 
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bo padegtame ūkio trobesy
je, paaukodama gyvybę sa
vo vyro Donaldo ir Marie
tos meilei ir naujam gyve
nimui.

Nesusipažinus su kūriniu 
ir tik sekant veiksmą sce
noje, žiūrovui sunku su
prasti ką autorius nori pa
sakyti ir kokią jis nori iš
vystyti idėją. Būtų naudin- 
ka, kad prieš vaidinimą 
žiūrovai būtų supažindinti 
su vaidinamo kūrinio turi
niu ir jo idėjomis. Susidarė 
išvada, kad tai tik charak
terių žaidimas, kuriuos pui
kiai atvaizdavo "Aukuro” 
artistai: Kęstutis Kalvai
tis — Henrikas Linda, Ma
rija Kalvaitienė — Henri
ko žmona Marieta, Albinas 
Stasevičius — Henriko bro- - 
lis Donaldas, Dalia Jonikai- 
tė — Judita, Donaldo žmo
na, Elena Dauguvietytė — 
Hana, brolių sesuo, Edvar
das Labuckas — Henriko 
brolis Mikas. Scenos prie
žiūra — K. Mikšys, grimas 
— St. Ilgūnas. Režisorė — 
Elena Dauguvietytė-Kuda- 
bienė.

"Aukuro” artistai vaidi
no savo roles be priekaištų, 
jas puikiai ir gerai žinojo, 
bet pats kūrinys buvo nuo
bodus, permažai veiksmo, 
nebuvo dinaminiškumo ir 
nieko bendro neturėjo su 
lietuviškumu. Lietuviai dau
giau mėgsta savo rašyto
jus, savo gyvenimo vaiz
duojamas problemas. Tad 
ir nenuostabu, kad šio vai
dinimo pamatyti susirinko 
tik apie šimtinė žiūrovų.

BROCKTON
NAUJA LB VALDYBA

Gegužės 22 d. įvyko LB 
Brocktono apylinkės narių 
metinis susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė Povilas 
.Jančauskas, maldą sukalbė
jo kleb .kun. Petras šaka
lys. Susirinkimui vesti iš

rinktas Eligijus Sužiedėlis. 
Sekretoriavo ir praeitų me
tų protokolą skaitė — Sta
sys Eiva. Kasos stovį pa
teikė revizijos komisijos 
pirm. Romualdas Bielkevi- 
čius.

Naujos valdybos rinki
mai praėjo sklandžiai. Iš
rinkta valdyba. Vėliau pa
siskirstė pareigomis: Pov. 
Jančauskas — pirm., St. 
Eiva — sekrt., Elg. Sužie
dėlis — iždn., A. Šeduikis 
— spaudos reiklams ir L. 
Šukienė — vicepirm.

J kontrolės komisiją iš
rinkti jau eilę metų buvę: 

Teisių ir ekonomijos daktarui
A. A.

JUOZUI TAUTVILAI 
mirus, jo žmonai JOANAI, dukrai Korp! 
Neo-Lithuania filisterei JŪRATEI-KRISTI- 
NAI, seserims ANTANINAI ir SOFIJAI sū 
vyru DOMU ADOMAVIČIAMS bei visiemš 
giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

ALT S-gos East Chicagosi skyriaus nariui
A. A.

DR. JUOZUI TAUTVILAI
mirus, žmonai JOANAI, dukrai JŪRATEI, 

seserims ANTANINAI NEMIENEI ir SO
FIJAI ADOMAITIENEI su vyru DOMU bei 
kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuo

jautą

ALT S-gos East Chicagos 
skyriaus valdyba ir nariai

A. A.

DR. JUOZUI TAUTVILAI
mirus, žmonai JOANAI, dukrai JŪRATEI, 
seserims SOFIJAI ADOMAITIENEI ir AN
TANINAI NEMIENEI bei kitiems artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą

