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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

'Žalgiris’ ir politika
Gorbačiovo reformos ir tikrovė

Vytautas Meškauskas

Kovo 25 d. Maskvos Le-. 
nino stadione Kauno 'Žal
giris’ laimėjo prieš Mask
vos CASK, tapdamas Sovie
tuos čempionu. Rungtynes 
stebėjo daugiau kaip 11 
tūkstančių žiūrovų, kurių 
daugiau kaip pusė buvo žal-. 
girio gerbėjai ar kaip so
vietų spauda juos vadina 
— sirgaliai. Galima supras
ti jų entuziazmų. Juo la
biau, kad rungtynės, gali
ma sakyti, visų laikų ėjo 
lygiomis ir turėjo būti net 
pratęstos.

Entuziasmas buvo ap
ėmęs visų Lietuvų. Tokiais 
atvejais kažkų panašaus 
matome ir Amerikoje. Tai 
visai natūralu ir iš to ne
galima padaryti didelių iš
vadų. Vilniuje tas taip su
prantamas džiūgavimas kai 
kam atnešė kartėlio, šiame 
psl. persispaudiname kovo 
27 d. KOMJAUNIMO TIE
SOS skiltį ’Nuomonė Iš ša
lies’ su pasitenkinimu. Prieš 
Gorbačiovo atoslūgį niekas 
nebūtų drįsęs taip rašyti ir 
jokia redakcija nebūtų su
tikusi tai paskelbti. Būdin
ga, kad pasirašiusiųjų tar
pe yra ir viena rusiška pa
vardė, matyt ir ji pasidarė 
lokaline patriote.

Nuomonė iš šalies

KARTUS DŽIAUGSMAS
me milicijos patruliams. Jie 
pasiūlė vykti kartu j Vil
niaus m. Spalio rajono vi
daus reikalų skyrių. Mes 
nuvykome šiek tiek .vėliau. 
Skyriuje budėjęs Jonas Bo- 
SfuslavskLs pranešė, kad su
laikytieji paleisti, tik bus 
perduoti svarstyti Vilniaus 
m. Spalio rajono vykdomojo 
komiteto komisijai. Dar pri
dėjo, nėra ko mums į šį rei
kalą kištis, esą mes tiems 
vaikinams ne giminės.

Ar teisingai pasielgė mi
licijos pareigūnai? Mums re
gis, negalima jaunimo vie
nu matu matuoti, o kultū
ringai reiškiamas emocijas 
prilyginti chuliganizmui.

Kas tiksliai suskaičiuos, i 
kiek žmonių užvakar ste- ] 
bėjo dviejų stipriausių ša- i 
lies krepšinio komandų — '
„Žalgirio" ir CASK rungty
nes? Juk tiksliai televizijos 
žiūrovų statistikos neįmano
ma patelkti.

Po rungtynių džiaugėsi ne 
1 tik „Žalgirio'' žaidėjai, bet 
ir sirgaliai. Tik kai kuriems 

. tas džiaugsmas apkarto. No- 
k rėtume pacituoti laišką re

dakcijai.
„Kovo 25-ąją, 21.30 vai., 

Vilniaus Lenino prospektu 
ėjome j „Šešupės" valgyk
lą. Priešais sutikome gru
pelę vaikinų. Jie buvo blai
vūs, tvarkingai apsirengę. 
Matyt, „Žalgirio" sirgaliai, 
nes porą karų paskandavo 
„Žalgiriui" — valio!"

Mūsų akivaizdoje juos 
sulaikė mllicininkaL Su vai
kinais minėti i pareigūnai 

i šiurkščiai elgėsi, bet sulaiky- 
I tieji nesipriešino, tik prašė- 
E si, kad juos paleistų, ir pa- 
I žadėjo daugiau neskan- 
E duoti.
E Mes, kaip ir kiti praeiviai, 
■ matę šį įvykį, manėme, kad 
E milicininkams nevertėjo su- 
B laikyti tų berniokų. Nejaugi 
R reikia bausti už džiaugsmą, 
D kurį vaikinų širdyse sukė- 
V lė mėgstamos komandos per- 
| galė?

Savo nuomonę pasakė-

Aprašomas įvykis įrodo 
kaip dar netoli paėjo Gor
bačiovo skelbiamas 'persi
tvarkymas’ (taip dabar ver
čiamas jo ’glasnost’). Mili
cijos vadai turbūt savo vir
šininkams bandys aiškintis, 
kad tai nebuvo paprastas 
džiūgavimas laimėjus savo 
komandai, bet nacionalizmo 
ir seperatizmo išraiška, ku
ria buvo būtina užgniaužti 
dar jos užuomazgoje. Stali
no ir net Brežnevo laikais 
jie būtų pagirti už socialis
tinį budrumų. Ir šiandien 
jie dar galėtų pacituoti Gor
bačiovo griežtų pasisakymų 
prieš nacionalizmų.

Į kokia sunkia padėtį 
Gorbačiovas pastatė savo 
administracijų, reikalauda
mas 'persitvarkymo’, paro
do ir kitas straipsnis iš to 
paties laikraščio Nr. Jis 
prasideda:

.. Jūs labai daug ra
šote apie persitvarkymų. 
Jeigu jau dabar taip ge
rai, jeigu rytoj bus dar 
geriau, tai kodėl mūsų 
bazės laivo mechanikas 
Macijauskas pabėgo į už
sienį ?”
Tai ištrauka iš anonimi

nio laiško, į kurį bandoma 
atsakyti per tris ilgiausias

Virginiįus PIKTURNA 
LLKJS Kretingos rajono 

komiteto antrasis sekretorius, 
Aurimas BLAŽYS 

Vilniaus vairuotojų ruošimo 
ir kvalifikacijos kėlimo 

mokyklos autošaltkalvis, 
Rimantas ZORUiBA 

gamybinio susivienijimo | 
„Elfą“ sandėlio vedėjas, 
Vanda GRUŽEVSKAJA 

LLKJS CK JTB , .Sputnikas “ 
instruktorė, 

Almina BALČIŪNAITE 
Mokslinio metodinio 

kultūros centro 
metodininkė, 

Ramunė MAŽELYTE 
LLKJS CK JTB „Sputnikas“ 

ekonomistė

Premijų šventės laureatai, rengėjai ir mecenatai. Iš kairės: Faustas Strolia, prel. dr. Juo
zas Prunskis, Algimantas Gečys, Ingrida Bublienė, Bernardas Brazdžionis, Marija Remienė, 
Povilas Kilius, Jurgis Blekaitis, Albinas Elskus. J. Tamulaičio nuotr.

Didinga premijų šventė
Antanas Juodvalkis

JAV LB kultūros tary
bos, vadovaujamos Ingridos 
Bublienės, septintoji pre
mijų šventė įvyko š. m. ba
landžio 4 d. Jaunimo cent- 

skiltis. Girdi, taip, Riman
tas Macijauskas negrįžo į 
Klaipėdos bazę su šaldytu
vu 'Vytautas Putna’, bet, 
jei jis atsisakė grįžti, tai 
dar nereiškia, kad užsienyje 
visiems gerai. Į Sovietijų 
imigravo antifašistiniai pa
bėgėliai iš Ispanijos, Grai
kijos, Čilės, o

”... mūsų dienomis atsi
randa ir tokios išsivysčiu
sios šalies, kaip JAV pi
liečių, užimančių nepa
skutines vietas visuome
nėje, kurie nebepakelia 
kapitalistinio rojaus ir 
apsigyvena TSRS.”

Korespondentas užtikę ir 
R. Macijausko laiškų:

”šį mano žingsnį pra
šau nelaikyti lengvabū
dišku ir neapgalvotu. Aš 
jam ruošiausi seniai ir 
kruopščiai.. Niekad nebu
vau lojalus tai santvar
kai (jūsų) ir tiesiog lau
kiau progos.

Dabar pas jus bandoma 
žaisti demokratijų, štai 
aš ir naudojuosi proga,

(Nukelta į 3 psl.) 

jd---------------------------
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ linkime visiems Dirvos 

bendradarbiams, rėmėjams ir skaitytojams!

re, Chicagoje. Į premijų 
įteikimo vakarų atvyko vi
si laureatai, čikagiškė vi-, 
suomenė pilnai užpildė di
džiųjų salę ir net pritrūko 
vietų.

Laureatų ir kviestųjų 
svečių susipažinimas vyko 
Čiurlionio galerijos salėje,, 
o iš čia, lydint Grandies šo
kėjams ir Aido orkestrui 
grojant maršų, įžengė į sa
lę, užimdami jiems skirtas? 
vietas. Susirinkusieji atsi
stoję nuoširdžiai laureatus 
sutiko ir priėmė.

Premijų šventę pradėjo. 
JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos pirm. Birutė 
Vindašienė, pasveikino lau
reatus ir pasidžiaugė gau
siais dalyviais. Invokacijų 
sukalbėjo vyskupas Vincen
tas Brizgys. Po vakarienės, 
kultūros tarybos pirm. In
grida Bublienė pasveikino 
laureatus ir pakvietė pro
gramai vesti newyorkietį 
aktorių Arūnų čiuberkį.

Premijų įteikimas

Prieš iškviečiant laurea
tus, programos vadovas, 
trumpais bruožais aptarė 
premijų gaunantį asmenį, 
jo įnašų į išeivijos lietuvių 
kultūrinį gyvenimų bei vei
klų ir komisijos nuospren
dį. (Apie premijas gaunan
čius laureatus ir komisijų 

sudėtį suglaustai rašiau 
Dirvos Nr. 12 1987. III. 26, 
todėl čia nekartosiu).

Pirmuoju į scenų buvo iš
kviestas literatūros premi
jos laureatas poetas Ber
nardas Brazdžionis ir pre
mijos mecenatas JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Algi
mantas Gečys. Poetui B. 
Brazdžioniui 3,000 dol. lite
ratūros premija vertinimo 
komisijos paskirta už nau
jų poezijos rinkinį ”Po 
aukštaisiais skliautais” ir 
už bendrų kūrybinį indėlį 
lietuvių poezijai. (Nepažy
mėta, kad tas rinkinys te
bėra rankraštyje ir nėra vi
suomenei žinomas). Plaketę 
įteikė pati Kultūros tary
bos pirm. Ingrida Bublienė.

Poetas Bernardas Braz
džionis paskaitė ilgesnį ale
gorinį kūrinį ir savo žodį 
užbaigė anksčiau sukurtu 
ir išpopuliarėjusiu eilėraš
čiu — Aš čia gyva, audito
rijai pritariant refrenu — 
aš čia gyva.

Toliau į scenų buvo kvie
čiami atskirij kultūros sri
čių laureatai, šių premijų 
mecenatas yra Lietuvių 
Fondas ir visos premijos 
tėra po 1000 dol.

Dailės premija atiteko 
dailininkui Albinui Elskui, 
— už įnašų į lietuvių kultū-

(Nukelta į 7 psl.)

Pareiškimas atspausdintas Komjaunimo Tiesoje kovo 27 d.
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Reagano sutemos. -Demjanjuk ir... dr. Hammer. - Buchanan
atsikerta. - Nusikaltęs Vokietijoje gali būti ištremtas

Po prezidento Nixono at
sistatydinimo atrodė, kad 
JAV turės pereiti prie vieno 
termino prezidento sistemos 
Keturių metų užtenka su
kompromituoti kiekvieną 
politiką. Ir iš tikro, Nixono 
įpėdiniai Fordas ir Carteris 
išbuvo tik po vieną terminą. 
Ta nusistovėjanti taisyklė 
buvo sulaužyta prezidento 
Reagano, perrinkto antram 
terminui įspūdinga daugu
ma, tačiau jau sekantieji 
Kongreso rinkimai parodė, 
kad jo prestižas smarkiai kri
to. Nepaisant didelių pastan 
gų, jam nepasisekė išlaikyti 
respublikonų daugumos se
nate. O užpereitą savaitę 
net trylika respublikonų se
natorių balsavo už jo veto 
panaikinimą, nepaisant jo 
asmeniško nuvykimo į sena
tą prašyti sau paramos.

Mat, Kongresas plentų 
statybai per ateinančius pen 
keriūs metus paskyrė 87.9 
bilijonus dolerių ir kartu su 
tuo sujungė leidimą padidin
ti legalų greitį iki 65 mylių 
per valandą, kam pritaria 
dauguma JAV gyventojų. 
Prezidentas buvo nuomo
nės, kad toji suma turėtų 
būti 10 bilijonų mažesnė. 
Kaip paprastai priimant to
kio pobūdžio įstatymus, ir šį 
kartą su įstatymu praėjo vi
sokie projektai pastatyti lo
kalinio pobūdžio kelius (viso 
152 tokių), kurie gal nevisai 
reikalingi, bet būtini tos vals
tijos ar apylinkės senatorių 
ir kongresmanų prestižui 
pakelti. Prezidentas tą įsta
tymą vetavo - atstovų rūmai 
lengvai surinko 2/z balsų, rei
kalingų tam veto panaikinti. 
Prezidentas vylėsi, kad to
kios daugumos nesurinks se
natas, kuriame respubliko
nai turi 46 senatorius. Ne
paisant aukščiau minėtos 
prezidento asmeninės inter
vencijos, 13 iš tų senatorių 
balsavo už prezidento veto 
panaikinimą.

Ar prezidentūra negalėjo 
to numatyti? Ji numatė, ta
čiau prezidentas asmeniškai 
norėjo parodyti savo kovin
gumą ir narsą pasisakant 
prieš nebūtinai reikalingus, 
bet populiarius pasiūlymus. 
Po ginklų Iranui skandalo 
susidarė įspūdis, kad prezi
dentas arba meluoja, arba 
nesusigaudo. Atvykęs da
bar į senatą prezidentas pa
sirodė esąs gerai informuo
tas, galįs ginčytis visai ne
skaitydamas jam padėjėjų 
pakištų kortelių. Už tat da
lis politinių stebėtojų mano, 
kad - jei tai parodyti jam bu
vo svarbu - jis net laimėjo. 
Mat, daugumas stebėtojų 
jau yra linkę jį nurašyti kaip 
aktyvų prezidentą, kas pa
prastai ištinka kiekvieną pre-

i Sovietijų?
zidentą jo terminui baigian
tis. Amerikiečiai net turi 
tam labai vaizdinga terminą 
‘lame duck’, kuris gal gra
žiau skambėtų kaip ‘nebe- 
paskrendąs paukštis’, kurio 
dienos ar valandos yra su
skaitytos. Žinoma, Reaga- 
nas ir toliau labai tinka vi
sokiom ceremonijom, bet 
vargu ar galės pravesti iki 
galo savo didesnius užsimo
jimus kaip daugiau apriboti 
valdžios rolę ūkyje ir priva
čių žmonių gyvenime, suma
žinti mokesčius ir valstybės 
išlaidas, surasti būdą apsi
ginti nuo atominių raketų 
bei susitarti su sovietais dėl 
atominio apsiginklavimo su
mažinimo, o jei tai neįmano
ma - sustiprinti JAV apsi
ginklavimą.

Visos tos idėjos patiko rin
kikams, tačiau praktika pa
rodė, kad jas sunku įgyven
dinti. Sėkmingai nugalėjęs 
infliaciją, Reaganas turėjo 
padidinti biudžeto deficitą, 
kurio išlyginimui dar dau
giau apkarpyti civiliams rei
kalams išlaidas yra jau neį
manoma dėl Kongreso pasi
priešinimo. Pavyzdžiui, va
dinamas Gramm-Rudman- 
Hollings įstatymas reika
lauja, kad 1988 m. biudžetas 
numatytų tik 104 bilijonų 
deficitą. Tai reiškia, kad 65 
bilijonais dolerių būtų apkar 
pytos numatytos tiems me
tams federalinės programos. 
Prezidentas sakosi galįs tai 
padaryti, bet Atstovų Rūmų 
biudžeto komitetas skaičiuo
ja, kad tą Gramm-Rudman- 
Holings tikslą pasiekti reikia 
apkirpti 9 bilijonais išlaidas 
karo reikalams ir tiek pat iš
laidas civiliams reikalams, 
plūs surinkti mokesčiais pa
pildomai 18 bilijonų dolerių.

Žinoma, oficialiai niekas 
nedrįsta siūlyti pakelti mo
kesčius. Už tat komitetas 
siūlo naujai sukeltas sumas 
įdėti į specialų ‘biudžeto de
ficitui sumažinti fondą’. Jau 
seniai linksniuojamas mokes
čių padidinimas benzinui ran 
da naujų šalininkų. Jis esąs 
reikalingas ne tik kaip 
pajamų šaltinis, bet ir kaip 
akstinas taupyti benziną, bei 
vietos jo gamybai padidinti. 
(Tarp kitko - didesnis lega
lūs greitis padidins benzino 
suvartojimą.)

žodžiu, prezidento laukia 
sunkios kovos. Laimėjimui 
jis jau nebeturi tokio tautos 
pritarimo, kaip anksčiau. 
Tai paliudija, kad kol kas po
puliariausi pačių respubliko
nų kandidatai į prezidentus - 
viceprezidentas Bušh ir res
publikonų mažumos Senate 
vadas Dole - nesiskelbia to
liau vesią prezidento politi
ką. Jo idealų laikosi tik kol 
kas nelabai populiarus kan

didatas, New York kongres- 
manas Jack Kemp. Už jį da
bar žada balsuoti tik 3°/o res
publikonų. Jis norėtų pa
spartinti strateginio apsigy
nimo programą (žvaigždžių 
karą) ir jokiu būdu neprileis
ti prie mokesčių pakėlimo.

•••
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paskelbė tūlo Guilford Gla- 
zer iš Los Angeles laišką. Ja 
me rašoma, kad Demjanjuko 
persekiojimui Izraelio vy
riausybei buvo reikalingas 
Gestapo išduotas Demjanju
ko identifikacijos dokumen
tas, kuris buvo sovietų žinio
je. Kadangi jis, Glazer, bu
vo įveltas į derybas su sovie
tais dėl žydų emigracijos, Iz
raelis jo paprašęs parūpinti 
tą dokumentą. Glazeriui at
rodė, kad tą galėtų padaryti 
sovietų labai gerbiamas ame 
rikietis milijonierius dr. 
Hammer, kuris su sovietais 
visą laiką palaikė labai drau
giškus ryšius. Ir iš tikro, dr. 
Hammeriui Maskvoje buvo 
įteiktas tas dokumentas. 
(Kad jis galėjo būti specia
liai tam reikalui sufabrikuo
tas - niekam neatėjo į galvą). 
Glazeris toliau cituoja 1986 
metų gruodžio 19 d. Izraelio 
min. pirm. Pėrės padėkos 
laišką. Pėrės prašė padėkoti 
sovietams už bendradarbia
vimą ir tą dokumentą žadėjo 
jiems atiduoti po teismo. Gla 
zer nuo savęs priduria, kad 
už Demjanjuko teismą reikia 
būti dėkingiems sovietams.

Tame pačiame N.Y. Times 
numeryje, Patrick J? Bucha
nan atsako į Rosėnsaft 
straipsnį, mūsų atpasakotą 
pereitame Dirvos numeryje. 
Esą tiesa, kad jis užstojęs 
kai kuriuos kaltinamuosius 
karo nusikaltimais, bet keli 
iš jų - kaip Ivan Stebelski iš 
Denverio, Frank Valus iš 
Chicagos ir Tescherim Soob- 
zokov iš New Jersey - buvo 
didžiojo nacių medžiotojo Si- 
mon Wiesenthalio neteisin
gai apkaltinti. Du pirmieji 
išteisinti, trečias teroristų 
nužudytas savo namuose 
1985 metais.

Turint galvoje keršto iš
troškusiųjų klaidas, ar nega
lima prašyti Amerikos pilie
čiams Amerikos teisingumo, 
t.y. teisti juos čia, kur kalti
namasis turi teisę pamatyti 
savo kaltintojus?

Buchanan pritaria Rosen- 
saft pasiūlymui pravesti 
Kongreso tyrinėjimą, ar ne
užtarė koks amerikiečių pa
reigūnas Linnas’ą. Ten ture 
tų būti paskelbti Būchanen 
memorandumai Lirino reika
lu ir apie amerikiečių O SI 
pareigūnų bendradarbiavi
mą su sovietais nuo 1980 
metų. Būtų gerai, kad tai iš-

■ Iš kitos pusės
Gorbačiovo reformos pastatė j nepavydėtiną situa

ciją mūsų komunistuojančiuosius. Per šešiasdešimt metų 
jie garbino kiekvieną Sovietijos viešpatį, kas jis būtų — 
Stalinas, Brežnevas ar kas nors kitas. Atlyginimui jie 
buvo laikomi vieninteliais lietuvybės Amerikoje reiškė
jais. Iš Lietuvos išleistas koks rašytojas ar šiaip kultū
rininkas užeidavo į 'Laisvę’ ar ’Vilnį’ pareikšti jiems savo 
pagarbą. Laiks nuo laiko jie buvo paminimi ok. Lietuvos 
spaudoje.

Dabar viskas apvirto aukštyn kojom. Pabėgę nuo 
bolševizmo dailininkai, kaip V. K. Jonynas, apdovanojami 
garbės titulais, Lietuvoje perspausdinama politinių pa
bėgėlių poezija ir proza, kartais net straipsniai iš Drau
go, su jais pravedami pasikalbėjimai, žodžiu, nesunku 
suprasti senųjų 'mohikanų’ pavydą. Jis netruko prasi
veržti į viešumą, štai kovo 10 d. VILNYJE 'buržuazi
niams’ išeiviams prikišamas ... nesidžiaugimas Gorbačio
vo reformomis. Girdi:

"Nacionalistai negali užmiršti Smetonos val
džioje turėtų dvarų centrų ir centrukų, valakinių 
ūkių . .. Negi kultūrininkams nacionalistams fa 
šizmu atsiduodanti kultūra arčiau širdies už uni
versalinę kultūrą. Todėl nė truputį nenuostabu, 
kad jiems niekad nebuvo, nėra ir nebus kas nors 
gero Tarybų Sąjungoje ir jos sudėtyje esančioje 
Tarybų Lietuvoje. Vykstantys dabar persitvarky
mai, kaip rašo ’Dirvos’ Vytautas Meškauskas, (tė
ra) 'Gorbačiovo pataisos tik partijos, bet ne san
tvarkos’. Vadinasi jie nori santvarkos pataisų ir 
tokių ..., kad santvarka būtų tokia, kokia buvo 
caristinėje Rusijoje bei buržuazinėje Lietuvoje. 
Tada... Gorbačiovą keltų ant rankų."

Toliau tų žodžių autorius įspėja, kad net jei Gorba
čiovas grąžintų dvarus ir vietas, kokias turėjo Smetonos 
valdymo metais, jie, tie nacionalistai, vis tiek negrįžtų 
Lietuvon. Kodėl?

"Negrįžtų dėl to, kad čia jie turi Marąuette 
Parke ir kitur geresnėse vietose įsitaisę pilaites 
(bungalows) su toiletais viduje, su įvesta šilto ir 
šalto vandens kanalizacija, garaže po automobilį, 
o kai kurie net po du ...”

”... Sugrįžus ’pataisyton’ Lietuvon, būtų ki
taip. Tiesa, galėtų turėti po tarnaitę ar dvi, žmo
nės juos vadintų ponais, bet naktį reikėtų iš po 
lovos išstiraukti naktinis puodas, maisto reiktų 
eiti į kaimiečių turgų, kur nors toliau pavažiuoti 
nebūtų automobilio."

Toliau teigiama, kad buvusių valdininkėlių, polici- 
ninkėlių bei ūkininkėlių nei surištų nebūtų galima nu
vežti į 'pataisytą' Lietuvą. Gal kas grįžtų, jei turėtų 
progos patys pavaldyti 'pataisytą' Lietuvą.

”• • grįžtų bet irgi vargiai ar visi, čia jie turi Flo 
ridą, Kaliforniją, Hot Springs ir kitur šiltas ir šil
tesnes vietas paatostogavimui, senatvės pabaigi
mui ...”

Kaip matome, pavydas kartais priverčia išduoti slap
tus jausmus.

Šį kartą, įspėjant Maskvą nepasitikėti paskutiniais 
išeiviais, nuoširdžiai prisipažįstamą, kodėl jie patys ne
grįžo bet kam valdant. , .

plauktų į viešumą. ,
‘Kad žydų bendruomenės 

nariai reikalauja patraukti 
teisman nacių nusikaltėlius 
yra suprantama’ - rašo toliau 
Buchanan. Sunkiau suprasti 
kodėl kai kurie Amerikos žy
dai pravardžiuoja nacių sim- 
patikais tuos amerikiečius, 
kurie nenori bendradarbiau
ti su brutaliu ir antisemisti- 
niu režimu, kuris bendravo 
su Hitleriu laike II Pasauli
nio karo, ir kurio KGB agen
tai dar šiandien mūša žydų 
moteris Maskvos gatvėse.

•••

Aukščiausio Teismo teisė
jas Thurgood Marshall ba
landžio 5 d. sulaikė Linno 
deportaciją iki tas teismas 
turės progos išklausyti dar 
vieną Linno advokato skun
dą tuo reikalu.

Tas teismas tačiau atmetė 
chicagiečio Conrad Schel- 

long prašymą peržiūrėti 
JAV Apeliacijos teismo 
sprendimą, leidžiantį jį iš
tremti. Jis kaltinamas bu
vęs sargybinis, vėliau net ko 
mendantas Sachsenburgo 
stovyklos, o taip pat tarna
vęs Dachau stovykloje. 1939 
metais jis įstojęs į Waffen 
SS, bet atvažiavęs į JAV, ir 
prašydamas pilietybės, pa
reiškęs buvęs tik ‘kareivis’. 
Už tai jam 1982 m. buvo 
atimta pilietybė. Vienas ne
identifikuotas Teisingumo 
departamento pareigūnas 
pareiškė N.Y. Times kores
pondentui, kad Schellong ga 
lįs būti ištremtas į Sovietų 
Sąjungą, jei kiti kraštai at
sisakytų jį priimti. Išeina, 
kad ūž nusikaltimus Vokie
tijoje, kur buvo abi stovyk
los, JAV gyventojas gali bū
ti ištremtas į Sovietiją, nes 
įsipilietinęs JAV-se Schel-

(Nukelta į 3 psl.)



1987 m. balandžio 16 d. DIRVA Nr. 15 — 3

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

P. O. BOX 03206 
CLEVELAND, OHIO 44103 

TEL. (216) 431*6344
6116 ST. CLAIR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103 

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER 
EDITOR: VYTAUTAS GEDGAUDAS

DIRVA (USPS 157580)

POSTMASTER: Send address changes to DIRVA, 
6116 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio 44103.

Second-class postage paid at Cleveland, Ohio. Published Weekly 
by American Lithuanian Press Radio Ass’n. VILTIS Ine. Subscrip- 
tion per yea-r $17.00. Single copy 35 cents.

Prenumerata metams $17.00, pusei metų $9.00 • Atskiro nu
merio kaina 35 centai • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais 
ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone • Nespaus
dinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant • Už skelbimų 
turini ir kalbą redakcija neatsako.

Dr. Tomas žiūraitis, O.P.

Nelygstama asmens
vertybė

Amžinasis dangaus ir že
mės Rūpintojėlis bei Vieš
pats — Kristus apreiškė 
nelygstamą asmens verty-. 
bę savo apaštalinių kelionių 
metu ir aną Velykų rytą, 
prisikeldamas iš numirusių.

Kristus savo apaštalines 
keliones pradėjo ir baigė, 
geografiškai kalbant, savo 
krašte, iš viso nueidamas 
apie 200 mylių ... Tų ke
lionių metu Jis pirmiausia 
pasirodė kaip Tas, apie ku
ri pranašo Ižai jo pasakyta 
šitaip: "Jis nešauks, bus 
nešališkas, ir negirdėsi jo 
balso lauke. Jis nenulauš, 
palinkusios nendrės ir ne
užgesins rusenančio dagčio” 
(Iz. 42, 2-3). Kitaip sakant, 
kiekvienas asmuo, nors jis 
būtų ir labiausiai smilkstąs 
gyvenimo dagtis, Jam bu
vo nepaprastai brangus. To
dėl Jis tą dagtį, apvalytą 
nuo įvairiopos rūšies suo
džių, pakėlė, atgaivino, tar
tum iš naujo jį įžiebdamas, 
kad jis žėrėtų ne tik šiame 
pasaulyje — laikinai, bet ir 
aname pasaulyje — amži
nai.

Tik Dievas ir žmogus ga
lėjo tobulai išryškinti ir, 
kaip žinome, išryškino skir
tumą tarp asmens ir jo ge
rų ar blogų darbų. Visa tai 
rodo, sakysim, Jo gailestin
gumu trykštą palyginimai 
apie devyniasdešimt devy
nias nepaklydusias avis ir 
vieną paklydusią ją, kurią 
Jis susirado ir susigrąžino; 
palyginimai apie pamestą 
drachmą; apie sūnų palai
dūną, kurį tėvas priėmė la
bai tėviškai, jautriai ir vai
šingai (plg. Lk. 15, 2-10; 
12-13, 20, 32). Arba vėl: 
kiek kartų artimą pager
biame, užjaučiame ar su
šelpiame, tiek kartų tai pa
darome pačiam Kristui 
(plg. Mt. 25, 35-40), nes 
Jam kiekvieno asmens ver
tė yra begalinė ir savo ruož
tu vienintelė, unikali, t. y. 
nelygstama.

Aną Velykų rytą, prisi
keldamas iš numirusių, 
Kristus tobuliausiai apreiš
kė save kaip Dievą ir žmo

gų, kuriam asmens vertė, 
kaip ir pats asmuo, priklau
so amžinam, nemirtingam 
gyvenimui. Juo labiau, kad 
Kristus ne tik kalbėjo apie 
iš numirusiųjų prisikėlimą, 
bet save dieviškąja visaga
lybe pats prisikėlė, įrody
damas, kad Jis yra prisikė
limas ir gyvenimas. Kas ti
ki Jį, — nors ir numirtų, 
bus gyvas. Ir kiekvienas, 
kuris Juomi gyvena ir Jį 
tiki, nemirs per amžius 
(plg. Jn. 11, 25-26). Šia 
prasme teisingai skelbiama, 
kad Prisikėlimas yra esmin
gai susijęs su mūsų asmens 
nemirtingumu, nors tas as
muo būtų rusenantis dagtis, 
bet atviras Tam, kuris jį 
gyveniman pakelia, atgaivi
na, tartum iš naujo įžie
bia ...

Suprantama, kodėl as
mens nelygstamą vertę su 
velykiniu džiaugsmu tautų 
apaštalas Šv. Paulius laiške 
filipiečiams taip pabrėžia: 
"Džiaukitės Viešpatyje! (3, 
1)... Amžinoji mūsų tėvy
nė yra danguje, iš ten mes 
laukiame Išgelbėtojo, Vieš
paties Jėzaus Kristaus, ku
ris pakeis mūsų vargingą 
kūną ir padarys jį panašų 
į savo garbingąjį Kūną tąja 
galia, kuria Jis sau visa pa
lenkia (3, 20-21)... Visuo
met džiaukitės Viešpatyje?! 
Ir vėl kartoju: džiaukitės!” 
(4, 4).

Tai prisikėlusiojo Kris
taus įamžintas velykinis 
džiaugsmas, spinduliuojąs 
(žmogiškojo) asmens ne
mirtinga ir nelygstama ver
tybe. šios vertybės turi- 
n i o visuotinis krikščioniš
kumas ir jos formos 
lietuviškas tautiškumas — 
tai mūsų nelygstamos 
asmens vertybės autentiš
kumas, kurį psalmistas ska
tina ugdyti šiais žodžiais, 
skirtais, kiekvienai tautai 
— taigi ir mūsų tautai, bū
tent: „Aleliuja! Garbinkite 
Viešpatį, visos tautos; šlo
vinkite Jį, visos šalys! Jo 
gailestingumas tikrai bega
linis, savo pažadams Jis iš
tikimas per amžius”. (Ps. 
116 /117/).

Paulius Augius. Žemaičių Rūpintojėlis

'Žalgiris’ ir politika..
(Atkelta iš 1 psl.) 

tikėdamasis, kad jūs ne- 
pradėsite visaip persekio
ti mano giminių. Taip pat 
prašau netampyti ’V. 
Putnos’ laivo vadovų ir 
eilinių, su kuriais buvau 
priverstas turėti reikalų 
darbe.

Tai, kad užsienyje gy
vena abu mano seneliai, 
jūs gerai žinote... Jei 
kam padariau nemalonu
mų, prašau kaltinti tik 
savąją dvokiančią totali
tarinę sistemą.”

Korespondentas prikiša, 
kad, jei Macijauskas nepri
tarė tarybinei santvarkai, 
kodėl jis taip ilgai naudo
josi jos vaisiais? Pas tėvus 
jis turėjęs atskirą kamba
rį. Sode tėveliai pastatė 
dviejų galų namą, manė, 
kad vienas bus tau, kai su 
turimą 'Volga’ parsiveši 
marčią. Be to valstybė jį 
mokinusi 11 metų, aprūpin
dama ir pastoge ir apavu ir 
valgiu. Greičiausiai Maci
jauskas lankėsi ir pas dan
tų gydytoją!

Vietoje tų krokodilo aša
rų toji valstybė geriau 
plačiau atvertų savo duris. 
Tegul kas nori — išvažiuo
ja, kas ir kada nori — grįž
ta. Jei yra taip, kaip jų 
spauda rašo, tas klausimas 
būtų seniai išrištas, (žiūr. 
Iš kitos pusės).

Abejos ištraukos iš KOM
JAUNIMO TIESOS parodo 
kaip sunku 'pravesti’ revo
liuciją iš viršiaus. Tai iš
duoda Gorkio gatvėje Mas
kvoje iškabinti milžiniški 
plakatai su šūkiais: 'Persi
tvarkymas! Demokratija! 
Optimizmas!’ Paskutinysis 
ragina tikėti, kad pirmieji 
du yra ne melas. Bet ar taip 
yra iš tikro? Tiesa laikraš
čiai jau rašo tai, ką anks
čiau nutylėtų. Apsilankėliai 
teigia, kad ir nuotaika yra 
kiek laisvesnė. Maskvoje 
jau dabar galima gauti cit

rinas ir žalius pipirus po 
4,5 rublius ar 7 dol. oficia
liu kursu už kilogramą, ta
čiau iš esmės visa sistema 
mažai pasikeitusi. Partijos 
CK du trečdalius dar suda
ro Brežnevo palikuoniai. 
Ekonomistė Tatjana Zas- 
lavzkaja, artima Gorbačio
vui, viešai kritikavo per lė
tą pažangą. Sakoma, kad 
pažangai priešinasi minis-. 
teris pirmininkas Nikalojus 
Ryškov ir Gosplano bosas 
Nikolai Talycin. Kai kurio
se įmonėse atlyginimą pra
dėjus sieti su darbo našu
mu. Beveik trečdalis darbi
ninkų pradėjo gauti mažiau 
algos negu anksčiau, žino
ma, tokie neturi pagarbos 
'persitvarkymui’. Sovietų 
mokslų akademijos Ekono
mikos Instituto direktorius- 
prof. Leonidas Abalkin aiš
kina, kad tikras ūkines re
formas galima būtų pradė
ti tik su nauju penkmečiu 
t. y. 1990 m. Jas įgyvendin
ti reikėtų trijų ar keturių 
plano penkmečių t. y. 15 ar 
20 metų! Kol kas reikala
vimas daugiau ir sumaniau 
dirbti gyvenimo dar nepa
gerino. Pats Gorbačiovas 
sako, kad ateinantieji du- 
trys metai bus sunkūs. Be 
įsakyto optimizmo tikrai 
nepergyvenami. To akivaiz
doje tramdyti entuziasmą 
po rungtynių tikrai negud
ru.

SULAIKĖ NIJOLĘ 
SADŪNAITĘ

Sacharovo žmona Yelena- 
Bonner iš Maskvos perdavė- 
žinią Vakarų žinių agentū
rom, kad balandžio 2 d. su
areštavo Nijolę Sadūnaitę. 
Anot pranešimo, Sadūnaitė 
buvo suimta prie namų Vil
niuje. Paskutinėmis žinio
mis iš Vilniaus, Sadūnaitė 
buvo paleista po dviejų va
landų.

Buvusiai kalinei Sadūnai- 

tei buvo išduoti nauji re
gistracijos dokumentai, bet 
ją įspėjo, kad ji bus trau
kiama baudžiamojon atsa
komybėn už tuos metus, ku
riais nesiregistravo. Pagal 
sovietų įstatymus, buvusie
ji kaliniai turi užsiregis
truoti milicijoje savo namų 
adresą ir darbovietę. Tiems, 
kurie to neatlieka, gręsia 
kriminalinis "veltėdžiavi- 
mo” apkaltinimas ar admi
nistracinės pabaudos.

Sadūnaitę saugumas pir
mą kartą suėmė 1974 m. už 
LKB Kronikos Nr. 11 per
rašinėjimą. Ją nuteisė trim 
metam lagerio ir trim trem
ties už anti-sovietinę agita
ciją ir propagandą. Atlikus 
bausmę, ji 1980 m. sugrįžo 
į Lietuvą.