Elena, Kęstutis ir Kazimieras 
Pociai

Dalė, Rimas ir Tadas 
Mečkauskai

A. A.

DR. JUOZUI TAUTVILAI
mirus, jo žmonai JOANAI, dukrai filisterei 

JŪRATEI, seserims ANTANINAI NENIE- 

NEI ir SOFIJAI ADOMAITIENEI su vyru 

DOMU bei kitiems širdingą užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos skyriaus valdyba

pirm. R. Bielkevičius, E. Ri- 
bokienę ir naują narę — 
Alb. Baškauskienę. (er)

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas. 
35571 Vine St.. Eastlake. 
Ohio 14091. sąžiningai ir 

I gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukiąs, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 912- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.
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■ BOSTONO LIETUVIAI

Bostono Aukšt. lituanistinės mokyklos mokytojos. Iš kairės 
pirmoj eilėj — L. Dumčiuvienė, L.. Senutienė, mokyklos direk
torė Zita Krukonienė, mokyklos administratorė J. Lapšienė; 
antroj eilėj A. Dumčius. M. Valaitienė, A. Dabrilienė, M. Gir- 
niuvienė, ir M. Richardson. Tūksta D. de SaPereira.

Algio Ziko nuotr.

IŠ LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS

Bostono lituanistinė mo
kykla veikia jau virš 30 me
tų. Mokinių skaičius pra
džioje buvo per 180. Me
tams bėgant tas skaičius 
vis mažėja, šiais metais jų 
lankė 66 mokiniai. Kai ku
rie yra atvežami iš gana 
toli. Mokykla metų darbą 
baigė gegužės 28 d., o mok
slo metų užbaigimas ir abi
turientų išleistuvės vyko 
birželio 29 d. Pradėta šv. 
mišiomis šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje, o bai
giamajam aktui persikelta 
j parapijos salę.

Mokykloje šiais mokslo 
metais dirbo 10 mokytojų. 
Mokyklos direktorė — Zita 
Krukonienė, o jos pagelbi- 
ninkė a d m i nistraciniams 
reikalams buvo Juzė Lap- 
šienė. Mokykloje veikė 10 
skyrių-klasių. Darželio mo
kytoja buvo Daiva De Sape- 
reira, 2 skyr. — Mirga Va- 
latienė, 4 skyr. — Laima 
Dumčiuvienė, 5-to skyr. — 
Algirdas Dumčius, 6 skyr. 
— Aldona Dabrilienė, 7-to- 
skyr. — Juzė Lapšienė, 8-to 
skyi* — Liuda Senutienė, 
5-tos klasės — Mirga Gir- 
niuvienė ir išleidžiamosios 
7-tos klasės — Zita Kruko
nienė. Be to, veikė ir nemo
kančių lietuviškai klasė, 
kurią mokino Milda Ri
chardson.

šių metų 6 abiturientai 
yra: Linas Jauniškis, Rūta 
Karosaitė, Vida Petronytė, 
Vytautas suž’edelis, Audra 
Veitaitė ir Aušra Vidugiry- 
tė. Kasmetinę buv. a. a. 
mokytojo Algio Makaičio 
žmonos Įsteigtą piniginę 
premiją gavo geriausiai 
baigęs Linas Jauniškis.

Tėvų komiteto pirminin
kė šiais metais buvo Gitą 
Kupčinskienė.

Lituanistinės mokyklos 
atlieka didelį darbą lietuvy
bės palaikyme, žinoma, pir
moje eilėje lietuvybės išlai
kymas ir lietuvių kalbos 
išmokymas priklauso tė
vams. Tačiau ir čia jau at
siranda spragų, nes kai ku
rie lietuvių tėvų vaikai jau 
nebemoka lietuviškai. Taigi 
lituanistinės mokyklos yra

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• LIEPOS 10 D., 12 vai. Šv. 
Jurgio salėje Dariau ir Girėno 
Lituanikos skridimo 50 m. su
kakties minėjimas rengiamas 
parapijos tarybos.

• LIEPOS 10 D. Tautinės 
Sąjungos gegužinė prie ežero 
(tarp Canterbury & Landseer 
gatvių).
• LIEPOS 17 D. Clevelando 

Žalgirio šaulių kuopos geguži
nė prie ežero.

• LIEPOS 24 D. Pensininkų 
klubo gegužinė.

• RUGPIŪČIO 7 D. BALFo 
gegužinė prie ežero (tarp Can
terbury ir Landseer gatvių).

• RUGPIŪČIO 3-4 D. Old, 
World festivalis E. 185 gatvė
je.

• RUGPIŪČIO 14 D. SLA 
14 kuopos gegužinė Jokūbai
čių sodyboje.

• RUGSĖJO 4 D. gegužinė 
prie ežero. Rengia L. K. V. S. 
Ramovė Clevelando skyrius.

• RUGSĖJO 10 D., šeštadie
nį Abiturientų balius Lietuvių 
Namuose.

• RUGSĖJO 11 D. 4 v. p. p. 
Lietuvių Namų salėje įvyks 
Bronio Railos naujosios kny
gos — šimtas prakalbų į Lie
tuvą "Kitokios Lietuvos ilge
sys” sutiktuvės, dalyvaujant 
autoriui.

labai svarbio lietuvybei. 
Tik viena, ko apgailestau
jama, tai mokinių skaičiaus 
mažėjimas. Juk lietuviškas 
prieauglis yra, bet tik da
lis jų telanko šią mokyklą. 
Visi priaugančios kartos tė
vai ir motinos privalėtų 
leisti savo vaikus Į litua
nistines mokyklas. O atei
tyje ir patys vaikai bus dė
kingi tėvams, kad juos lei
do ar gal net varė j tokią 
mokyklą. Gi visi tie, kurie 
nelankė lituanistinės mo
kyklos vėliau gailėsis. Vi
sos tautybės jieško savo 
šaknų net ir juodukai. Ne
mokant savo tėvų gimtosios 
kalbos, istorijos, bei krašto 
pažinimo, bus sunku su-! 
rasti ir savo šaknis.

Ir ateityje linkime vi- 1 
siems mokytojams, kurie 
dirba ta pasišventėlių dar
bą, ištvermės ir stiprybės, 
nes jie tikrai atlieka didelį 
darbą.

MIRĖ ALFONSAS BAIK A

Gegužės 30 d. So. Bosto
ne tragiškai mirė Alfonsas 
Baika. Buvo pašarvotas Joe 
Casper laidotuvių koplyčio
je. Palaidotas po šv. mišių 
iš šv. Petro lietuvių para- 1 
pijos bažnyčios birželio 2 
d. Forist Hill kapinėse.

Nuliūdime liko žmona 
Aleksandra, sūnūs — Al
fonsas ir Romas, duktė Re
gina ir eilė kitų giminių ir . 
draugų.

Alfonsas Baika yra bu
vęs So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos valdybo
je, buvo Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje apdraudos 
atstovas, šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje sek
madieniais per šy. mišias 
padėdavo rinkti aukas.

TOOL MAKER
Know progressive & steel rule 
dies.
Pay commensurate with ęx- 
perience.

Call 212-438-1200
<23-29 >

MOLD MAKER 
PLASTIC MOLD

Pay commensurate with ex- 
perience.

Call 212-438-1200
(23-29)

• RUGSĖJO 11 D., Šilinės 
šventė, šv. Jurgio bažnyčioje 
iškilmingos šv. mišios.' proce
sija j Marijos grotą ir Tautos 
šventės paminėjimas.

• RUGSĖJO 17 D„ 6:30. vai. 
vak. Šv. Jurgio parapijos me
tinis balius-koncertas parapi
jos salėje.

• RUGSĖJO 18 D. Video 
filmų festivalis. Filmuotojas: 
Vladas Dautas. Rengia: Dievo 
Motinos parapija.

• RUGSĖJO 24 D. ”Vasarą 
palydint” Neringos tunto ba
lius.

• SPALIO 8 D. Vienos die- • 
nos rekolekcijos Jėzuitų reko
lekcijų namuose. Praveda: 
kun. G. Kijauskas, S. J.

• SPALIO 15 D. ORio Lie
tuvių Gydytojų draugijos me
tinis susirinkimas-balius.