Jau penkerius metus, nuo 
1982 m., ji slapstėsi išveng
ti naujo arešto už savo įsi
tikinimus. Pirmoji dalis jos 
prisiminimų pasiekė Vaka
rus 1983 m. ir jau buvo at
spausdinta įvairiomis kal
bomis. Antroji dalis jos 
memuarų pasiekė Vakarus 
šiais metais. Trinity Com- 
munications leidykla, Lie
tuvių Katalikų Religinės 
šalpos rūpesčiu, išleidžia 
jos memuarus anglų kalba 
šį mėnesį. (LIC)

APŽVALGA
(Atkelta iš 2 psl.) 

long atsisakė nuo Vokietijos 
pilietybės! Tai naujovė tarp
tautinėje teisėje, kuriai pre
cedentą sudarė Demjanjuko 
byla. Jei jis teisiamas Izra
elyje, kodėl kiti negali būti 
teisiami kur nors kitur, jei 
tik koks nors kraštas to už
sinorėtų? Bet jei taip, kodėl 
ne JAV-se?

MACHINISTS
2nd Class & lst Class

Good salary & benefits. Call 
201-779-2400

MEDIN CORP.
11 I LESTER ST.

WALLINGTON. N. J. 07057 
(15-17)

CERTIFIED MECHANTC 
Tunes ups and fuel infection expe- 
rience needed of atleast 3 years. 
313-569-3509 (Southfield, Mich.). 
Ask for Mark or Tony. (15-18)
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Nuomončs ir pastabos

Kas kaltas dėl korespondenciją?
Mūsų spaudoje įvairūs 

klaidų ir nesklandumų atitai
symai kartais užima daugiau 
vietos, negu kritikuojamieji 
reportažai ar straipsniai. Tai 
gi ir šį kartą, Dirvos balan
džio 9 d. laidoje Teresė Ge
čienė savo labai ilgame laiš
ke atitaisinėja Philadelphijo- 
je įvykusio Vasario 16-sios 
minėjimo, kovo 12 d. laidoje 
pasirodžiusį ir L. Kaulinio 
pasirašytą, reportažą. Per
skaičiusi p. Gečienės skundą 
negaliu nesutikti, kad tur
būt teisybė yra jos pusėje, 
nes ji vistik atitaisinėja to
kius didelius netikslumus, 
kaip iškraipytas pavardes ir 
minėjimo programai primes
tus ‘senelių’ šokius. Toks 
ilgas atitaisymas duoda pro
gą pasisakyti spaudos atsto
vų parinkimo klausimu ir ieš 
koti kaltininkų. Mūsuose 
jau įprasta, kad kaltininkus 
randame labai greitai, tačiau 
niekas prie kaltės prisipažin
ti nenori, tai ir panašaus po
būdžio problemos nuolatos 
kartojasi mūsų spaudoje.

Sugrįžusi iš ilgokos viešna
gės Floridos lietuvių sambū
riuose, prisimenu labai cha
rakteringą pokalbį su vienu 
St. Petersburgo kolonijos 
aktyviu nariu. ‘Turiu jums 
pasiskųsti apie mūsų spau
dą’ - užsigerdamas kilniuoju 
gėrimu atsiduso mano kai
mynas prie pietų stalo. Pa
klausus, kokio pobūdžio prie 
kaištą jis turi, pastarasis pa
sipiktinusiu tonu paaiškino: 
‘Prieš keletą savaičių turėjo
me svarbų renginį šituose 
Lietuvių Namuose. Svečių 
tarpe matėsi net keli mūsų 
spaudos atstovai, tačiau nie
kas to renginio neaprašė 
spaudoje!’. ‘Ar jūs bent vie
no jų prašėte, kad parašy
tų?’ - paklausiau. ‘Kodėl tu
rėjome prašyti? Miela po
nia, čia mes visi visus dar
bus atliekame savanoriškais 
pagrindais! Ir indus suplau
na, ir salę sutvarko savano
rių ir pasišventusių lietuvių 
talka.’ ‘Bet juk jūs tuos žmo
nes, turbūt, į talką kvietė- 
te?’ - vėl paklausiau. ‘Aišku, 
kad kvietėme. Juk reikia 
kaip nors suorganizuoti, kad 
talka būtų užtikrinta ir dar
bas atliktas’... ‘Reiškia - in
dams plauti ir salei šluoti rei
kia kviesti žmones, bet spau
dos atstovai, greičiausia už 
bilietus užsimokėję, turėjo 
patys dasiprotėti, kad jų 
straipsniai yra pageidauja
me? O gal jie turėjo savo tar

pe skubiai pasitarti, kas į 
kurį laikraštį rašys?’ Mano 
kaimynas nieko neatsakė. 
Pasikėlęs nuo stalo nukrypa
vo baro link ...

Panašių nusiskundimų gir 
dėjau ir kitur ... Ir taip vi
sos iškilmingos kalbos apie 
spaudos reikšmę ir rašyto žo
džio svarbą nublanksta ir lie 
ka tuščių indų skambėjimu. 
Tiesa, kad spaudą mylintys 
spaudos bendradarbiai taip 
pat dirba ‘savanoriškai’, t.y. 
be atlyginimo, tačiau tikėtis, 
ir net reikalauti, kad jų bu
vimas viešumoje juos jau įpa 
reigoja rašyti, yra graudus 
paradoksas. Panašiai prieš 
kurį laiką pasisakė Dirvoje 
vienas žinomas žurnalistas, 
viešai pasiaiškindamas ‘ko
dėl aš nerašau’.

Kartais įvairių renginių 
iniciatoriai jaučiasi esą rei
kalingi reklamos ir kreipiasi 
iš anksto su prašymu aprašy 
ti kurį nors renginį ar įvykį. 
Bet ir čia kartais susidaro 
tragi komiška padėtis. Ne
seniai į mane buvo kreiptasi 
aprašyti vieną renginį. Iš to
limesnio pokalbio paaiškėjo, 
kad asmenys, norintys pozi
tyvios reklamos, to laikraš
čio ... neskaito ir neremia ... 
O verkiame dėl spaudos 
problemų, nes tai yra elegan
tiška, patriotiška ir ‘kultū
ringa’ tema. Tačiau žodis 
‘spauda’ yra tapęs savotiška 
abstrakcine sąvoka, į kurią 
netelpa žmogaus sugebėji
mas, darbas, laikas ir su tuo 
darbu susietos išlaidos.

Tai kam iš viso rašyti? Gal 
tai yra vienas iš sunkiausių 
klausimų, į kurį vienintelis 
atsakymas galėtų būti: ne
galim nerašyti, kaip lakštin
gala negali negiedoti, kaip 
bitė negali nekrauti medaus 
į korius. Tačiau visiškas 
spaudos darbuotojo (čia ne
kalbama apie retas išimtis) 
nevertinimas yra skaudi ap
raiška.

Sutikdamas su T. Gečie
nės teise atitaisyti L. Kauli
nio reportaže padarytas di
deles klaidas, vis tik norė
čiau paklausti: ar to minėji
mo iniciatorei, sukvietusiai 
tiek daug pranešėjų, kalbė
tojų ir sveikintojų, nekilo 
mintis kreiptis į kurį nors 
Philadelphijoje gyvenantį 
spaudos atstovą su prašymu 
minėjimą aprašyti? Jei tai 
buvo padaryta, tai korespon 
dentas iš tikro neturi jokios 
atsakomybės jausmo, kad 
net (turbūt) programoje at

spausdintų pavardžių teisin
gai nepajėgė surašyti. Bet 
jei tai nebuvo padaryta, tai 
kas kaltas? Gal atmestinai, 
praėjus visam minėjimo 
triukšmui, kuris nors iš ren
gėjų p. Kaulinį paprašė ‘Ap
rašyk’ ... Ar ne per vėlu? Iš 
anksto pakviestas spaudos 
atstovas pasirūpina progra
ma, užrašų knygute ir pa
prastai jam randama patogi 
vieta, iš kurios jis gali ne
trukdomas sekti programos 
eigą ...

Jei kalbame apie spaudos 
reikšmę, tai vistik sutikime, 
kad spaudą sudaro ne kas ki
tas, bet joje rašantieji, be 
kurių darbo niekam nebūtų 
žinoma veikla ar garsių vei
kėjų pavardės bei jų nuveik
ti darbai. Jei pripažįstama, 
kad spauda yra mūsų išeivi
jos gyvenimo pagrindas, tai 
reikia sugebėti pažinti ir ele
mentus, kurie tą pagrindą 
sudaro.

Antra vertus, ir kritikuo
jamas L. Kaulinio reporta
žas turi savo vertę, nes jame 
neminimas jaunimo dalyva
vimas (jo scenoje nebuvo). 
Ar ne laikas minėjimų inicia
toriams susirūpinti, kodėl 
taip yra? Kol nenusikratysi- 
me ilgų rezoliucijų ir sveiki
nimų skaitymų bei šabloniš
kų ‘pagrindinių’ kalbėtojų 
pasenusiomis temomis, ir 
vyresniųjų gretos retės.

Anot T. Gečienės, lituanis 
tinės mokyklos mokiniams 
buvo leista tvarkyti infor
macinį stalą, jaunimą ir vėl 
nustūmus į paskutinę eilę, 
scenos monopolį palikus po
litikieriams, nepriklausomos 
Lietuvos tikrai neįdomių pra 
eities problemų nagrinėji
mui ir Stulginskio citatų 
skaitymui. Nenuostabu, kad 
minėjimų lygis visais atžvil
giais yra nusmukęs. Todėl 
ne vien reportažai su ilgais 
pavardžių sąrašais yra nau
dingi, bet taip pat ir žurna
listo komentaras, perduo
dant žiūrovo įspūdžius ir pa
reiškiant pageidavimus bei 
siūlant daryti pakeitimus, į 
minėjimus žiūrint ne iš sce
nos, bet iš publikos pusės.

Aurelija Balašaitienė

TOOL & DIE MAKER. Ability to 
work with progressive & transfer 
dies. Work a 4% day week. Medi- 
cal, dental, life & disability insu
rance. Apply in person or call: 
NICKSON INDUSTRIES, 336 Wood- 
ford Avenue, Plainville, Conn. 203- 
747-1671 between 8-noon. 15-17)

MACHINIST
Mature dependable indiv. for 
small precision machine shop. 
Mušt read prints & do own set- 
ups. Apply in person, CHEVRON 
MFG. & ENGINEERING, 50 E. 
17th St., Peterson, N. J. 07524.

(15-17)

r-
Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos—*Pasirinldmaa dideUa
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

‘Arpber Holidays”

1987 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO
Gegužės 4 —$1429.00 
Gegužės 12 — $1915.00 
Birželio 3 — $1558.00
Liepos 7 — $1956.00

Liepos 20 — $1399.00
Rugsėjo 16 —$1429.00 
Spalio 6 —$1725.00
Gruodžio 26 — $1514.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 18 dienų — nauji, 
įdomesni maršrutai.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 
1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite
1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.

393 Wcst Broadwav 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127 '*•«»**
Telefonas: (617) 268-8764

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES.

PETKUS
TeVAS ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINĄ
679 N. Michigan Avė.

2nd Floor (Entrance from Huron St.) 

Chicago, Illinois 60611

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namu (312) 677-8489.
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Ar patekės žvaigždė?..

Antanas Kulbis veržiasi
į filmo menq Stasys Santvaras

Turbūt visose lietuvių so
dybose pavasarį užgriūna 
kultūrinių renginių banga. 
Beveik visada taip atsitin
ka ir Bostone — kiekvieną 
savaitgalį vienas ar du ren» 
giniai, tik pasipustyk pa- 

.dus ir suspėk nueiti!..
Mūsų kieme šį pavasarį 

iš anksto pasklido meniški 
plakatėliai su tokiu gundan
čiu kvietimu: "Ateikit! Pa- 
sikvieskit kaimynus ir bi
čiulius iš kitų miestų Susi- 
pažinkit su nauja lietuviš
kos kultūros apraiška! Pa- 
silinksminkit! Pasidžiaukit 
jaunų lietuvių profesionalų 
pastangom išvesti lietuviš
ką turinį į amerikiečių 
filmų pasaulį (mano pabr., 
St. S.) ! Kviečiami dideli ir 
maži, rimti ir išdykę!”

Plakatėlis padabintas 
DLK Gedimino grafiniu 
portretu, staugiančiu vilku 
ir dar tokiom žiniom: "Vil
nius Productions, Antano 
K u 1 b i o Legenda apie 
geležinį vilką . . . rodoma 
ant trijų ekranų naudojant 
šešis skaidrių rodymo apa
ratus. Antanas Kulbis savo 
filmams renkasi temas iš 
lietuvių istorijos ir legen
dų, o aktorius — iš lietu
viško jaunimo."

Su Ant. Kulbiu ir jo už
mojais gausų vakaro daly
vių kiekį supažindino Ginta
ras Čepas. Pastarasis — 
džiugi naujiena, neseniai

Antanas Kulbis: "Legenda apie geležinį vilką”. Kryžiuotis.

pasirodžiusi tuštėjančiame 
lauke. Gint. Čepas, velionio 
dr. Vyt. Čepo sūnus, turi la
kų lietuvišką žodį, gražių 
prasmingų minčių bei su
manymų ir neabejotiną pa
šaukimą dirbti kultūrinį ir 

Antanas Kulbis

visuomeninį darbą. Jis pra
nešė, kad Ant. Kulbis BU 
(Bostono universitete) stu
dijuoja filmų statymo reži
sūrą, kad šiuo metu jis ren
giasi apginti masterio dip
lomą ir stato "Legendą apie 

geležinį vilką". Anksčiau 
jis yra sukūręs trumpo 
metražo filmą "Partiza
nas", kurį jau matė viena 
kita JAV lietuvių kolonija. 
Ir "Partizano", ir "Legen
dos apie geležinį vilką” sce
narijų autorius — pats Ant. 
Kulbis. Baigdamas praneši
mą, Gint. Čepas tarė, kad 
filmui — "Legendai apie 
geležinį vilką" — susukti 
Kulbių šeimos lėšų (jei ne
klystu, tėvai, duktė Regina 
ir trys dar besimokantys 
broliai) nepakanka, bus rei
kalinga liet, visuomenės, o 
gal ir mūsų fondų parama, 
šiuo atveju gal nebus sun
ku Gintaro Čepo žodį išgirs
ti, suprasti ir jį paremti.

Pradžioj Ant. Kulbis dar 
kartą Bostone parodė savo 
"Partizaną". Filmas buvo 
rodomas mažesniame, ket
virtame (buvo minėti trys 
ekranai) ekrane. Tai šiurpi 
mūsų vadinamų miško bro
lių drama sovietų okupuo
to j Lietuvoj. Vienas parti
zanas, kai jo būrys pakliūna 
į apsupimą, bėga per miš
ką, bėga žiemos metu sro
venančiu upeliu, bet iš ap-

An tanas Kulbis: "Legenda apie geležinį vilką”. Lietuvių karys.

supimo rato nepajėgia iš
trūkti ir žūna. Filmo įvy
kiai supinti su išmanymu, 
geru skoniu ir talentu. Ne 
vienai žilo plauko galvai 
turbūt buvo ir viena kita 
paguodos akimirka, kad 
štai tą šiurpią dramą mato 
ir jaunoji lietuvių karta!.. 
Beja, prie "Partizano” Ant. 
Kulbis prijungė keletą fil
mavimo gabalų, parodančių, 
kaip yra daromi TV skel
bimai.

"Legenda apie geležinį 
vilką” — dar nebaigtas kur
ti filmas, tad šį kartą Ant. 
Kulbis mum parodė tik 
stamboką pluoštą legendos 
statymo skaidrių (skaidrė
se veikėjai nejuda, jie ims 
judėti, kai filmas bus baig
tas sukti). Matėm DLK Ge
diminą, girdėjom staugian
tį geležinį vilką, matėm vi
duramžių šarvais aprengtus 
lietuvių karius ir kryžiuo
čių ordino riterius, gal nu- 
stebom pamatę gauruotą ir 
mįslingą lietuvį krivį, gam
tos ir kitokių vaizdų. Ne
sunku buvo pajusti, jog tai 
yra profesionaliai kuriama 
Vilniaus miesto įkūrimo 
drama. Kai.filmas bus baig
tas, jis truksiąs vieną va
landą ir dešimt minučių; jis 
taikomas ne tik lietuvių žiū
rovui, bet ir amerikiečių vi
suomenei. "Legendos apie 
geležinį vilką” demonstra
vimą paryškino gale salės 
surengta filmavimo nuo
traukų ir viduramžių rite
rių aprangos bei kitų daly
kų paroda. Gražiausių kūry
binių sėkmių, mielasai An
tanai Kulbi!..

Ant. Kulbio darbams 
skirtas renginys buvo tik
rai sėkmingas, So. Bostono 

Lietuvių piliečių draugijos 
III a. salė buvo sklidina, ne 
visi svečiai prie stalų sutil
po. Jaunųjų lietuvių buvo 
atvykusių iš Clevelando, 
Detroito, Chicagos, New 
Yorko ir artimesnių apylin
kių. žinoma, daugumą su
darė vietiniai, šias eilutes 
rašančiam iki šiol neteko 
matyti tokio gausaus pulko 
lietuviškojo jaunimo vienoj 
krūvoj — šį kartą jų čia 
buvo daugiau negu trys 
šimtai. Tai rodo, koks popu
liarus yra Ant. Kulbis mū
sų jaunimo gretose. Jo pa
žintys su jaunimo užsimez
gė stovyklose, daugiausia
— lietuvių skautų stovyk
lose. Minimo renginio links
mąją dalį papuošė šaunus 
Kezių orkestras iš New 
Yorko.

Ar patekės žvaigždė ? Ta
lentas, sugebėjimai, užmo
jai ir pasiryžimai aiškiai 
regimi, žinom ir tai, kad 
Amerikoj kelias į meninio 
filmo aukštumas yra sun
kus, vingiuotas, nestokojąs 
įtakingų varžovų, bet jei 
suremsime pečius, jei Ant. 
Kulbio gabumais patikėsim
— žvaigždė tikrai patekės.

KUPREVIČIAUS 
KONCERTAS

Andrius Kuprevičius, žy
musis lietuvių pianistas, 
koncertuos š. m. gegužės 3 
d-, sekmadienį, 12:30 vai. p. 
p. Los Angeles šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Lietu
vių Bendruomenės Vakarų 
Apygarda visus kviečia da
lyvauti. Įėjimas $7.00, pen
sininkams ir studentams — 
$5.00.
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BOSTON
LIETUVOS 

KRIKŠČIONYBĖS 
SUKAKTIES ŽENKLAS

Česlovo Kiliulio vadovau
jamas Lietuviškosios Skau- 
tybės Fondas išleido Lietu
vos krikščionybės 600 metų 
sukakties ženklą, kurio pro
jektą paruošė Akademinio 
Skautų Sąjūdžio filisteris 
dail. Julius špakevičius. Tas 
ženklas yra simboliškas. Jo 
priekyje matoma tamsi že
mė — liūdna dabartinė Lie
tuvos būklė, tolumoje — ža
lia, viltis ateičiai, toliau 
liaudies motyvų lietuviškas 
kryžius ir lotyniškas įra
šas : ”Christianitas Litua- 
niae”. ženkle įrašytos su
kakties datos: 1387-1987 
metai, o fone 600 metų 
skaitlinės, ženklas kruopš
čiai pagamintas. Jis tinka 
naudoti ant vokų, siunčiant 
laiškus ir įvairius sveikini
mus. ženklas gaunamas, ra
šant : Lithuanian Scouts 
Association, 17 Tyler Rd., 
Lexington, Mass. 02173.