• SPALIO 16 D. — 4 vai. 
parapijos auditorijoje simfoni
nis koncertas. Dalyvauja: pia
nistas Antanas Smetona, so
listas Jonas Vaznelis ir Cleve
lando Filharmonijos orkestras. 
Rengia: Dievo Motinos para
pija.

• LAPKRIČIO 13 D., 11:30- 
3:00 vai. parapijos salėje tra
dicinis šv. Jurgio parapijos fes
tivalis.

• LAPKRIČIO 12D. Vaidi
los teatro premjera: Posėdis 
pragare.

• LAPKRIČIO 19 D. kariuo
menės šventės minėjimas. Lie
tuvių Namuose.

SM /uperior/oving/
ASSOCIATON

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00.

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIŲ SASKAITA

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už įnašus mokame 5%% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior Avinę)/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008

DARBO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

PRINTER
BINDERY

FOREMAN/FOREVVOMAN
For large publication printer in Mi- 

ami. Sadd’e, perfect, spirai. Salary 
open. Full benefits. Profit sharing. 
Call collect 305-885-6652, ask for 
D1CK EDV'ARDS or Cl IR1S.

(23-25)

CHILDCARE OPENINGS
Mušt have a degrec and 2 years ex- 
perience wilh malė deliuquent youths 
and be at least 23 years old. Slvep in 
days work.
Beginnir g šului y $1 1,000.00-i 5.000.00. 
Šen d resiime & college Lranscripl to 

SISTER RITA
BOYSVILLE OF MICHIGAN 

8744 CL1NTON MACON RD.
CLINTON, MICH. 49236 

ttaual Opportunity Employer 
(21-28)

ENGINEER/F1ELD SERVICE to in- 
stall and service laser medical instru
mentą. Offering specialized training 
through a reputable company dedic- 
ated to professionalism. Send resume 
to: MED1TEC OF AMERICA, INC., 
P. O. Box 10253, Clearwater, Fla. 
335 17. (23-25)

ALUMINUM DIE CAST 
SUPERVISOR

Major manufacturing company seeks 
experienced aluminum die casling 
supervisor with prover? supervisory 
skilia and at least 10 yrs. experience 
in aluminum die casting. Experience 
on 800-1000 ton machines a plūs. 
Excellent salary coirmersurate with 
your experience and ability. Fine 
comprehensive bencfit program 
Strongsville area. For appt. call Steve 
Pavelschak ut 216-225-9’27.

Mochlnlst
SCOMACHHE

Precision shop in Mlaml needs 
top BiS set-up person wtth a 
strono job $hop bockprovnd. 
Exceilent workln, condltlons

FSLK
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

• Vytautas Matonis, ALT 
S-gos Philadelphijos sky
riaus pirmininkas su žmona 
atvykę į Kristinos Rociū- 
naitės ir Virgo Volerto ves
tuves Clevelande, aplankė 
Dirvą, nusipirko Vilties lei
dinių ir padidino savo įnašą 
Vilties draugijoje, įteikda
mi 50 dol. Ačiū.

Kongreso atstovė Oakar kalba pabaltiečių surengtame Cle
velande birželio trėmimų minėjime. Plačiau bus kitame Dirvos 
numeryje.

SENIAI ŽINOMA IR NAUJA...
LITHUANIAN VILLAGE INC. 

IR

LIETUVIŲ KLUBO

RENGINIAI

1
 RUGPIŪČIO 21, sekmadienį, klubo narių, šei

mų ir bičiulių metinė gegužinė austrų sodyboje. 
(Austrian Pichic Grounds, 8636 Pekin Road, 
Russell Twp.).

• Čiurlionio ansamblio 
autobusas į Dainų šventę 
išvyksta liepos 1 d., penkta
dienį rytą ir grįžta sekma
dienį naktį. Suinteresuoti 
vykti prašome kreiptis į 
Vladą Plečkaitį telef.: 531- 
3474.