ATSILIEPIMAI DĖL 
A. MATIOŠKOS 

ĮAMŽINIMO
Atsiliepdamas į Petro 

Viščinio iniciatyvą didesniu 
įnašu įamžinti Antano Ma
tioškos šviesų atminimą 
Lietuvių Fonde, vilnietis 
adv. Antanas Juknevičius iš 
Floridos prisiuntė 50 dole
rių ir laiškutį, kuriame ra
šoma: ”Mūsų nuomonės a. 

1987 M KELIONĖS J LIETUVĄ
13 - 20 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

Į Palangę Ir j Klaipėdą ekskursijos su perriakvo* 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos J Panevėž] Ir j Druskininkus.

13 dienų — Lietuva
Kelionė 527 — gegužės 27 - birželio 9 — $1,549

Vilniuje 10 dienų

14 dienų — Lietuva Ir Rusija
Kelionė 722 — liepos 22 - rugpj. 4 — $1,699

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2
i

15 dienų — Lietuve, Rusija, Liuksemburgas

Kelionė 1103 — lapkričio 3 - 17 — $1,129
Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

15 dienų — Lietuva Ir Suomija
Kelionė 101 — spalio 1 - 15 — $1,679
Kelionė 128'— Naujų Metų sutikimas

Gruodžio 28 - sausio 10 — $1,499
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

16 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 505 — gegužės 5 - 20 — $1,699
Kelionė 805 — rugpjūčio 5-20 — $1,799
Kelionė 915 — rugsėjo 15-30 — $1,699

Vilniuje 10 dienų, Varšuvoje 3

19 djenų — Lietuva, Rusija, Suomija, Švedija
Kelionė 805S — rugpjūčio 5-23 — $2,179

Vilniuje 10-dienų, Maskvoje 2, Leningrade 2,
Helsinky 1, laive Baltijos jūroje 1, Stockholme 1

20 dienų — Pabaltijo kraštai, Suomija, Rusija Ir “Bal-
tlka” festivalis

Kelionė 706 — liepos 6-25 — jaunimo grupė — $2,049
Vilniuje 10 dienų, Rygoje 2, Taline 2, Helsinky

1, Leningrade 2, Baltijos jūroj laivu nuo Helsinkio 
iki Talino

10*16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

10 dienų — Lietuva Ir Suomija
Kelionė 921H — rugsėjo 21-30 — $1,549

Vilniuje 7 dienos, Helsinky 1

13 dienų — Lietuve Ir Lenkija
Kelionė 513A — gegužės 12-25 — $1,559

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3

13 dienų — Lietuva Ir Rusija
Kelionė 818 — rugpjūčio 18 - 30 — $1,559

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2

13 dienų -r Lietuva, Rusija, Vengrija
Kelionė 720 — liepos 20 — rugpj. 1 — $1,749
Kelionė 810 — rugpjūčio 10-21 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija, Čekoslovakija
Kelionė 511 — gegužės 11-25 — $1,879 
Kelionė 921 — rugsėjo 21 - spalio 5 — $1,879

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2, 
Prahoje 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 714 — liepos 14 - 28 — $1,779

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2, 
Helsinkyje 2

16 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 513 — gegužės 13-28 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3, Krokuvoje 2, 
Čestochovoje 1

10-13 DIENŲ KELIONĖS SU 5 DIENOM LIETUVOJE
10 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 510 — gegužės 10-19 — $1,549

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Milane 1

11 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 707 — liepos 7-17 — $1,579
Kelionė 915W — rugsėjo 15-25 — $1,479

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

13 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 920 — rugsėjo 20 — spalio 2 — $1,829

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Romoje 4 su 
dienos išvyka j Florenciją

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST. 

NEVVTON, MA 02166
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

a. Antano Matioškos atmi
nimo reikalu sutampa. Jis 
su kaupu atidavė tauraus 
lietuvio ir idealisto vilniečio 
duoklę savajai tautai. Mūsų 
pagarbus prisiminimas jam 
tikrai priklauso. Dėkingas 
esu už suteikimą man pro
gos įsijungti į organizuoja
mą įnašą Lietuvių Fondan 
Antano Matioškos istori
niam įtvirtinimui šiuo rei
kalu laukiama dar kitų vil
niečių atsiliepimo, o taip 
pat įsijungimo tų organiza
cijų, kuriose Antanas Ma- 
tioška visą laiką taip uoliai 
reiškėsi. Aukos siunčiamos 
Petrui Viščiniui, 173 Ar- 
thur St., Brockton, Mass. 
02402 arba tiesiog į Lietu
vių Fondą, 3001 W. 59th 
St., Chicago, III. 60629.

(pv)

NEW YORK

MENO PARODA

Š. m. kovo 28, 29 d. Kul
tūros židinyje, Brooklyn, 
N. Y. kun. Algimanto Kezio 
pastangomis įvyko nepa
prasta meno paroda, kuri 
užėmė visą didžiąją salę. 
Tai jo paties atvežta jo va
dovaujamos meno galerijos 
Chicagoje. Parodą atida
rant ilgą ir prasmingą žodį 
pasakė Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, nusakyda
mas, kodėl lietuviai vienuo
liai tapo meno entuziastais ?

Parodoje kūriniai buvo 
išstatyti šių dailininkų: M. 
Ambrozaitienės, J. Daugvi- 
los, Pr. Domšaičio, E. Vili-

Kultūrinio derliaus šventė Chicagoje
šeštadienį, balandžio 4 d. 

Chicagoje įvyko Lietuvių 
Bendruomenės premijų 
šventė. Tai jau 7-toji lietu
vių kultūrinio derliaus šven
tė, surengta LB Kultūros 
tarybos, kuriai sumaniai 
vadovauja Ingrida Bublienė 
iš Clevelando. Jinai jau tre
čioje LB Krašto valdybos 
kadencijoje veža Kultūros 
tarybos pirmininkės naštą. 
Jos suorganizuotoji Kultū
ros taryba ir įvedė daugu
mą tų premijų ir suorgani
zavo Premijų šventes, ku
rios kasmet rengiamos vis 
kitoje didesnėje kolonijoje 
su tikslu pagerbti premijas 
laimėjusius laureatus ir 
juos supažindinti su plačią
ja lietuvių visuomene.

Tos premijų šventės pra
džioje, kaip ir kiekviena 
nauja idėja, susilaukė ne
mažai priekaištų: kam tų 
premijų reikia, kodėl tiek 
daug visuomenės pinigų 
joms išleidžiama, kodėl pre- 

jos, M. Gaižutienės, V. Ig
no, I. Kaz-Jepsen, E. Kepa- 
laitės, A. Kezio, V. Krišto- 
laitytės, E. Marčiulionienės, 
A. Marčiulionio, ž. Mik
šio, N. Palubinskienės, J. 
Paukštienės, R. Poskos, Z. 
Sodeikienės, M. Stankūnie
nės, M. Strasevičiūtės, V. 
Švabienės, A. Tamošaičio, 
A. Tamošaitienės, E. Ur- 
baitytės, V. Virkaus. Viso 
apie 60 paveikslų.

mijos paskirtos tiems, o ne 
kitiems asmenims?

Būdamas V. Kutkaus 
Krašto valdyboje (tuomet 
ir buvo pradėtos premijų 
šventės ir įsteigta keletą 
naujų premijų) ir aš su
abejojau, ar buvo tikslu dėl 
literatūrines premijos didu
mo konkuruoti su Lietuvių 
rašytoju draugija, kuri iš 
tradicijos dar ir Lietuvoje 
skirdavo pačias didžiąsias 
premijas už literatūrinius 
kūrinius. Tuo klausimu aš 
buvau nubalsuotas ir dėl to 
per daug nesijaudinau. Tik 
ir V. Kutkaus ir mano val
dyboje buvo norima, kad 
kultūros premijos būtų ski
riamos tokiems asmenims, 
kurie tuo metu dar aktyviai 
su savo kūryba ar darbais 
dalyvauja šiuometiniam iš
eivijos kultūriniam gyveni
me.

šįmetinė Teatro premiją 
mane ir daugelį mano drau
gų labai nustebino, kai ku
riuos net ir papiktino. Išgir
dęs premijuoto asmens pa
vardę pradžioje aš susimai
šiau ir tylėjau, nenorėda
mas būti apšauktas igno- 
rantu, nes negalėjau atspė
ti, už kokius darbus jis ga
vo Teatro premiją. Nesigir
damas noriu prisipažinti, 
kad atidžiai seku dabartinį 
lietuvių teatrą ir nuošir
džiai sielojuosi sunkia jo da
lim ir labai džiaugiuosi, kai 
matau, kad dar vis suge
bama surengti Teatro festi
valius, kuriuose vis dar su
žiba tikri šio meno talentai. 
Tokių buvo ir šių metų fes
tivalyje, Chicagoje. Deja J. 
Blekaičio vardo jau senai 
nebesimatė.

Sekmadienį, balandžio 5 
d. klausiausi Tėvynės garsų 
programos Clevelande ir jo
je išgirdau J. Stempužio pa
sikalbėjimą su J. Blekaičiu, 
kuris buvo užrašytas 1962 
m. Tame pasikalbėjime J. 
B. pareiškė, kad jis jau tuo
met net 10 metų lietuvių 
teatre aktyviai nebesireiš- 
kė nei savo vaidyba, nei re
žisavimu, nei savo dramos 
veikalais. Aš p. Blekaičio 
asmeniškai nepažįstu,* ta
čiau apie jo sugebėjimus 
scenoje esu girdėjęs ir jo 
praeities talentu visai ne
abejoju. Man tik kyla klau
simas už ką jis gavo šįmeti- 
nę premiją, kada jis virš 30 
metų jokio vaidmens nebe- 
vaidino išeivijos lietuvių 
teatre? Tas klausimas at-

INSPECTORS
International Inspection Company 
seeks Fuel Supply Specialist. 
Ideal for ExNavy, Coast Guard 
& Maritime related personnel. 
These persons mušt be intersted 
in being trained for field posi
tions include: monitoring of load- 
ding discharges, quality testing 
and inspection work, namely for 
marine custody bulk oil, chemical 
and gases. Some college back 
ground required in the areas of 
chemestry or Geojogy.
We offer excellent benefits in- 
cluding comprehensive medical, 
dental, 401 — & pension plans. 
Qualified applicants may send 
resume & salary history to: 

ATT: DAN CORRIS
SGS CONTROL SERVICER. INC. 

20 Lafayette St.
Cartert, N. J. 07008 

an equal oppty employer (M /F) 
(12-15) 

sistoja dar aštresnėje for
moje, kai prisimenama, kad 
mūsų teatras išeivijoje iš
gyvena labai sunkius laikus 
ir kad jis dabar labai rei
kalingas moralinės ir ma
terialinės pagalbos.

Miela, Ingrida, kur Jūsų 
a n k s tyvesnieji pažadai ? 
Tiesa, mes Jūsų asmeniniai 
dėl šios premijos nekalti
nam, tik nuoširdžiai prašo
me ateityje atidžiau skirti 
premijų komisijas, joms 
duodant aiškesnes direkty
vas.

Dr. Antanas Butkus

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
A. Ploplys, Rockford .... 3.00 
Stasio Butkaus šaulių

kuopa Detroite............50.00
A. Penkauskas, Willowick 3.00
B. Rukša, Toronto ......... 8.00
A. Azukas, Hoboken .... 3.00 
M. Kuzmickas, S. Monica 5.00 
A. Kuprevičius, Cleveland 3.00 
L. Chaplicki, Willowick 10.00 
G. Sakas, Baltimore .... 33.00
O. Kr emeris,

La Grange Park ......... 8.00
A. Staniulis, Bloomfield .. 3.00 
E. Čigas, Lakewood .... 10.00 
Ed. Jokubauskas, Chicago 8.00
L. Nagevičius, Parma .... 10.00 
Dr. R. Sakalas,

Vero Beach ................ 8.00
J. F. Jasinevičiai, Euclid 30.00
P. Putrius. Livonia......... 3.00
A. Gudėnas, Dės Plaines 33.00 
G. Stapulionis, Surfside .. 13.00
M. Balys, Cleveland .... 3.00 
W. Simanas, Clearwater 33.00
J. Šiaučiūnas, Cleveland 3.00 
Dr. J. Stukas, Watchung 5.00 
A. Jonaitis, Cleveland .. 3.00 
A. Sederavičienė, Omaha 8.00
K. Praleika, Little Falls .. 3.00
I. Vinclovienė,

Mayfield Village ......... 6.00
E. Janulienė, Cleveland 13.00 
D. Venclauskaitė, Wolcott 37.00 
M. Gruzdys, Euclid......... 1.00
J. Okunis, Flushing ....13.00 
S. Strikaitis, Los Angeles 8.00 
A. Petkauskas, Chicago .. 3.00 
Gr. Žukauskas, Chicago 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

TOOL & DYE 
JOURNEY PERSON

We have an immediate opening 
on our 2nd or 3rd shift for a 
qualified tool and dye maker.
The right individual mušt have 
completed a formai apprentice- 
ship program in the toli and dye 
field.

MILFORD PRODUCTS 
CORPORATION

30 THOMPSON ROAD 
(OFF RTE 139) 

BRANFOR, CT. 06405
Equal Opportunity Employer 

(13-19)

MAINTENANCE — maintenance per
sons (3) 2 live-in 8c I live-off posi
tions available. Owners of several 
apt. complexs need maintenance per
sons. Duties will include būt not 
limited to electrical, plumbing,- car- 
pentry, masonry ‘8c boiiers. Some epx. 
in the mention fields desirable. Sa
lary, vacations, holidays & a good 
benefit package await the right per
sons. Interested personnel should call 
201-361-9242 for application 8c inter- 
views. (15-17)

MAINTENANCE 
(BUILDING)

Mušt have knovledge of and be. able 
to demonstrate experience in general 
plant and grounds maintenance, 
plumbing and electrical distribution 
systems and controls. Skills in all 
electrical and mechanical Tepairs and 
maintenance are essential. You will 
also crate and skid machines and 
parts for shipments. For immediate 
consideration, apply in person daily.

MAHAFFY & HARDER 
ENGINEERING CO.

140 CLINTON ROAD
FAIRF1ELD, N. J. 07006

Equal Opportunity Employer M /F
(15-17)
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Didinga premijų šventė
(Atkelta iš 1 psl.) 

ra ir lietuvių meno iškėlimą 
šiame krašte. Plaketę įteikė 
Kultūros tarybos narė Ni
jolė Palubinskienė, o čekį 
LF valdybos pirm. Marija 
Remienė.

Muzikos premiją vertini
mo komisija paskyrė Faus
tui Stroliai, už — nuosta
biai įvairią muzikinę ir vi-, 
suomeninę veiklą. Plaketę 
įteikė I. Bublienė, o LF če
kį — M. Remienė.

Teatro premiją priėmė 
akt. Jurgis Blekaitis. Ver
tinimo komisija jam premi
ją paskyrė už režisieriaus 
ir aktoriaus darbą bei išei
vijos teatro iškėlimą į pro
fesionalinį lygį. Plaketę 
įteikė I. Bublienė, o čekį 
LF tarybos pirm. Povilas 
Kilius.

žurnalisto premiją komi
sija atidavė veteranui žur
nalistui, rašytojui ir dauge
lio premijų mecenatui kun., 
dabar jau prelatui dr. Juo
zui Prunskiui, už ilgų metų 
b e n dradarbiavimą beveik 
visoj išeivijos perio j odinėj 
spaudoj ir daugybę vertin
gų straipsnių lietuvių bei 
anglų kalbomis. Plaketę 
įteikė Vacys Rociūnas, o LF 
čekį P. Kilius.

Visi laureatai tarė po 
trumpą padėkos žodį kultū
ros tarybai, vertinimo ko
misijoms ir mecenatui Lie
tuvių Fondui.

Sveikinimai

Pirmuoju kalbėjo gen. 
konsulas Vaclovas Kleiza, 
pasidžiaugęs išeivijos lietu
vių dideliu įnašu į lietuvių 
kultūros aruodus, sveikino 
laureatus ir mecenatą Lie
tuvių Fondą, šiemet minin
tį 25-rių metų veiklos su
kaktį. Reikalingi kūrėjai, o 
taip pat ir finansai jų kū
rybai skleisti.

PLB valdybos pirm. Vy
tautas Kamantas, pažymė
jęs kūrybos svarbą lietuvių 
išeivijos gyvenimui ir tau
tai, sveikino laureatus ir 
dėkojo JAV LB kultūros 
bei mecenatui Lietuvių Fon
dui už paskatą ir paramą.

JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Algimantas Gečys 
sveikino laureatus, dėkojo 
Kultūros tarybos pirm. In
gridai Bublienei už jos ilga
metę nepailstamą veiklą ir 
įteikė rožių puokštę, kurią 
ji vėliau pasidalino su lau
reatais bei rėmėjais.

Lietuvių Fondo vardu 
kalbėjo tarybos pirm. Povi
las Kilius, pasveikinęs pre
mijų laimėtojus ir kultūros 
tarybą už pastangas išryš
kinti atskirų kultūros šakų 
atsiekimus, kvietė daugiau 
dėmesio skirti jaunimui ir 
skatinti aktyviau įsijungti 
į lietuvišką veiklą, kad ne- 
pritrūktumėm kūrėjų ir vi
suomenininkų.

Visa eilė sveikinimų buvo 
gauta raštu, kuriuos sumi
nėjo programos vadovas. 
Sveikino: vyskupas Paulius 
Baltakis, Lietuvos atstovas. 
Washingtone dr. Stasys 
Bačkis, Lietuvių rašytojų 
draugijos pirm. Česlovas 
Grincevičius, Lietuvių žur-_ 
nalitsų sąjungos valdybos 
pirm. Rūta Klevą židžiū- 
nienė ir kiti.

Meninė programos dalis
Premijų šventėje meninę 

programą atliko teatras 
Antras Kaimas. Progra^. 
moję dalyvavo šie aktoriai: 
Vida Gilvydienė, Jūratė 
Pakštytė - Landf ield, Indrė 
Toliušytė, Eugenijus Būtė
nas, Eduardas Tuskenis, 
Arvydas Vaitkus ir progra
moj neįrašytas veteranas 
Romas Stakauskas. Prie« 
vaizdas Algirdas Titus An-

Antro kaimo aktoriai šventėje atlikę meninę programą. J. Tamulaičio nuotr.

Poetas Bernardas Brazdžionis premijų šventėje.
J. Tamulaičio nuotr.

tuviškų laikraščių ir žurna
lų prenumeratas, lietuviš
kos visuomeninės bei kul
tūrinės veiklos rėmimą, au
kas fondams, katedrai ir 
t.t. Išeivijos lietuvis turi ne 
tik materialines gėrybes 
skaičiuoti ir vertinti (ir jų 
labai reikia), bet ir kultū
rines bei visuomenines pa
stangas remti.

JAV LB kultūros tarybos 
pastangos iškelti kultūri
ninkus ir kūrėjus yra di
džiai sveikintinos ir toliau 
vykdytinos. Septintoji pre
mijų šventė, įvykusi balan
džio 4 d. savame Jaunimo 
centre, Chicagoje, praėjo 
labai iškiliai ir oriai. Asme
niškai dalyvavo visi laurea
tai ir tuo dar labiau įverti
no šios šventės reikšmę. 
Lietuviškoji visuomenė ne
liko abejinga ir užpildė di
džiąją salę, o vėluojantieji 
turėjo tenkintis balkonu. 
Rengėjai parodė daug su
manumo., kad premijų įtei
kimas ir laureatų pagerbi
mas būtų tinkamai praves
tas. Teigiamai vertintinas 
programos vadovas akto-

Aktorius Arūnas Čiuberkis gražiai pravedęs premijų šventę.
J. Tamulaičio nuotr.

tanaitis ir šviesų bei garso 
mygtukus spaudė Jonas 
Kaunas.

Kaip visada, Antras Kai
mas juokino publiką įvai
riais lietuviško ir bendra 
gyvenimo įvykių šaržais. 
Dėl laiko stokos ar kitų 
aplinkybių, nebuvo paliesti 
šio vakaro įvykiai, o me
džiagos nestokojo. Ir komi
sijų sudarymas, ir laureatų 
atrinkimas prašosi Antro 
kaimo šaržo. Gal tą pama
tysime naujajame sezone.

Užsklandai

Nežinau nuo ko ir pradė
ti, nes neramusis kipšiukas 
šnabžda apie teigiamas ir 
kritiškas pastabas. Visada 
maloniau, kai tenka kuo 
nors teigiamu pasidžiaugti 
ir nesmagu, kai tenka ren
gėjus ar vertintojus pakri
tikuoti ar savo atskirą nuo
monę pareikšti. Sakoma, 
kad lengviau kritikuoti, o 
ne dirbti. Mūsų išeiviško- 
mis sąlygomis šis dėsnis 
dar labiau tinka, nes daž
niausiai dirbama iš pasiau
kojimo, jaučiant tik mora

Žurnalisto premijos laureatas prelatas dr. Juozas Prunskis 
priimant premiją. Kairėje V. Rociūnas Kultūros tarybos narys 
ir P. Kilius — LF Tarybos pirmininkas, įteikęs premiją.

J. Tamulaičio nuotr*

linį pasitenkinimą.
Spaudoje dažnai tenka 

skaityti, kad tas ar anas 
atšventė apvalią amžiaus 
sukaktį, įsigijo puošnią „re
zidenciją” ir į jos pašventi
nimą susikvietė didoką bū
rį kaimynų bei draugų ir 
šampanas liejosi per taurių 
kraštus. Bet tuose aprašy
muose pasigenrame apie lie
tuviškų knygų lentynas, lie- 

rius Arūnas Čiuberkis, pui
kiai atlikęs jam skirtą pa
reigą. Aiškia ir taisyklinga 
lietuvių kalba bei scenine 
laikysena, maloniai veikė 
visą auditoriją. Išmokome 
trumpai kalbėti ir nebevar- 
ginti susirinkusiųjų, nes 
kad ir kaip ilgai kalbėtu- 
mėm, vi stiek nei laureatų, 
nei rengėjų, nei mecenatų 

(Nukelta į 8 psl.)
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Premijų šventė...
(Atkelta iš 7 psl.)

visų nuopelnų nepajėgtu- 
mėm išsakyti. Premijų įtei
kimo ir laureatų atžymėji- 
mo dalis praėjo sklandžiai 
ir deramoje aukštumoje.. 
Jautėsi pakili nuotaika, 
džiaugsmas ir pasididžiavi
mas.

Tuo ir reiktų baigti, bet 
tas nenuorama kipšiukas 
vis šnibžda, kas gi buvo tie 
žmonės, kurie visa tai pa
darė, suruošė. Pagirtina, 
kad programoj įrašyti lau
reatai ir vertinimo komisi
jos bei sprendimų motyvai, 
bet pasigendame rengėjos, 
Kultūros tarybos pilnos su
dėties. Tur būt nėra laik
raščius skaitančio lietuvio, 
kuris nežinotų Kultūros ta
rybos pirmininkės vardo, 
bet labai retas žinome kitų 
tarybos narių pavardes. Ar 
tokiais atvejais, nors pro
gramoje, nevertėtų juos vi
sus išvardinti? Įdomu bū
tų ar vertinimo komisijose 
yra ir Kultūros tarybos na
rių, dalyvaujančių premijų 
skyrime.

šventės globėja progra
moje įrašyta LB Vidurio 
Vakarų apygarda, talki
nant . specialiam komitetui. 
Būtų buvę įdomu žinoti ir 
apygardos sudėtį ir to spe
cialaus komiteto, žmonės 
dirbo, plušo, rūpinosi, o nė 
pavardės nepaminėtos. Ko
dėl? Kitą kartą gali būti 
sunkiau prisišaukti talki
ninkų, o be jų darbo rankų 
jokie renginiai neapsieina.

Labai pasigendame pre
mijoms skirti taisyklių. Ko
kiu pagrindu ir už ką pre
mijos yra skiriamos. Skel
biama, kad premijos paskir
tos už 1986 metus, bet ver
tinimo komisijų motyvai 
įvairuoja ir dažniausiai le
mia visa praeities veikla, o 
ne tų metų pasireiškimas. 
Kas ir kokiu pagrindu suda
ro vertinimo komisijas. Tai 
yra labai svarbu, nes kai 
paskaitai, kad tokia ar kito
kia premija paskirta asme
niui, nieko bendro per 20 
metų neturėjusiam su tos 
premijos pavadinimu, tai ir 
pasigendame skyrimo ir ko
misijų sudarymo taisyklių. 
Jei kultūros taryba tokias 
taisykles turi, tai reikia jas 
paskelbti ir visuomenę su
pažindinti. Dabar viena ko
misija sudaroma iš 3-jų na
rių, o kita — 5-ių narių. 
Aišku, trijų narių komisija 
yra per maža. Dar gi, kas 
komisijoms pasiūlo kandi
datus: kultūros taryba ar 
ji pati pasirenka? Būtų 
taisyklės, tai tie klausimai 
visai nekiltų. Reikėtų tuos 
reikalus pasiaiškinti, kad 
nekiltų jokių abejonių ir 
premijų skyrimas būtų dar 
tobulesnis.

Aplamai, septintoji pre
mijų šventė praėjo gražiai 
ir sklandžiai. Padėka pri
klauso rengėjai Kultūros 
tarybai ir jos talkininkėms.

P. Š. Sveikinu žurnalistą 
kun. dr. Juozą Prunskį ne

Nedidelis audeklo gaba-. 
lėlis. Ypatingai jei spalvo
tas, labai daug reiškia mū
sų gyvenime. Pavyzdžiui: 
netolimoje praeityje, mer
gaitė įrišusi į plaukus spal
votą kaspinėlį, taip sužavė
davo bernelį, kad jis tik po 
vestuvių atsikvošėdavo, kad 
kažkur buvo apgautas.

Neišvengia to ir didieji 
politikos žmonės. Kai Stali
nas prisisiuvo generolinius 
antpečius, amerikiečiai, an
glai, prancūzai ir kiti tie
siog į ekstazės duobę įkri
to. ”Va, pažiūrėkite, Stali
nas pakeitė savo politiką... 
Ir tuoj užmiršo, kad caro 
karininkams bolševikai gy
viems ant nuogo kūno ant
pečius kapojo.

Dabartinis sovietijos ca
ras Gorbačiovo suprato 
vakarų pasaulio silpnybes. 
Važiuodamas į Angliją pa
sikabino po kaklu audeklo 
gabalą, kurį esame įpratę 
šlipsu vadinti. Tas taip pa
veikė Anglijos premjerę, 
kad nereikėjo du kart kar- 

tik, kaip laureatą, bet ir 
pakėlimą į prelatus, nes abu 
įvertinimai yra tikrai už
pelnyti, tik gal pavėluoti.

A. Juodvalkis

A. Kaminskas,
Dirigentas

D. Mongirdaitė,
Maženka

D. Rovvader,

B. Kazėnas,
Vašek

A. Brazis,
Krušina

Audeklo gabalėlis Vladas Vijeikis

toti pakvietimo. Tuoj pat 
nuskubėjo į Maskvą susi
tikti su šiuo šlipsuotu džen
telmenu. Privačiai kalbant, 
jam dar trūksta peruko. 
Kreipsis į Ameriką. Ame
rikiečiai duoda duonos, duos 
ir plaukus.

Kad jau paminėjome Gor
bačiovą, tai tegul man leis
ta šiek tiek nukrypti nuo 
temos. Amerikos laikraš
čiuose, televizijoje ir šiaip 
jau pasikalbėjimuose, visi 
apgailestauja, kad sovietai 
nepažįsta amerikiečių, o 
amerikiečiai sovietų. Tai iš 
dalies tiesa. Pavyzdžiui: 
Gorbačiovas paskelbė, kad 
dabar bus „glasnost”. šį žo
dį amerikiečiai išvertė: 
”openninis”. Tai visai skir
tingos sąvokos. Glasnost 
reiškia garsiai garsinti sa
vo kepamų hamburgerių ne
paprastą skonį. Tai yra 
garsinimas, bet ne atviru
mas. Kodėl tie emerkiečiai 
ekspertai nepaklausia dypu- 
kų?

Glasnost sovietijoje jau 
senai buvo. Sovietiniuose 
laikraščiuose dažnai užtiksi 
žinių, kad tas ir anas nie- 
kadėjas, buržuazijos išpera, 
pavogė kai ką iš savo dar
bovietės. Teko skaityti apie 
daktarą, kuris mėsos gaba
lą savo portfelyje išsinešė.

P. Amster
Režisierius

A. Galžlūnienė, 
Chormeisterė, 

Esmeralda

A. Gečas,
Chormeisteris

G. Frank
Piršlys

E. Rukštelytė,
Ludmila

J. Savrlmas,
Direktorius

G. Stauskaitė, 
Hata

M. Prapuolenis, 
Miša, Indėnas

LIETUVIŲ OPERA
31 sezonas

SMETANOS
3 v. opera

PARDUOTOJI NUOTAKA
1987

Balandžio 25 d., 7:30 vai. vak.
Balandžio 26 d., 3:00 vai. vak.

Morton HS Auditorijoje 
2423 S. Austin Blvd.

Cicero, Illinois

Diriguoja ARŪNAS KAMINSKAS

Bilietai — 25, 20, 15 ir 10 dol.

Gaunami Vaznelių prekyboje:
2501 W. 71st St.

Chicago, II. 60629 
312-471-1424

Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 
tik čekį išrašant Lithuanian Opera Co., Ine.

Ten pat gaunami ir autobusų bilietai
Visus ir iš visur kviečiame atvykti į spektaklius.

Daktaras vagia gabalą mė
sos ? Kažkas negerai, bet 
glasnost toliau negarsina. 
O reikėtų imti atvirai kal
bėti apie sistemą kuri ver
čia daktarą mėsos gabalą 
nudžiauti. Va čia jau būtų 
atvirumas.

Bet grįžkime prie pirmi
nės temos, nes gali mane 
apkaltinti Amerikos ir So
vietų Sąjungos santykių 
gadinimu. O dabar taip gra
žiai viskas vyksta. OSI 
(Office of Special Investi- 
gation) puikiai sugyvena su 
KGB. Kiekvienas Maskvos 
parėdymas nuolankiausiai 
vykdomas. Užtenka Mask
vai pražiodinti savo nasrus, 
OSI suranda kuo tuos nas
rus užkimšti.

Na va ir vėl nukrypau 
nuo temos. Tad dabar tik
rai grįžtu prie gabalėlio au
deklo. ^Ar prisimenate tuos 
netolimus laikus, kai mūsų 
žavingosios moterys dėvėjo 
tokius drabužius, kad galė
jo iš šlipso sijoną pasisiūti? 
Va, tai buvo laikai. Ir akiai 
į ką pažiūrėti ir piniginei 
ne taip skaudu. Bet mote
rys yra moterys. Pravėru- 
sios savo drabužių sandėlio 
duris, kurio įtalpos nereta 
krautuvė pavydėtų, sušun
ka: „Nieko neturiu apsi
vilkti. Aš nuoga. Kaip aš

eisiu į mūsų pirmininko pa
gerbimo balių?’*

Jeigu taip būtų šūktelė
jusi prieš kokį pusšimtį me
tų, tai sakytume tegul ei
na nuoga. Bet dabar tenka 
aprėdyti nuo galvos iki ko
jų. Ir čia jau neužtenka ga
balėlio audeklo.

■
L. B. DARBUOTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAI

JAV Lietuvių Bendruo
menės darbuotojų rajoni
niai suvažiavimai vyks se
kančiai :

Vakarinio pakraščio, ku
rį sudaro: Ohio, Michigano, 
Vidurio Vakarų ir Vakarų 
apygardos ir jose veikian
čios apylinkės, Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojų, 
valdybų pirmininkų bei val
dybų atstovų suvažiavimas 
vyks balandžio mėn. 26 d., 
Chicagoje, Jaunimo centre 
— 5620 So. Claremont Avė. 
šis suvažiavimas yra su
jungtas su LB Vidurio Va
karų apygardos suvažiavi
mu, kurio pradžia devintą 
vai. ryto ir turėtų tęstis iki 
dvyliktos valandos. Dvylik
ta vai. oficialus LB-nės Va
karų rajono LB-nės darbuo
tojų suvažiavimo atidary
mas. Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba yra šio su
važiavimo globėja. Jie kvie
čia svečius iš kitų apygardų 
dalyvauti ir jų suvažiavime, 
kuris prasidės devintą va
landą.

Rytinio pakraščio, kurį 
sudaro: LB-nės Bostono, 
Connecticut, Floridos, New 
Jersev, New Yorko ir Piet
ryčių apygardos ir jose vei
kiančios apylinkės, suvažia
vimas vyks, gegužės mėn. 2 
d., šv. Andriejaus parapi
jos salėje, 396 Church St., 
New Britain, Connecticut 
06051. Suvažiavimą globo
ja, LB-nės Hartfordo apy
linkės valdyba, vadovauja
ma Alfonso Dziko ir talki
nama — New Britain apy
linkės valdybos. Suvažiavi
mo atidarymas 10 vai. ryto. 

Suvažiavimai ruošiami, 
kad arčiau vieni kitus pa
žinti, išgirsti LB-nės dar
buotojų pastabas bei pasiū
lymus, dėl LB-nės veiklos, 
Organizacinės tvarkos ir 
ateities darbų.

SEWING MACH1NE OPERATORS 
10 openings are available for expe- 
rienced sewers. Willing to train those 
applicants with the right qualifica- 
tions. Good pay. Benefits including 
hosp. & pension. Call Pat Ward, Per- 
sonnel, 201-827-9135 or apply: Mor- 
ley Shirt Co., Rt. 23, Franklin, N. J. 
07416. (15-17)

GLASS BL0WER WANTED
Exp’d quartz glass blower for mfg. 
co. in Fairfield. 4 day work week with 
tį day on Fri. Good benefits & excel- 
lent working cond. Call 201-227-6010 
■for interview. (15-19)

0WNER/0PERAT0RS
If your own a single axle or tandem 
axle tractor or have a interest in pur- 
chasing a tractor through our pur- 
chase program, then Spartan Express 
has a great opportunity for you in 
our Newark area. WE OFFER:
• Excellent income potential
• Insurance (group ra tęs) optional
• Equipment purcnase plan
• Settlements weekly
For more information contact: Bob 
MARTIN

at 201-792-3000
A company of Roadway Services



1987 m. balandžio 16 d. DIRVA Nr. 15 — 9

Lietuvių Fondo suvažiavimo

darbai Juozas Žygas

Suvažiavimas įvyko kovo 
28 d. Jaunimo Centre, Chi- 
cagoje. Didėja Fondas, didė
ja ir rūpesčiai. Rūpesčiai di
dėja dėl to, kad - krentant 
investavimų procentams - 
mažėja ir Fondo pajamos, 
tad pelno skirstymo komisi
jos darbas darosi sunkesnis. 
Taip pat, didėjant Fondui, 
didėja ir pavojai: yra tokių, 
kuriems tie sukrauti milijo
nai kvepia. Vieni norėtų tų 
milijonų srovę į savo daržą 
nukreipti, o kiti turi viziją, 
kaip tuos pinigus geriau iš
žarstyti. Laimė, kad Fondo 
vadovybė yra gerose ranko
se ir nesvyruojančiai laikosi 
Fondo steigėjų principų, 
kaip įrašyta Fondo įstatuo
se: 'telkia lėšas ir gaunamo
mis pajamomis remia lietu
vių švietimą, kultūrą, moks
lą; skatina išlaikyti tautinius 
papročius ir kalbą*. Taigi, 
nėra numatyta, kad pinigus 
investuotų į ‘pelningą biznį’ 
arba užsiimtų stogų dengi
mu. Tiek Fondo vadovybei, 
tiek visuomenei parodžius 
reikalo supratimą, šie pavo
jai jau praėjo, tad ir suvažia
vimas galėjo vykti vieningo
je ir darbščioje nuotaikoje.

Suvažiavimą atidarė Tary
bos pirm. Povilas Kilius. Iri- 
vokaciją sukalbėjo kun. dr.
J. Prunskis. Mirusiųjų Fon
do narių atminimui žvakę už 
degė Kazys Bartašius. Mi
rusių pagerbimą pravedė Rū 
ta Juškienė, perskaitydama 
pereitais metais mirusių są
rašą, kuris kas metai vis il
gėja. Siame pagerbime bu
vo perskaitytos 95 pavardės. 
Kad per daug nenusimintu- 
mėm, skubu nurodyti, kad 
pereitais metais įstojo 115 
naujų narių.

Į suvažiavimo prezidiumą 
pakviesti Kazys Ambrozai- 
tis, Tomas Rėmeikis ir My
kolas Drunga, o į sekretoria
tą Daina Kojelytė. T. Remei- 
kis pasiūlė dienotvarkę, kuri 
buvo priimta. Po sveikini
mų buvo sudarytos komisi
jos suvažiavimo darbams: 
registracijos ir mandatų, no
minacijų, balsų skaičiavimo, 
nutarimų ir spaudos.