• Arūnas Eugenijus Aže- 
lis, M. D., Dr. Antano ir 
Eugenijos Ašelių sūnus, 
1983 m. birželio mėn. 10 d. 
baigė medicinos mokslus 
Wright Statė Universitete 
ir gavo medicinos daktaro 
laipsnį. Baigęs St. Ignacius 
aukštesniąją mokyklą įstojo 
į John Carroll Universitetą, 
gavo bakalauro laipsnį mag- 
na cum Įaudė iš biologijos. 
Magistro laipsnį iš bioche
mijos įsigijo "Florida Insti
tute of Technology; Vidaus 
ligų specialybei įsigyti dirbs 
Yale affiliated ligoninėj 
Norwalk, Connecticut.

Muzikos, dainos, šokių ir 
sporto mėgėjas, laimėjęs 
premijų šokyje. Dainavo 
Aukuro chore, šoko Gran- 
dinėlyje, mokėsi muzikos 
— Clevelando muzikos mo
kykloj — pianino klasėj.

Linkime jaunam dakta
rui sėkmės tolimesniame 
darbe!

PADĖKA

Iš tolimosios Australijos 
atvykę lietuviai sportinin
kai, po trijų dienų linksmos 
ir sėkmingos viešnagės Cle
velande, išvyko toliau, pali
kę mumyse lietuviškos vie
nybės sentimentą, kad ben
dros praeities, bendro krau
jo ir kultūros laisvojo pa
saulio lietuviai visur randa 
svetingą pastogę. Pati di
džioji padėka priklauso 
jums, Clevelando lietuviai, 
kurie svečiams ir viešnioms 
atidarėte savo namų vaišin
gas duris, juos globojote, 
vežiojote ir visokeriopai lei
dote jiems pajusti,; kad yra 
mūsų laisvėje išblaškytos 
tautos broliai ir seserys. 
Negalėdami asmeniškai pa
reikšti padėkos, spaudžia
me lietuviškai Jūsų dešinę 
ir iš visos širdies dėkojame,, 
kad atėjote mums į talką 
su pačia svarbiausia paslau
ga — nakvynėmis. Taip pat 
dėkojame ir visiems vienu 
ar kitu būdu prisidėjusiems 
prie Australijos lietuvių 
viešnagės pasisekimo.

Komiteto ypatinga padė
ka priklauso Dievo Motinos 
parapijos klebonui kun. G. 
Kijauskui už leidimą nau
dotis veltui parapijos sale.

Už visokeriopą talką, pa
talpas ir paslaugas dėkingi 
esame Lietuvių Namų Di
rekcijai.

Australijos Lietuvių 
Sportininkams globoti 
komitetas Clevelande

• Leokadija ir Mečys Ba
liai, š. m. gegužės 23 d. mi
rusios jų brangios dukros 
Romos Balytės atminimui, 
Dirvai atsiuntė auką 100 
dolerių. Dirva nuoširdžiai 
dėkoja ir reiškia užuojautą 
dėl a. a. Romos mirties.

HOUSE FOR SALE, by 
owner. Euclid range, 3 bed- 
rooms, 2’,Y bath, finished 
basement, 2 car attached 
garage, moving condition, 
all offer considered. Phone: 
486-2743. (25-28)

OPl’ORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES 

NEEDED FOR MED/ŠURGICAL.
&

ICU & ccu
3 to I I & I I to 7 SH1FT 

Salary commensurate with c.'.prriencc 
and ability. Excellent benefit pro- 
gram. For 2 18 btd hospital located 
in a beautifu] university community 
in the Twin Lakęs area of Westem 
Kentucky.

Apply call or write to: 
PERSONNEL DIRECTOR

M U R R A Y-C A LLO W A Y 
COUNTY HOSPITAL

303 POPLAR STREET 
MURRAY. KY. 42071 
PHONE 502-7S3-S131 

(22-28)

AMBER STUDIOS, m,
505 East 185 Street,

Tel. (216) 531-3500 CLEVELAND, Ohio 44119
Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

2
3

SPALIO 22, šeštadienį Lietuvių namų 10 metų 
sukakties banketas ir namų statybos paroda. 
Įdomi programa, šokiams groja pilnas Oberai- 
čio orkestras.

GRUODŽIO 31, šeštadienį, Lietuviii namų ir 
klubo rengiamas Naujų Metų sutikimo balius. 
Šokiams groja pilnas Oberaičio orkestras.

RUOŠKITĖS DALYVAUTI ŠIUOSE 
RENGINIUOSE!

Lithuanian Village Inc. 
ir

Lietuvių klubo direkcija

SLA 14 KP. SUSIRINKIMAS 
LIEPOS-JULY 5 D.

Liepos-July 5 d. 7 v. v. šaukia
mas svarbus susirinkimas. Jis 
įvyks 877 E. 185 St. Susirinkime 
turėsime daug svarbių reikalų: 
reikės išrinkti naują Kuopos iždi
ninką. Antrajam terminui perrink
tas iždininkas Juozas Ožinskas ba
landžio 17 d. mirė.

Jo mylimai žmonai Albinai ir jos 
šeimai reiškiame giliausią užuojau
tą.

Susirinkime finansų sekretorius 
bus pasiruošęs duoti pusmetinę 
kuopos finansinę ataskaitą už 
1983-ųjų pusmetį pirmąjį.

Kitas svarbus reikalas. SLA 
14-osios Kp. piknikas ruošiamas 
rugpjūčio August 14 d. 1 v. p. p. V. 
Jokūbaičių sodyboje, 3000 Hadden 
Road, Euclid, Ohio.

Prašau visus narius dalyvauti 
tiek susirinkime, tiek piknike. 
Svarbu, kad tiek susirinkime tiek 
piknike dalyvautų visi nariai. Atsi- 
kvieskite ir svečių. Jei visi stosime 
į darbą, kuopos veikla žymiai pagy
vės. Piknike bus ganėtinai paruoš
to sveiko lietuviško skanaus mais
to.

Visus dalyvauti kviečia.
Povilas Sukis

SLA 14-osios Kp. pirmininkas

„ • "Grandies” Chicagos
jūrų skautininkų Įgula 
kviečia visus (ir visas) jū
rų skautininkus, jūrų skau- 
tininkes ir jūrų skautų va
dovus ir vadoves dalyvauti 
mūsų susitikimo-supažini- 
mo sueigoje š. m. birželio 
30 d., ketvirtadienį, 7 vai. 
vakare, Jaunimo Centre.

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nat>onwide >s on yo<Jr aide

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI '(216) 531-2211 arba 
SAULIUI 1216) 161-3500.

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

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

J. LUPO
DECORATING

COMPLETE HOUSE 
REPAIR, " 

PA1NTING-PAPER-
HANGING-PLASTER

461-5882

JAKUBS AND SON

Wiliiam J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. [216] 531-7770

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

liams pastatyti.

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



DIRVA
• DIRVA liepos 7 d. dėl 

tarnautoju atostogų neišeis.

• Julija Rastenienė, šio
mis dienomis ištikta širdies 
smūgio, paguldyta j St. Ag
nės ligoninę Baltimorėje.

Neseniai jos vyro, velio
nio poeto Nado Rastenio, 
Baltimorėje įspūdingai bu
vo paminėta mirties sukak
tis ir ta proga Vilties drau
gijos leidyklos išleista nau
jausi jo poezijos knyga 
”The Toast To The Host”.

• Vladas šniolis, gyv. 
Floridoje, savo vardadienio 
proga Dirvai paremti at
siuntė 17 dol. Ačiū ir svei
kiname.

• LMF New Yorko klu
bas, per iždin. Sofiją Sli- 
žienę, Dirvai paremti at
siuntė auką 20 dol.

• Lietuviu Bendruome
nės Pietų Amerikos kraš
tų pirmininkų suvažiavimas 
Įvyks Chicagoje Pasaulio 
Lietuvių Dienų metu, šeš
tadienį, birželio 24 d., 9 vai. 
ryte Jaunimo Centre. Bus 
svarstoma ateinančio P. 
Amerikos lietuvių kongreso 
programa, P. Amerikos lie

Mylimai motinai, uošvei ir senelei
A. A.