Suvažiavime dalyvavo 144 
nariai su 8727 balsais (įskai
tant prisiųstus įgaliojimus), 
kas sudaro gal apie 32% 
visų Fondo balsų. Kadangi 
jau artėjama prie keturių 
milijonų, tad pačioje suva
žiavimo pradžioje, norint pa
kelti nuotaiką, pradėjo byrė
ti tūkstantinės. Pereitų me
tų suvažiavime Hot Springs 
atstovas Antanas Makaras 
davė tūkstantinę su sąlyga, 
kad juo pasektų ir kiti. Atsi
liepiant į jo iššūkį P. Kilius 
paklojo tūkstantinę, jį pase
kė A. ir A. Razmos, S. Baras,
K. Ambrozaitis, F. Kaunas, 
J. Valaitis. Rožė ir Pr. Ma- 
černiai, neturėdami su savi
mi čekių knygtės, pažadėjo 
parėję į namus parašyti tūks 

tantinę, Ida Bartašienė tūks
tantinę ir Kleopas Girvilas 
3,000 dolerių. Ypač reikia 
atkreipti dėmesį į paskuti
niuosius du aukotojus - Ida 
Bartašienė yra buvusi Sibiro 
tremtinė, o Kleopas Girvilas 
yra jau senyvas ir nesveikuo 
jantis pensininkas. Esant ge
rai nuotaikai, buvo pagerb
tas A. Razma - Fondo pradi
ninkas - ir jam buvo įteikta 
meniška Fondo emblema.

Toliau sekė pranešimai, 
kurie buvo kondensuoti ir 
neištęsti. Tarybos pirm. P. 
Kilius nurodė, kad Fondas 
pastoviai auga tiek narių 
skaičiumi, tiek ir savo kapi
talu. Šiuo metu Fonde yra 
5799 nariai, o kapitalas per 
metus paaugo 316,724 dol. 
Fondo pinigai yra saugiai ir 
pelningai investuoti.

Pagal valdybos pirm. A. 
Razmos pranešimą, 1986 
metai buvo treti geriausi 
Fondo metai, iki keturių mi
lijonų betrūksta tik 370,000 
dolerių. Šiek tiek pasitempę 
25 metų jubiliejų galėtume 
apvainikuoti keturių milijo
nų Fondu.

Lietuvių Fondas pasiekė 
šiuos laimėjimus visuome
nės pasitikėjimo dėka, o tai 
yra išmintingų Fondo prin
cipų dėka. Tie principai yra:

1. Lietuvių Fondo kapita
las neliečiamas.

2. Lietuvių Fondą tvarko 
patys aukotojai.

3. Lietuvių Fondo pelnas 
skirstomas būtiniesiem 
lietuvybės darbams.

Marija Remienė, naujoji 
valdybos pirmininkė, yra pri 
tyrusi Fondo darbuotoja ir 
vajų organizuotoja. Reikia 
manyti, Fondo valdyba yra 
gerose rankose.

Finansų komisijos prane
šimas yra labai svarbus, ka
dangi nuo investavimų pri
klauso Fondo gerovė. Fon
do pinigai yra saugiai ir pel
ningai investuoti. Nors in
vestavimų procentai mažė-

Pagerbiamas LF steigėjas dr. A. Razma. Iš kairės: M. Remienė, P. Kilius, D. Kojelytė ir 
dr. A. Razma. J. Tamulaičio nuotr.

Lietuvių Fondo valdyba. Iš kairės sėdi: R. Juškienė, P. Kilius. M. Remienė, A. Razma, 
A. Juodvalkis. Stovi: K. Dočkus, E. Oželienė, St. Baras ir A. Steponavičienė.

J. Tamulaičio nuotr.

ja, tačiau nusistatyta nema
žinti paskirstymui numaty
tos sumos. Skirtumą padeng 
ti turi akcijų priaugimas.

Jeigu iki šiol visi praneši
mai daugiausiai sukosi apie 
tai, kaip padidinti Fondą, tai 
S. Baro pranešimas buvo 
apie tai, kaip Fondo pelnas 
yra išdalinamas. Fondas dėl 
to ir buvo sudarytas, kad sa
vo pelnu galėtų paremti lie
tuvišką veiklą. Pereitais me 
tais buvo paskirta rekordinė 
suma - 265,200 dolerių.

Palikimų komisijos prane
šimą padarė Daina Kojelytė. 
Ji, kaip advokatė, nurodė, 
kad yra labai svarbu laiku 
sutvarkyti testamentus ir 
tvarkant neužmiršti Fondo. 
Palikimais yra palikta Fon
dui netoli vieno milijono, tai
gi ir tie, kurių jau mūsų tar
pe nebėra, savo palikimais 
tebešelpia lietuvišką švieti
mo ar kultūros darbą.

Informacijos komisijos 
pirm. A. Juodvalkis pažy
mėjo, kad Fondo reikalais 
visuomenė plačiai yra plačiai 
informuojama per spaudą ir 
radijo valandėles. Fondo 
klausimais plačiai rašoma ir 
Fondo reikalai ginami.

Toliau sekė Kontrolės ko
misijos pranešimas, kurį pa
darė Adolfas Markelis. Fon-

das yra profesionališkai tvar 
komas, apyskaita ir knygos 
vedamos pavyzdingai. Ki
taip ir negalėtų būti, kadan
gi Fondas gali būti tikrina
mas ir valdžios kontrolės, be 
to, Fondo apyskaitas tvarko 
profesionalas OPA.

Toliau sekė rinkimai. Bu
vo renkami šeši Tarybos ir 
trys Kontrolės komisijos na
riai. Kol balsai buvo skai
čiuojami, vyko pranešimai iš 
atskirų vietovių, sumanymai 
ir diskusijos. V. Kutkus, at
stovas ir Fondo organizato
rius Detroite ir apylinkėse, 
pranešė apie įstojimą 10 nau
jų narių ir 23 nariai padidino 
Įnašus. Detroito apylinkė 
yra antroje vietoje, tuojau 
po Chicagos (403 nariai). Mil 
da Lenkauskienė pranešė 
apie Clevelando ir jo apylin
kės veiklą (295 nariai). An
tanas Makaras, Hot Springs 
atstovas, pranešė, kad jų ko
lonijoje, iš 147 gyventojų, 
100 yra Fondo nariai su 
$54,700 įnašu. Pereitais me
tais įnašai padidėjo 3,000 dol. 
Jis siūlė pakeisti tą paragra
fą, kur kalbama apie likvida- 
davimą. Fondas negali būti 
likviduojamas, jis skirtas 
laisvai Lietuvai. Tai reikia 
labai aiškiai pabrėžti. Šis jo 
pasiūlymas buvo paremtas

iš salės.
Buvo klausimas, kodėl sti

pendijų anketoje yra tokie 
klausimai, kaip priklausy
mas lietuviškoms organiza
cijoms ar lietuviškai veiklai. 
Klausėjo nuomone tokie 
klausimai yra diskriminaci
niai ir priešingi konstitucijai 
Jam buvo paaiškinta, kad 
Fondas yra sukurtas lietu
vybės palaikymui, tad ir yra 
klausimai surišti su lietuviš
ka veikla. Birutė Kemėžaitė 
iškėlė kausimą, kodėl Krikš
čionybės jubiliejaus reika
lams yra paskirta net 11,000 
dolerių, kai didelė visuome
nės dalis tokiam minėjimui 
nepritaria. Juozas Masilio- 
nis pasiūlė, kad ateityje nu
rodant pelno išdalinimą at
skirtai būtų rodoma, kiek 
paskirta lituanistiniam švie
timui ir kiek švietimui bend
rai. Negalima visko suplak
ti į vieną krūvą. Zuzana Juš- 
kevičienė pasiūlė ‘švietimą 
remti net tiek nuo stogo (ka
tedra), kiek nuo pamatų*. 
Taip pat siūlė pakeisti įsta
tus taip, kad įgaliojimai ne
būtų nukreipti į kelias ran
kas.

Kol šie klausimai buvo ke
liami, buvo suvesti rinkimų 
rezultatai. Į Tarybą trims 
metams išrinkti: K. Ambro- 
zaitis, M. Remienė, P. Kilius
J. Vazneliš, M. Druriga ir R. 
Juškienė. Kandidatu liko 
kun. J. Borevičius. Kontro
lės komisija perrinkta ta pa
ti: A. Markelis, J. Rimkevi
čius ir J. Žygas.

Suvažiavimo nutarimai: 
Suvažiavimas sveikina visus 
Fondo narius, kviečia ir ki
tus įsijungti, kad greičiau tu 
rėtumėme keturių milijonų 
Fondą. Lietuvių Fondo pa
grindinis kapitalas negali 
būti liečiams ir išdalintas.

Suvažiavimas baigtas Tau
tos himnu. Po suvažiavimo 
visiems dalyviams Jaunimo 
centro kavinėje buvo kuk
lios vaišės.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA
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DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius

KULTŪRINĖ POPIETĖ;

Tautos Fondo atstovybės 
Michigane balandžio 5 d. 
suruošta šv. Antano para
pijos salėje Kultūrinė po
pietė praėjo su pasisekimu. 
Dalyvavo virš 100 svečių. 
Buvo atvykusių ir iš kitų 
miestų.

Salė popietei buvo gražiai 
paruošta. Popietę pradėjo, 
a t v y k u sius pasveikino, 
įžanginį žodį tarė ir Vliko 
vicepirmininką Vytautą Jo
kūbaitį pristatė atstovybės 
pirmininkė Eugenija Bulo
tienė.

Vytautas Jokūbaitis pa
darė Tautos Fondo apžval
gą nuo įsikūrimo iki šios 
lienos. Jam baigus publka 
ilgai plojo-.

Tautos fondo atstovybės 
iždininkas Vladas Staškus 
supažindino su surinktais 

EKSKURSIJA J LIETUVOS
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJŲ 

ROMON
8 dienų kelionė birželio 24 - liepos 2 
tiktai 1,119 dol.

J ŠIĄ KELIONĘ ĮSKAITOMA:

— Skridimas ALITALIA oro linija ir visa transpor- 
tacija

— Apsistojimas Residence Palace viešbutyje 
(dviese kambaryje) ir kasdien pusryčiai (continental) 

— Romos apžiūrėjimas
— Šv. Tėvo Iškilmingos mišios ir arkiv. Jurgio 

Matulaičio beatifikacija
— Arkiv. J. Matulaičio garbei mišios 12 apaštalų 

bazilikoje
— Lietuvių audiencija pas Šv. Tėvą
— Ekumeninės pamaldos katakombose
— Pokylis castel St. Angelo pilies rūmuose
— Galimos kelionės j Florenciją, Asyžių, Veneciją 

Ir kitas jdomias vietas.
— Ekskursiją lydės Baltic Tours savininkai Birutė 

Ir Algis Mitkai

Suinteresuotieji rezervacijas prašomi atlikti gali
mai anksčiau, nes vietų skaičius ribotas.

Kad užsitikrinus vietą, užpildžius žemiau prideda
mą atkarpą su 119 dol. užstatu, prašom siųsti:

BALTIC TOURS
293 Auburn St.
Newton, MA 02166 Tel.: (617)-965-8080

Prašau rezervuoti vietą as......Jubiliejinei kelionei
Romon.

PAVARDĖ ........................................................................

ADDRESAS .....................................................................

MIESTAS ................. ........................................................

TELEFONAS: Namų.............Darbo...........
«r

Vykstu Boston............... New York.............

Sekcija: Rūkantiems.........Nerūkantiems.........

ir Tautos fondui pasiųstais 
finansais. Atstovybė yra 
pasiuntusi daugiau negu 
95,000 dol. Ir šiais metais 
jau surinkta ir pasiųsta 
2,345 dol.

Vicepirmininkas Mykolas 
Abarius stambesniomis au
komis aukojusiems įteikė 
diplomus.

Meninėje dalyje Rima 
Idzelytė, padeklamavo porą 
eilėraščių, o atvykusios iš 
Clevelando kanklininkės Ju
lija, Lilija ir Nida Geležy- 
tės paskambino šešis kūri
nius kanklėmis.

Programos atlikėjus Li
dija Mingėlienė papuošė gė
lėmis, o Stefanija Kaune- 
lienė kanklininkėms įteikė 
dovanų knygų ir tarp jų 
buvo 100 metų sulaukusio 
Vinco Dabkaus paties pa
daryta graži Vytis.

Programos atlikėjams,

Tautos Fondo atstovybės Detroite nariai su svečiais. Iš kairės: Algis Vaitiekaitis, Lidija 
Mingėlienė, Mykolas Abarius, Nijolė Zelwender, Vytautas Jokūbaitis, Eugenija Bulotienė, Vladas 
Staškus, Ona Jokūbaitienė, Vincas Tamošiūnas ir kun. Alfonsas Babonas K. Sragausko nuotr.

a t s i lankiusiems, aukoju
siems fantais ir pinigais ir 
prie šios popietės prisidė- 
jusiems padėkojo Eugenija 
Bulotienė.

Maldą prieš vaišes sukal
bėjo kun. Alfonsas Babo
nas. Dovanas paskirstė lote
rijos būdu, Eugenija Bulo
tienė ir Edvardas Milkaus1- 
kas. Vertingesni fantai te
ko: Lietuvių Enciklopedija 
— Nijolei Zelwender, gra
žios lėlės — Bronei Sukaus- 
kienei ir Birutei Barauskie
nei, Dirvos metų prenume
rata — Adelei Poderienei, 
krepšys margučių — Sta
siui Garliauskui, gražus pa
veikslas — Albinui Pnsdeš- 
riui, kiti gavo mažiau ver
tingus fantus.

Kultūrinės popietės visų 
dėmesys buvo Algio Vaitie- 
kaičio suruošta paroda, ku
rioje nuotraukomis, knygo
mis, žurnalais ir skulptūro
mis Algis Vaitiekaitis gra
žiai pavaizdavo Vliko ir 
Tautos fondo veiklą.

Paruoštos ir gražiai iš
leistos popietės programos 
mecenatas — Lietuvių Fe
deralinė Kredito Unija Ka
sa.

KARTĄ PAVASARĮ

Detroito Gabijos ir Bal
tijos skautų tuntai praneša, 
kad metinis abiturientu ba
lius, KARTĄ PAVASARĮ, 
įvyks birželio 13 d. Abitu
rientai, norintieji progra
moje dalyvauti, prašomi iki 
gegužės 1 d. užsiregistruoti 
pas Viktoriją Viskantienę, 
tel 348-7479. Kviečiame vi
sus jaunuolius baigiančius 
gimnaziją užsiregistruoti.

• Detroito LFCU KASOS 
metinis narių susirinkimas 
įvyks balandžio 26 d., 12 
vai. p. p., Dievo Apvaizdos 
parapijos kavinėje. Susirin
kime dalyvaus direktorių 
tarybos nariai iš New Yor
ko. Atsilankusieji bus pa
vaišinti. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti.

• Stasio Butkaus šaulių 
kuopa Detroite, kuriai pir
mininkauja Vincas Tamo
šiūnas, valdybos nutarimu 
per ižd. Matą Baukį, Dirvai 
paremti atsiuntė 50 dolį su 
linkėjimais sėkmės sunkia
me spaudos darbe. Ačiū už 
auką ir linkėjimus.

PARTS DR1VER
SHOP PORTER

Need someone freshly out of school 
we offer 5 day work week and full 
benefits for 'more info. call . 20 I-7 46- 
1010, ask for Ken or Stan, FORE1GN 
AID, 207 Bellevue Avė., Upper Mont- 
clair, N. J. 07043. (11-15)

MACHINIST lst CLASS-Full serv- 
ice įob shop Ramsey area, is in 
need of exp'd machinist. Mušt be 
capable of sėt up & work to close 
tolerances. Prototype & short run 
productlon work In all alloys. Ex- 
cel sal, co pd bnfts, vacatlons, uni- 
forms. Creative Design & Machine 
Ine, 316 Rt 17 North, Upper Saddle 
River N. J. 20 1-327-9040. E.O.E.

(13-15)

TIRE CHANGER - FT, uniforms, will 
train right person in automotive serv. 
field. Apply in person Livingston Tire

Co., 56 Northfield Rd., Living
ston, N. J. (13-15)

MACHINIST/GRINDER
Experience preferred būt will train 
if mechanical as centerless orlnder 
,operator. Opportunity to learn a 
įskili, mušt be reliable. Liberal em- 
ployee benefits. Apply: AMA Cen- 

iterless Grindine, 88 C Cannonball 
i Rd, Pompton Lakęs, N J
or call 201-835-2919. (13-15)

MECHANIC — Full time, reliable, 
minimum 10 years exp. Own tools, 
excellent salary, paid vaęation & 
holidays, start immediately. Call 
201-584-3232. (15-17)

OFFSET W0RKING 
FOREMAN/F 

4-color Heidelburg. Top noteh in 
color.

Lower Manhattan (212) 334-1177 
(13-15)

BAKER-KENTUCKY 
Expd. pastry & bagels. Re- 

loc to Ky. Immed. Good 
oppty. Cal for details: 

516-294-6442
(13-15)

Sea World Auroroje, Ohio, kuris gegužės 2 d. pradeda veikti, Velykoms jau sulaukė jau
ną pingviną iš Šiaurės ašigalio.
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CHICAGOS LIETUVIAI

DRAUGO KONCERTAS
Draugo dienraščiui rem-. 

ti veikia plačios apimties, 
komitetas, vadovaujamas 
v i s uomenininkės Marijos 
Remienės. Komiteto pastan
gomis yra rengiami koncer
tai, gegužinės, pokyliai, ku
rių pelnas skiriamas Drau
go leidimo išlaidoms suma
žinti. Komiteto renginiai 
paprastai susilaukia didelės 
visuomenės paramos, nes 
Draugas yra vienintelis lie
tuviškas dienraštis ir skau
du būtų, jei jo leidimas su- 
retėtų.

Plataus masto koncertas 
įvyko š. m. kovo 28 d. Ma
rijos aukšt. mokyklos audi-. 
tori joj, turinčioj 1200 vie
tų. Iki šiol sales užpildyda
vo naujosios išeivijos vyres
nioji karta, bet jų skaičiui 
mažėjant, jaunesnių veidų 
mažai matosi. Ir šiam gra
žiam koncerte mažai matė
si jaunų veidų, todėl ir liko 
neužpildytų kėdžių. Vyres
nioji karta, kiek amžius ir 
sveikata leidžia, dalyvauja 
lietuviškoje veikloje, lanko 
kultūrinius renginius ir au
komis remia visą lietuvišką 
veiklą bei veikiančius fon
dus.

Šiame koncerte programą 
atliko solistai: Diana Vy
teli, Aldona Stempužienė, 
Algirdas Brazis ir Antanas 
Pavasaris. Prie fortepijono 
Robertas Mockus. Progra
mą pradėjo Chicagoje pir
mą kartą pasirodžiusi solis
tė Diana Vyteli (Vaitely- 
tė), padainavusi S. Šimkaus 
Kur bakūžė samanota ir G. 
Faure prancūziškai. Solis
tas Antanas Pavasaris dai
navo S. Gailevičiaus ir S. 
Šimkaus lietuviškai ir F. 
Schuberto — vokiškai. So
listė A. Stempužienė padai
navo S. Šimkaus porą dai
nų ir J. švedo tris posmus 
iš K. Bradūno poemos MA
RAS. Pirmąją programos 
dalį užsklendė solistas Al
girdas Brazis St. Šimkaus 
kompozicijomis.

Po pertraukos prasidėjo 
solo ir duetu arijos iš žino
mų operų. Dominavo G. 
Verdi operų ištraukos. Čia 
kiekvienas solistas padai
navo solo ir pasikeičiant 
partneriams duetus. Kon
certas užbaigtas iš G. Verdi 
operos Rigoletto kvartetui 
skirtomis arijomis, daly
vaujant visiems keturiems 
solistams. Pianinu visą kon
certą lydėjo Robertas Moc
kus, Lietuvių operos pianis
tas.

Šio koncerto dėmesys bu
vo skirtas trečios ar ketvir
tos kartos lietuvaitei Dia
nai Vytell-Vaitelytei, kuri 
ir balsu, ir išvaizda, ir sce
nine laikysena sužavėjo 
publiką. Labai gerai laikė
si ir mums gerai pažįstami 
veteranai — Aldona Stem
pužienė, Antanas Pavasaris 
ir Algirdas Brazis. Jie pa-

Antanas Juodvalkis

sirodė pilname pajėgume ir 
puikia scenine laikysena. 
Al. Brazis, buvęs Metropoli-, 
tain operos solistas, atrodė 
lyg šio koncerto vadovas ir 
padarydavo įvadus į dai
nuojamas arijas.

Aplamai, koncertas buvo 
Įspūdingas ir reikiamai at
liktas, o svečių labai šiltai 
priimtas. Rengėjai solis
tams įteikė po gėlių puokš
tę, o vyrams prisegė gėlytę.

Po koncerto Draugo rė
mėjai, programos atlikėjai, 
ir talkininkai susirinko tė
vų marijonų būstinėje, kur 
turėjo progos pabendrauti 
ir pasivaišinti. Padėkos žo-_ 
džius tarė renginių komite
to pirmininkė Marija Re- 
mienė ir marijonų vienuoli-. 
jos provincijolas kun. Vik
toras Rimšelis, MIC. Lietu
viškoji spauda pergyvena 
finansinius sunkumus ir 
tenka ieškoti įvairių prie
monių jai padėti.

Koncerte ir vaišėse raly- 
vavo gen. konsulas Vaclo
vas Kleiza su žmona Asta, 
iš Kalifornijos atvykę Vio
leta ir Mindaugas Gedgau
dai, solisto Pavasario žmo
na Regina su dukra Mari- 
ja-Eugenija ir kiti tolimes
ni ar artimesni visuomeni
ninkai.

TAUTINIAI RŪBAI IR 
ŠOKIAI

Tautinių šokių ansamblio 
GRANDIS vadovybės pa
stangomis/ balandžio 3 d. 
Jaunimo centro kavinėje 
įvyko supažindinimas su 
lietuvių tautiniais rūbais ir 
tautiniais šokiais. Vakaronę 
atidarė ir vedė Grandies 
motinų komiteto pirminin
kė Birutė Jasaitienė. Pa- 
sveikinuis ir pasidžiaugusi 
gausiai susirinkusiais sve
čiais bei ansamblio jauni

“AUDRA” TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ
1 987

12 dienų lietuvių kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo liepos 6-22 - kaina $1979 kan.

*
Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:

Gegužės 8 
Gegužės 21 
Gegužės 28 
Birželio 8

Birželio 29 
Liepos 9 
Liepos 17 
Rugpjūčio 6

Oro linijos - “Air France”, “Aeroflot”, "JAT", “Finnair".
Šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga - 3, 4, 5 dienos,

Kaunas -2,3 dienos, Panevėžys - 1 diena

Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai 
pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

Kelionė į Romą - birželio 24 - liepos 2

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7 

Tel. (416) 769-2500 arba (416) 769-8077
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

Draugo koncerto, įvykusio 1987 m. kovo 28 d. Marijos HS salėje, Chicagoje, programos 
atlikėjai. Iš kairės: solistai — A. Brazis ir D. Vyteli, pianistas R. Mockus, solistai — A. Stem- 
pužienė ir A. Pavasaris. V. Rimšelio nuotr.

mu, prie mikrofono pakvie
tė Tautodailės instituto 
Chicagos skyriaus pirm. 
Aldoną Veselkienę.

A. Veselkienė papasako
jo apie lietuvių tautinių rū
bų raidą, o Grandies šokė
jos juos pademonstravo. 
Pro žiūrovų akis praėjo že
maičių, aukštaičių, suval
kiečių, vilniečių, dzūkų ir 
mažlietuvių vieni už kitus 
margesni, įmantresni, puoš
nesni tautiniai rūbai, austi 
sumanių ir išradingų audė
ju.

Be to, Grandies ilgametė 
vadovė ir mokytoja Irena 
Smieliauskienė supažindino 
su lietuvių tautiniais šo
kiais ir jų raida, o grandie- 
čiai-tės keletą jų pašoko, 
akordeonu palydint Audriui 
Polikaičiui.

Vakaronės vadovė B. Ja
saitienė padėkojo ansamblio 
jaunimui ir gausiai susirin
kusiems svečiams, o paskai- 
tininkėms įteikė po gėlių 
puokštę.

Į šią vakaronę susirinko 
šokėjų tėvai ir nuolatiniai

Rugsėjo 6 
Rugsėjo 3 
Rugsėjo 17 
Spalio 26

Dvidešimt penktasis 

Dirvos novelės

konkursas
PREMIJA 600 DOLERIŲ skiriama iš 

a. a. SIMO KAŠELIONIO palikimo, kurį 
tvarko Korp! Neo-Lithuania.

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

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

Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1987 m. 
birželio 15 d.

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

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

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

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

renginių vyresnieji lankyto
jai. Po programos visi da
lyviai grandiečių buvos pa
vaišinti.

100 LĖLIŲ CHICAGOJE.

Aušros Vartų tunto, ku- 
nig. Gražinos vyr. skaučių 
būrelio rūpesčiu ir pastan
gomis š. m. kovo 27 d. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo 
centre, buvo atidaryta lėlių 
paroda, atvežta iš tolimo 
Bostono. Atidarant parodą 
kalbėjo Janina Mikutaitie- 
nė, Aldona Veselkienė, Sau
lė Šatienė. Lėlės išdėstytos 
grupėmis ir vaizduoja lie
tuviškas vestuves, aukštai
čių vakaronę, Eglę žalčių 
karalienę, muzikinį ansam
blį. Lėlių parodą praturti
no ant sienų sukabintos 
įvairių dailininkų meniškai 
išdrožinėtos verpstės ir au

dėjų išaustos margaspalvės 
juostos.

Į parodą atsilankė stebė
tinai daug svečių. Atidary
me dalyvavę buvo pavaišin
ti vynu ir sūriu.

RUGYS — DUONAI, 
LINAS — PINIGAMS
Tokia tema kalbėjo inž. 

Kazys Pabedinskas š. m. 
kovo 27 d. Jaunimo centro 
kavinėje. Kadangi tuo pa
čiu metu vyko lėlių paroda 
Čiurlionio galerijoje, tai ne
galėjau dalyvauti paskaitos 
pradžioje.

Inž. K. Pabedinskas yra 
buvęs Kučinskio-Pabedins- 
kų akc. b-vės vyr. direkto
rius. Bendrovė Plungėje tu
rėjo linų verpykla ir audyk
lą, kurią labai išplėtė ir pa
skutiniu metu joje dirbo

(Nukelta į 12 psl.)
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Prez. Reaganas, tęsdamas savo paramą Afganistano laisvės kovotojams, kovo 30 d. priėmė 
Afganų rezistencijos vadus ir juos atlydėjusius Kongreso narius ir pasirašė proklamaciją, kad 
Sovietų Sąjunga tuoj pat pasitrauktų iš Afganistano ir leistų patiems afganams apspręsti 
savo valstybės likimą. Proklamacija kovo 21 d. skelbia Afganistano diena Amerikoje. Tą 
dieną prasideda afganų tradiciniai nauji metai. Su prezidentu čia matyti iš kairės į dešinę 
Habibullah Mavar, Afganų Bendruomenės pirmininkas Amerikoje, šen. Bill Bradley, Eshan 
Jam Areef, Jamiat islamų atstovas, šen. Claiborne Pell, šen. Gordon Humphrey, kongr. Sam 
Stratton, Mohammad Gailani, Afganistano Tautinio fronto atstovas, ir Mohammad Salehi, 
Islamų vienybės atstovas. _ Baltųjų rūmų nuotrauka.

m -
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LIETUVIŲ 
INFORMACIJOS 

CENTRAS IR BATUNAS 
IEššKO VASAROS 

STAžISTO
Lietuvių Informacijos 

Centras ir BATUNas, pa- 
naltiečių organizacija prie 
Jungtinių Tautų, rengia 
bendrą stažą studentui, 
norinčiam dirbti šią vasarą 
New Yorke.

CHICAGO
(Atkelta iš 11 psl.) 

daugiau 1000-čio darbinin
kų. Buvo įsitaisę ir nuosavą 
elektros stotį, kuri paga
mindavo per metus 1.300.- 
000 kw. Komunistams oku
pavus Lietuvą, įmonės buvo 
nacionalizuotos, o vokie
čiams išvijus komunistinius 
rusus, inž. K. Pabedinskas 
buvo techniniu vadovu.

Pirmą kartą Lietuvoje 
buvo įrengtos šiltos lina- 
markos ir įtaisytos linami- 
nės mašinos. Apie linų ap
dirbimo techniką ir šioje 
srityje padarytą pažangą, 
vakaronės metu ir buvo 
daugiausia kalbama.

Lietuvos liaudyje buvo 
sakoma: juoda duona — ne 
badas, stori marškiniai — 
ne nuogas. Atseit, rugiai 
maistui, o linai — drabu
žiui. Vėliau linai pasidarė 
svarbia eksportine preke.

Vakaronę suruošė ateiti
ninkai sendraugiai, kurių 
Chicagos skyriaus pirminin
ku yra pats K. Pabedinskas.

• Kun. prof. dr. Paulius 
Rabikauskas, S. J., Romos 
Grigaliaus universiteto Is
torijos fakulteto dekanas, 
Velykoms atvyksta j Chi- 
cagą ir rengiamoj vakaro
nėj pasidalins mintimis apie 
Lietuvos krikščionybės ju
biliejų. Vakaronė bus ba
landžio 21 d. 7 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Internas dirbs dešimt sa
vaičių Lietuvių Informaci
jos Centro įstaigoj Brookly- 
ne ir BATUNo įstaigoj 
Bronkse. Pareigos: pabal- 
tiečių sąžinės kalinių duo
menų rinkimas ir įrašymas 
į kompiuterį, ryšių palaiky
mas su nevaldinėm organi
zacijom ir diplomatais prie 
Jungtinių Tautų ir kiti 
techniški įstaigos darbai.

Kandidatai į internus tu
ri būti bent 18 metų, lais
vai vartoti anglų kalbą ir 
turėti automobilį.

Stažistui bus mokoma 
$1500 (US) už dešimt dar
bo savaičių. Bus parūpintos 
gyvenimo patalpos ir apmo
kamos pragyvenimo bei su 
darbu surištos išlaidos. Pir
menybė bus duodama stu
dentams, turintiems nuovo
ką apie žmogaus teisių 
klausimus.

Lietuvių Informacijos 
Centras ir BATUNas vei
kia principu, kad taikli in
formacija yra reikalinga 
efektyviai akcijai, todėl su
teikia galimybę studentui 
praktiškai patirti informa
cijos ir diplomatinio darbo 
svarbą.

Reziumę siųsti iki gegu
žės 8 d. į Lithuanian Infor- 
mation Center, 351 High- 
Iand Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207, tel. (718) 647-2434.

(LIC)

EUROPOS STUDIJŲ 
SAVAITĖ

Kviečiame Dirvos skaity
tojus apsilankyti 34-toje 
Europos Lietuvių Studijų 
Savaitėje, kuri šiais krikš
čionybės jubiliejiniais me
tais įvyks Londone nuo 
1987 m. liepos 26 d. iki rug- 
piūčio 2 d. Popiežiaus pa
siuntinys D. Britanijoje ar
kivyskupas Barbarito suti
ko koncelebruoti mišias 
jugp. 1 d. paminėti 600 m. 
krikščionybės j Lietuvą įve
dimo jubiliejų.

Studijų Savaitės adresas 
yra: Digby Stuart College, 

Roehampton Lane, London 
SW15 5PH. Vietovė yra 
gražaus parko apsupta, yra 
ežeras, teniso ir žaidimų 
aikštės. Miesto centras yra 
lengvai ir greitai pasiekia
mas, tad bus labai gera pro
ga pasižvalgyti po įdomų 
Londono miestą. Prie kole
džo yra katalikų koplyčia.

Dauguma kambarių kole
dže yra viengubi, bet pagal 
reikalą galima gauti ir dvi
gubų. Kiekviename kamba
ryje yra praustuvas, muilas 
ir rankšluostis. Veikia ba
ras, bet vyną buteliais ar 
stiklais, alų ir mineralinius 
gėrimus galima nusipirkti 
ir valgių metu. Įėjimas į 
koledžą yra laisvas 24 va
landas. Nakties metu būna 
sargas.

Studijų Savaitės metu 
bus įvairios paskaitos, eks
kursijos, koncertas, tėvynės 
valandėlė ir k. Registraci
jos mokestis 25 svarai ir 
pilnas išlaikymas 165 sva
rai vienam asmeniui visai 
savaitei. Pagal dabartinį 
kursą išeitų 40 ir 264 US 
doleriai.

Visais Studijų Savaitės 
reikalais kreiptis į: Lithua-

Help Preserve Your Natūrai Heritage
Ohioans!

You have an opportunity to help preserve your 
state’s rich natūrai heritage—its natūrai areas, 
scenic rivers and endangered species.

A portion of your statė income TAX REFUND can 
be donated to protect Ohio’s lašt remaining natūrai 
areas and help preserve its endangered species and 
scenic rivers.

Your tax deduetible contributions will be used to:
■ protect significant natūrai areas and scenic rivers through acųuisition
■ construct observation tovvers, nature trails, foot bridges and informative displays
■ fund research on Ohio’s natūrai areas and endangered species
■ provide educational materials

Division of Natūrai Areas
and Preserves

Bldg. F, Fountain Sųuare 
Columbus, Ohio 43224 
(614) 265-6453 (Voice) 
(614) 265-6994 (TDD)

ODNR.
OH1O DEPARTMENT OF 
NATŪRAI. RESOURCES 

nian Study Week, Lithua- 
nian House, 2 Ladbroke 
Gardens, London W11 2PT. 
Čekius ir k. rašyti Lithua
nian Study Week vardu.

Kas norėtų anksčiau at
važiuoti ar pasilikti po Stu
dijų Savaitės gali užsisa
kyti atostogas netoli Lon
dono esančioje gražioje Lie
tuvių Sodyboje. Sodybos 
plotas apima 23 ha žemės, 
yra ežeras, maudymosi ba
seinas, upelis, o viduje yra 
salė, valgykla, du barai, te

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti 
Lietuvos 600 m. Krikščionybės Jubilie
juje Romoje 1987 m. birželio 24 d. iki 
liepos 2 d.

PROGRAMA:
Popiežiaus Jono Paulio II audiencija su lietuviais. • šv. Tėvo 
sekmadieninės mišios ir arkiv, Jurgio Matulaičio beatifikacija. 
• Mišios Šv. Jono Laterno bazilikoje. • Mišios 12 apaštalų 
bazilikoje. • Lietuvių chorų pasirodymas. • Lietuvių akademi
ja. • Bufetas Sant’Angelo pilyje.

KAINA: (iš Čikagos 1 asmeniui)
Hilton ...................
Sheraton/Boston .. 
Polo.......................
Michelangelo/Grand 
Nordland ...............

Skrendant iš Los Angeles — pridėti $150.00 prie kainos. 
Skrendant iš Bostono, New Yorko ir Toronto — nuimti $50.00 

nuo kainos.
Šios kainos neįskaito $13.00 aerouosto mokestį. Kainos gali 

keistis pagal dolerio vertę.

Į šią kainą įeina;
Lėktuvo bilietas • 7 naktys viešbutyje (nakvojant dviese kam
baryje) • (ContinentaĮ) pusryčiai kasdieną • „Hospitality 
Desk” • Lagaminų nešiojimas • Visas susisiekimo išlaidas 
pagal planą • Bilietas dėl bufeto Sant’angelo pilyje.

Dėl informacijos skambinkite Reginai Krutulytei (312) 
436-5566 arba „toll-free” 1-800-331-3903, arba tiesiai 
agentui, kuris yra Jums arčiausias:

Romas Kezys 
c/o Vytis International 
2129 Knapp St. 
Brooklyn, NY 11229 
(718) 769-3300

Alex Lauraitis
c/o Amerlcan Travel Servlce
9727 S. Western Avė.
Chlcago, IL 60643
(312) 238-9787

Danguole Majauskas 
c/o Comtraage, Ine. 
9265 Overdale Lane 
Brighton, Ml 48116
(313) 229-6024

Romas Kezys siūlo vienos savaitės ekskursiją per Vokietiją ir 
Šveicariją.

Alex Lauraitis siūlo dviejų savaičių ekskursijas į Vokietiją ir 
Šveicariją, į Austriją, Budapeštą ir Yugoslaviją, ir vienos savaitės 
ekskursiją Italijoje. 

levizijos kambarys ir, žino
ma, miegamieji kambariai. 
Pilnas išlaikymas vienam 
asmeniui vienai dienai kai
nuoja 25 svarai, arba 40 US 
doleriai. Pasiteiravimui ad
resas : Lithuanian House 
Ltd., Lithuanian House, 2 
Ladbroke Gardens, London 
W11 2PT. Tel. 01-727-2470. 
čekius ir k. rašyti Lithua
nian House Ltd. vardu.

M. Bajorinas
Studijų Savaitės 

Komitetas

$1530.00
$1375.00
$1310.00
$1255.00
$1090.00

Audrone — Jūrate 
c/o Audra Travel Corp. 
1573 Bloor St. West 
Toronto, Ont. M6P 1A4 
CANADA
(416) 532-8772

Birutė Zalatorienė 
c/o Travel Advisers, Ine., 
1515 N. Harlem Avė., 
Suite 110,
Oak Park, IL 60302
(312) 524-2244

Natūra! Areas

-Check Usl
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Kazimierą Barūną, švenčiantį deimantinio amžiaus sukaktį, 
Ormond Beach, Fla., aplankė ir pasveikino spaudos bendradar
biai Jonas Daugėla ir Jurgis Janušaitis. Viduryje sukaktuvinin
kas Kazimieras Barūnas su žmona Jadvyga.

DAYTONA BEACH
MŪSŲ TELKINIO 
HORIZONTUOSE

Jauna, bet gana gyva 
mūsų kolonija. Esamose są
lygose gerai judame visuo
meninėje ir kultūrinėje sri 
tyse. Nepraleidžiame pro
gos suruošti gana gerus 
įvairių švenčių minėjimus, 
su meninėmis programomis. 
O kai iškyla reikalas, mū

Jono ir Juozės Daugėlų namuose, švenčiant Juozines susi
tikę Juozės ir Juozai. Iš kairės: Juozas Paliulis, Juoze Orantie- 
nė, Juozas Sodaitis, Juoze Daugėlienė ir Juozas Ambrozaitis.