FELICIJAI MODESTAVIČIENEI 
į amžinybę iškeliavus, sūnų CEZARĮ, mar

čią GENĘ, vaikaičius ALGĮ ir EdvardĄ su 

šeima, kitus gimines bei artimuosius esan

čias giliam skausme nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime

Birutė ir Bronius Iiasakaičiai 
Stefanija ir Jonas Juodikiai 
Kostas Gasparaitis 
Ona šiaudikienė
Leokadija ir Juozas žvyniai

Mano brangiajai motinai
A. + A.

ONAI ČIURLIONIENEI mirus, 
(1892. VIII.30 — 1983. VI. 5) 

nuoširdžiai dėkoju klebonui kun. Baliui Ivanauskui ir 
kun. Juozui Bacevičiui už paskutinį dvasinį patarnavi
mą ir už atnašavimą mišių šv. Jurgio bažnyčioje.

Gražiai dėkoju tiems, kurie nešė karstą, ir visiems 
draugams, pasimeldusiems už a. ą. mano brangios mo
tinos vėlę ir palydėjusiems velionę į Visų sielų kapines.

Dėkoju artimiesiems, kurie atvyko iš kitų miestų 
į laidotuves ir visiems, kurie atiduodami paskutinę pa
garbą velionei, atsiuntė gėles, užuojautas, paskyrė mi
šias jos atminimui.

Ypatingai nuoširdžiai dėkoju savo artimiausioms 
draugėms, kurios sunkiausiose valandose man labai 
daug padėjo.

KOTRYNA M ARTU VIEN Ė
IR

DALIA

tuvių informacijos centro 
padėtis, kultūrinių ryšių 
sustiprinimas ir kiti reika
lai. Suvažiavime dalyvauti 
pasižadėjo Urugvajaus Lie
tuvių Kultūros Draugijos 
pirm. Vytautas Dorelis, 
Venezuelos LB krašto val
dybos pirm. dr. Vytautas 
Dambrava, Brazilijos LB 
tarybos pirm. Jonas Tata- 
rūnas ir Argentinos Lietu
vių Organizacijų ir Spaudos 
Tarybos pirm. Leopoldas 
Stankevičius. Tikimasi, jog 
dalyvaus ir Kolumbijos at
stovas. Į suvažiavimą yra 
kviečiami ir tų kraštų PLB 
Seimo atstovai.

• Dr. Vitalija Vasaiticnė 
bus programos pranešėja 
lietuvių ir anglų kalbomis 
IV-je JAV ir Kanados lie
tuvių dainų šventėje.

• PLJ kongreso talentų 
vakaras Įvyks liepos 2 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Bis- 
marck viešbutyje, Chica
gos centre. Programoje da
lyvauja sekantys asmenys 
ir vienetai: Loreta čįžaus- 
kaitė, Zita Prašmutaitė ir 
Birutė Prašmutaitė, Aus
tralija (trio dainos); Kęs
tutis Ivinskis, V. Vokietija 
(liaudies dainos pritariant 
gitarai); Veronika Krau- 

saite, Canada (pianinas); 
Nijolė Kupstaitė, Chicago 
(pianinas): Kanklių kvin
tetas, Clevelandas; Paulius 
Rajeckas, New York (pan
tomimas) ; Chicagos "Vai
va".

• "Aušros” šimtmečio pa
roda bus iškilmingai kun. 
Prano GaYšvos atidaryta 
birželio 26 d. Jaunimo Cen
tro mažojoje salėje laike 
II-jų PL dienų. Parodą ren
gia Bronius Kviklys. Tech
niškai eksponatus apipavi
dalino ir sudėstė Liudas 
Kairys. Perfotografavimus 
iš leidinių ir mažų origina
lų atliko Juozas Mažeika. 
Paroda Įvairiais pavyzdžiais 
apims visą draudžiamosios 
spaudos laikotarpį nuo 1864 
iki 1904 m., pogrindžio
spaudą išleistą 1942-1944 
m. vokiečių okupacijos me
tu ir II-ros rusų okupacijos 
metu 1945-1952 ir 1972- 
1983 metais.

• Spaudos bendradarbiai 
— žurnalistai, atvykę j Pas. 
Lietuvių dienas iš Įvairių 
kraštų, kviečiami į susirin
kimą ir pabendravimą lie
pos 2 d. 12 vai. Dainos res
torane, Marųuette Parke. 
Bus pasitarimas lietuvių 
žurnalistų sąjungos reika
lais ir peržvelgiamos mūsų 
spaudos problemos, žurna
listų subuvimas bus trum
pas. Už pietus apsimoka 
patys svečiai. Norintieji su
sitikime dalyvauti prašomi 
pranešti J. Janušaičiui, 
2534 W. 69 St., Chicago, III. 
60629, tel. 737-1732.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS

SUVAŽIAVIMAS
Metinis Amerikos Lietu

vių Tarybos suvažiavimas, 
kuriame bus sudaryta ir 
nauja valdyba, šaukiamas 
spalio 22 d. Tautiniuose na
muose, 6422 South Kedzie 
Avė., Chicagoje. Centras ir 
skyriai jau tam pradeda 
ruoštis.
KIEK LIETUVIŲ JAV-SE?

Paskelbti .JAV gyventojų 
surašymo, Įvykusio 1980 m., 
duomenys. Pagal juos JAV 
gyvena 742,776 asmenys, 
kurie pasisakė, kad bent 
vienas jų tėvų ar protėvių 
buvo lietuvis. Tokių JAV 
gyventojų, kurių abudu tė
vai lietuviai, gyventojų su
rašinėjime rasta 339,438.

PRINTERS WANTED
Didde Roll-to-sheet Presą Person. 
Also, Didde Collator Operators. Mušt 
be self starler. Need help for ali 
ahifta. Steady work for qualified men 
We are a growing and Buay Compa- 
ny and vvill help the right people to 
movė. Call 203-792-9587, nsk for 
GARY or HARRY.

DANBURY BUSINESS FORMS 
Old Brookfield Rd. 

Danbury, Conn. 06810 
(25-31)

TW0-WAY TECHNICIANS 
We need CAREER TECHNICIANS 
with experience on major b r and com- 
munications ayatema. We have over 
30 years of good expcrience & grovvth. 
We are exDanding & opening new 
service & sales facility. Menager poai- 
tiona vvill be available to aualified 
personnel. Top salary plūs benefits 
fic profit sharing. Send resume or 
contact.

RASERCO INC.
923 EAST HILLSBORO 
EL DORADO, AR. 71730 

Travis Curroll — (24 hr. phone) 
(501) 862-0433

South Arkansas—The Land of Op- 
poriunity—Excellent hunting & fish- 
ing country—Friendly, tool (25-27)

Netekus motinos
A. A.

FELICIJOS MODESTAVIČIENĖS, 
sūnų CEZARĮ su PONIA, bei anūkus ALGĮ 

ir EDĮ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame

Leontina ir Vytautas 
Dargiai

Nijolė ir Lintauras 
Dargiai

A. A.

FELICIJAI MODESTAVIČIENEI

mirus, jos sūnui CEZARIUI MODESTAVI- 

ČIUI, Vilties draugijos šimtininkui, bei vi

siems artimiesiems reiškia užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

Mielai
A. A.

FELICIJAI MODESTAVIČIENEI

mirus, jos broliui EDVARDUI KERSNAUS- 

KUI, jo šeimai ir giminėms reiškiame nuo

širdžią užuojautą

Stefanija ir Benys
Garlauskai

A. A.

FELICIJAI MODESTAVIČIENEI

mirus, sūnų CEZARĮ, brolį EDVARDĄ, se

seris JULIJĄ, STASĘ, JADVYGĄ ir jų šei

mas, gimines ir artimuosius nuoširdžiai už

jaučia ir kartu liūdi

Leonas Banis

A. A.
FELICIJAI MODESTAVIČIENEI 

mirus, sūnui CEZARIUI ir žmonai GENO
VAITEI, anūkams ALGIUI ir EDUI su šei
ma, seserims J. VITKAUSKIENEI, S. LIU- 
GAILIENEI, J. STRAVINSKIENEI su šei
momis, broliui EDV. KERSNAUSKUI ir jo 
šeimai bei visiems artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Albina ir Vladas 
Petukauskai
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