J. Daugėlos nuotr.

Lietuvos krikščionybės iškilmės Romoje
1987 m. birželio 25, ketvirtadienį 

Atvykimas į Romą. Laisva diena.
Birželio 26, penktadienį
9.00 Koncelebracinės Mišios Šv. Jono Laterno bazilikoje. 

Diakonato šventimai. Gieda lietuvių choras. Vargonais 
groja Vytenis Vasyliūnas.

16.00 Svečių priėmimas lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje.
18.00 Jaunimo programa Šv. Petro aikštėje. Po to - vakaras 

“Columbus” viešbutyje.
Birželio 27, šeštadienį
11.00 Lietuvių audiencija pas Šv. Tėvą. Giesmės, vadovaujant 

Lietuvių operos chorui.
16.00 Pasaulio lietuvių katalikų kunigų vienybės suvažiavimas.
Birželio 28, sekmadienį
9.30 Iškilmingos Mišios su Šv. Tėvu (Cappella Papale) ir 

arkiv. Jurgio Matulaičio beativikacija Šv. Petro bazilikoje. 
Gieda Lietuvių operos choras.

12.00 Angelus. Jaunimo pasirodymas (taut.šokiai).
18.00 Akademija. Paskaitą “Krikščionybė lietuvių tautos isto

rijoje” skaito prof. Vytautas Vardys. Meninę dalį atlieka 
Lietuvių operos choras ir solistė Lilija Šukytė, pianinu 
palydint Ramintai Lampsatytei.

20.00 Pobūvis ir vakarienė Šv. Angelo pilyje ir sode. Programoje 
— tautinių šokių ir dainų ansambliai.

Birželio 29, pirmadienį, Šv. Petro ir Povilo šventė
10.30 Mišios Šv. Petro bazilikoje. Individualus, laisvas da

lyvavimas.
18.30 Lietuviškos padėkos Mišios arkiv. Jurgio Matulaičio 

garbei XII Apaštalų šventovėje. Gieda Lietuvių operos 
choras.

Birželio 30, antradienį
10.00 Ekumeninės pamaldos katakombose.
14.00 Jaunimo pabendravimas lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos 

Tivoli sodyboje.
18.30 Lotyniškos padėkos Mišios arkiv. Jurgio Matulaičio garbei 

Marija Maggiore bazilikoje. Gieda lietuvių choras, vargo
nuojant Vyteniui Vasyliūnui.

Liepos 1, trečiadienį
18.30 Padėkos Mišios arkiv. Jurgio Matulaičio garbei Maria 

Maggiore bazilikoje.

sų negausus lietuvių telki
nys sumeta bendriniams 
veiksniams Lietuvos vada
vimo reikalams, palyginant, 
taip pat nemažas sumas.

Kultūrinę veiklą pratur
tina čia sėkmingai veikian
tis choras Sietynas, vado
vaujamas muz. Antano 
Skridulio. Choras nedidelis, 
16 asmenų, bet gana balsin
gas ir jau savo repertuare 
turi paruošęs gana daug 
gražių giesmių, kurios gie

damos bažnyčioje per lietu 
viskas pamaldas ir dainų, 
kurias girdime proginiuose 
renginiuose.

Dabar Sietynas sparčiai 
ruošiasi Motinos dienos ir 
birželinių įvykių minėjimų 
programoms.

Lietuvos krikšto 600 me
tų sukakčiai paminėti spe
cialiai sudarytas komitetas, 
vadovaujamas dr. Vytauto 
Majausko, jau yra suplana
vęs visą eilę renginių — 
dvasinio atsinaujinimo va
landas, rekolekcijas, tikėji
mo gilesnio pažinimo studi
jų būrelius. Pagrindinis mi
nėjimas įvyks gruodžio 
mėn. 12-13 d. d. Į minėji
mą atvyksta vyskupas Pau 
liūs Baltakis. Taip pat da
roma žygių, kad šį Lietuvai 
svarbų įvykį atitinkamai 
paminėtų ir visa Orlando 
vyskupiją, visose parapijo
se. Į minėjimą kviečiamas 
ir šios vyskupijos vysku
pas.

Kovo 28 d. katalikų para
pijos salėje, Port Orange, 
įvyko šios parapijos mugė, 
kurioje dalyvavo įvairios 
tautybės su savo prekysta
liais. Dalyvavo ir lietuviai. 
Arch. Jono Lepeškos dėka, 
salėje buvo skoningai įreng
tas lietuvių prekystalis, de
koruotas tautinėmis spalvo
mis, vyčiu, tautinių raštų 
juostomis, audiniais, kop- 
lystulpiu, tautinėmis lėlė
mis ir kita tautine orna
mentika.

Prekystalis skyrėsi iš ki
tų tautybių savo originalu
mu. Susilaukė lankytojų di
delio dėmesio. Bronės Le- 
peškienės ir kitų moterų 
pastangomis buvo paruošti 
lietuviški valgiai — kūge
lis, žagareliai, kiti skanu
mynai, kuriuos noriai pirko 
ir valgė įvairių tautybių 
žmonės. Į mugę atsilankė 
gana didelis būrys ir šios 
kolonijos lietuvių. Dr. Vy
tauto Majausko dėka, buvo 
dalinama ir lietuvius bei 
Lietuvą liečianti literatūra. 
Tai graži lietuvių reprezen
tacija.

šalia kultūrinės ir visuo
meninės veiklos, nestokoja
ma ir šeimyninių švenčių, 
kuriose dalyvauja ganą 
skaitlingi artimųjų būreliai.

Kovo 19 d. buvo pasvei
kintas Sietyno aktyvus da
lyvis Juozas Paliulis, varda
dienio — Juozinių proga. 
Jadvygos Paliulienės sko
ningai paruoštų vaišių metu 
dalyviai pasveikino ne tik 
šeimininką Juozą Paliūtį, 
bet ir kitus Juozus — So- 
daitį, Ambrozaitį Juozę 
Daugėlienę.

O kovo mėn. 21 d. arti
mųjų bičiulių būrys susi
būrė svetinguose klubo pir
mininko Jono Daugėlos na
muose pasveikinti Juozę 
Daugėlienę taip pat praėju
sių vardinių proga. Juoze 
Daugėlienė, buv. Operos so
listė, aktyvi Sietyno dalyvė 
ir dažnai bažnyčioje ar ren
giniuose atlieka giesmių ar 
dainų solo partijas, čia po
būvyje susitiko keletas Juo

zų ir Juozių: Juozės — 
Daugėlienė, Orantienė, Juo
zai — Paliulis, Sodaitis, 
Ambrozaitis, kurie buvo 
pasveikinti dalyvių nuošir
džiais linkėjimais, pakeltas 
šampano tostas ir palydėti 
linkėjimais, sugiedant vi
siems kaltininkams Ilgiau
sių metų.

Azalijoms žydint, kovo 
29 d. buvojome Irenos ir 
Antano Sprindžių svetin
guose namuose, Deltonoje. 
Proga, berods, neseniai pra

ėjus Antano 80-tųjų metų 
amžiaus sukaktis, na prie
do vardinės ir šeimyninės 
sukaktys. Irena ir Antanas 
Sprindžiai yra aktyvūs šios 
kolonijos gyventojai.

Ir šeimyninėse šventėse 
pasidalinama šios koloni
jos rūpesčiai, paplanuoja- 
ma veikla, o kai kada turi
me progos pasiklausyti mū
sų Sietyno, vadovaujamo 
muz. A. Skridulio, gražių 
dainų.

Jurgis Janušaitis

Mylimam broliui
A. A.

PETRUI MAŽELIUI
Lietuvoje mirus, skausmo valandoje inž. 
BRONIŲ MAŽELĮ, žmoną ONUTĘ ir visą 
šeimą nuoširdžiausiai užjaučiame.

Roma ir Dainius Degėsiai 
Ada ir Augustinas Stungiai 
Felicija ir Juozas Jasinevičiai 

ir šeima

A. A.

VINCUI JUODVALKIUI
mirus, jo dukroms STEFAI GEDGAUDIE

NEI, ELEONORAI DAUKŠIENEI Lietuvo

je, sūnums VINCUI ir LIUDUI ir jų šei

moms nuoširdžią užuojautą reiškiame.

Nijolė ir Algis 
Rukšėnai

A. A.

VINCUI JUODVALKIUI
mirus, dukrai STEFAI GEDGAUDIENEI, 

sūnams VINCUI ir LIUDUI JUODVAL- 

KIAMS, giminėms ir artimiesiems gilią užuo

jautą reiškia.

L. T. M. Čiurlionio Ansamblis



Nr. 15 — 14 DIRVA 1987 m. balandžio 16 d.

Mūsų mielam prieteliui, Hot Springs, Ark.

JUOZUI ŽEMAIČIUI
/

mirus, jo žmonai ONAI ir kitiems giminėms 

nuoširdžių užuojautų reiškiame.

Antanas, Sofija ir Aldona 
Kalvaičiai

Kazimieras, Jane ir Asta
Karaliai

Paulius ir Jūratė
Mitalai

Florida

— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas 

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

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS Už: 

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITĄ 
(DIRECT DEPOSIT)

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMŲ 
PIRKIMUI (MORGIČIAI).

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

sąskaitas.
KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 

VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.
DARBO VALANDOS:

Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:30 vai. p. p. 
Penktadieniais nuo 10:00 vai. r. — 6:00 vai. vak.

SEKMADIENIAIS 
11:00 vai. r. — 12:00 vai. dienos 

Dievo Motinos parapijos patalpose 
18022 Neff Rd.. Cleveland. Ohio 44119

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

LATVIAM ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės da/uus.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakeuood. Ohio

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• BALANDŽIO 25 solisto 
V. Povilonio ir jo trio koncer
tas Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje. Rengia Dainavos 
stovyklos globos komitetas.

• BALANDŽIO 26 D. tradi
cinis Velykų stalas Šv. Jurgio 
parapijoje.

• BALANDŽIO 26 D. Pir
moji komunija lietuviškai.

• GEGUŽĖS 2 D. Lituanis
tinės mokyklos vakaronė.

• GEGUŽĖS 3 D. 4 vai. p. p. 
Dievo Motinos parapijos salėje 
LB Clevelando Apylinkės me
tinis susirinkimas.

• GEGUŽĖS 9 D. Motinos 
dienos minėjimas. Rengia Šv. 
Kazimiero lituanistinė mokyk
la.

• GEGUŽĖS 17 D. Lietuvių 
namų salėje Bronio Railos 
knygos ”Tave mylėti tegalima 
iš tolo” sutiktuvės. Apie kny
gą kalbės prof. Tomas Venc
lova.

• GEGUŽĖS 17 D. Metinis 
Šv. Jurgio parapijos susirinki
mas.

• GEGUŽĖS 24 D. — At
naujintos Dievo Motinos Nuo
latinės • Pagalbos šventovės- 
šventinimas, dalyvaujant vysk. 
A. M. Pilla, vysk. P. Baltakiui, 
OFM ir vysk. V. Brizgiui.

• GEGUŽĖS 30 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
linksmavakaris.

• GEGUŽĖS 31 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyk
los mokslo metų užbaigimas.

• BIRŽELIO 14 D. Birželio 
trėmimų minėjimas. Rengia 
ALT, Estų Taryba ir Latvių 
Sąjunga.
• RUGPIŪČIO 2 D. Ramovė
nų gegužinė prie ežero.

• RUGPIŪČIO 23 - Lietu
vių klubo metinė gegužinė.

• RUGSĖJO 20 D. BALFo 
gegužinė Beechwood Park prie 
ežero.

• RUGSĖJO 26 — Lietuvių 
namų metinis balius ir klubo 
premijos įteikimas.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

HVAC SHEET METAL 
MECHANIC

shoo and/or field exp. 
needed for commerdal In- 
stallatlon company In the 
Boston area. Good pay, ben- 
efit packaoe. year round 
work. Call: 617-668-6765.

HVAC REFRIGERATION PIPER 
WHh. 2-3 yrs exp. needed 
for commerclal Installation 
company in the Boston 
Area. Good pay, beneflt 
pkge, company truck. vear- 
round work, 617-668-6761

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja 

1987 METŲ KELIONES J LIETUVĄ

NR. 8701 Gegužės 8 - gegužės 23 d.
Iš New York’o $1,895.00
Iš Chicago’s $1,995.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholm’e

NR 8702 Liepos 3 d.
Iš New York'o/Bostono $1,795.00
Iš Chicago’s $1,895.00
Iš Cleveland’o $1,869.00
Iš Detroit’o $1,889.00
Iš Tampa’os $1,949.00
Iš Los Angeles/Seattle $1,995.00

Sutrumpintos kelionės maršrutas 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Copenhagoje. Pilnos kelionės priedas $170.00

NR. 8705 Rugpjūčio 14 d.
Iš New York’o/Bostono $1,825.00
Iš Chicago’s $1,925.00
Iš Cleveland’o $1,895.00
Iš Detroit’o $1,915.00
Iš Tampa’os $1,969.00
Iš Los Angeles/Seattle $2,025.00

Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Stockholm’e. Pilnos kelionės priedas $170.00

NR. 8706 Rugsėjo 18 d.
Iš New York’o/Bostono $1,695.00
Iš Chicago’s $1,795.00
Iš Cleveland’o $1,769.00
Iš Detroit’o » $1,789.00
Iš Tampa’os $1,839.00
Iš Los Angeles/Seattle $1,895.00

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nanonvvide is on yow side

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si j OBELENIŲ apdraudos 
įstaigų — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI
(216) 442-6810.

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

Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Copenhagoje. Pilnos kelionės priedas $140.00.

KITOS KELIONĖS

NR. 8703 Liepos 11 - 24 d. — LATVIJA
Iš New York’o $1,695.00
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga.

NR. 8704 Rugpjūčio 1 - 16 d. MENO IŠVYKA
Iš Nevv York’o $2,165.00
Maršrutas: 5 naktys Maskva, 4 naktys Leningradas, 
1 naktis Stockholm’as, 2 naktys Helsinki's, 2 naktys 
Silija Line laive.

NR 8707 Lapkričio 6 - lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA
Iš Nevv York’o $1,950.00
Maršrutas: Stockholm’as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapešt’as 3 naktys, 
Copenhaga 3 naktys. Viso 10 operos ir baleto 
spektaklių.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas susisiekimo išlaidas, 
viešbučius, maistą Lietuvoje, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų.

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime 
brošiūras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

G.T. International, Ine. 10401 Roberts Rd., Palos Hills, IL 60465 
Telefonas: (312) 430-7272

JAKUBS AND SON

MATAS realtors

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

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JONAS DUNDURAS, adv. RAMON FOLTZ, 
ROMA MAJOROVAS, ALGIS MATAS, PETRAS 

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. HOWARD TURNER.

William 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, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje - Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.
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DĖMESIO WCPN FM 90.3 
RADIJO STOTIES 

NARIAMS IR 
KLAUSYTOJAMS

Asmenys, gavę Cleveland 
Public Radio balsavimo la
pus, prašomi pažymėti kry- 
-želiu viršuje esantį didesnį 
kvadratą, prie kurio para
šyta, kad tai esą tautybių 
kandidatai (American Na- 
tionalities Movement). To
kiu būdu balsuojant nerei
kia padėti kryželių prie že
miau atspausdintų pavar
džių. Jeigu kas nori, gali 
padėti kryželį prie kiekvie
nos pavardės, bet tada ne
reikia padėti kryželio vir
šuje didžiajame kvadrate.

Eilutėje „NAME” užra
šykite ar atspausdinkite sa
vo pavardę taip, kad jums 
buvo adresuotas laiškas.

Jūsų balsas už Ameri
can Nationalities Movement 
kandidatas užtikrins, kad 
lietuvių ir kitų tautybių ra
dijo programos ir toliau

bus transliuojamos per 
WCPN radijo stotį.

Prašom išsiųsti balsavL 
mo lapą nedelsiant, kad jis 
balandžio 27 dieną jau pa
siektų Cleveland Public Ra
dio sekretorių.

Atrodo, kad nariams pen
sininkams laiškai nebuvo 
siunčiami, nes jų narystė 
esą neturinti balsavimo tei
sės.

žodžiu, gavusieji balsa
vimo lapus, prašomi būtinai 
balsuoti ir apsaugoti tauty
bių programas WCPN radi
jo stotyje.

Dirva kitose laidose smul
kiau painformuos apie šį 
piktą ir skaudų incidentą su 
radijo stoties vadovybe.

• Kun. dr. Paulius Rabi
kauskas, S. J., istorikas, ku
ris Romoje daug rūpinasi 
Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties minėjimo prave- 
dimu, atvyko į Clevelandą ir 
vieši Dievo Motinos parapi
joje.

JAUNIMO STOVYKLOS DAINAVOS 
GLOBOS KOMITETAS CLEVELANDE, 
balandžio 25 d., šeštadienį, 7:30 v. v.

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
AUDITORIJOJE RENGIA

PAVASARIO KONCERTĄc-

Programą išpildys solistas-muzikas 
VACLOVAS POVILONIS, 
neseniai pasitraukęs iš ok. Lietuvos, ir jo 

trio pirmą kartą koncertuojąs JAV-se.
Solisto ir trio dainos bus palydimos pia

ninu, akordeonu ir gitara.
Bilietai po 8, 6 ir 4 dol. jau gaunami Dievo 

Motinos parapijos svetainėje po pamaldų ir Taupo
je, Rezervacijos priimamos skambinant dr. VITAI 
AUKŠTUOLIENEI, tel. 731-0906 ar ALDONAI 
ZORSKIENEI, tel. 371-0130. Visos vietos nume
ruotos. Po koncerto kavutė.

Rengėjai kviečia visus dalyvauti populiarios 
lietuvių liaudies, lietuvių ir pasaulinių kompozito
rių kūrinių koncerte. Pelnas jaunimo stovyklai.

UŽDAINUOKIM! 
DAINUOJA

Balandžio 25 d. Clevelan
do dainos-muzikos vienetas 
„Uždainuokim!„ atliks Tė
viškės žibiurių koncerto 
programą, Mississauga, On- 
tario. Dalyvauja ir vieneto 
solistė Rasa Bobelytė-Brit-

tain iš New Yorko. Šį kartą 
Uždainuokim! akompanuos 
clevelandietis jaunas pia
nistas Raimundas Kava
liauskas. Programos prane
šėja, o kartu ir kanklių so
listė bei dainininkė Mirga 
Bankaitytė. Chormeisteris 
— Marius Tatarūnas. Vie
netui vadovauja Algirdas 
Bielskus.

• Kęstučio Kizevičiaus ir 
Bmi Lavrisha kūrinių pa
roda vyks Cuyahoga Com- 
munity College Metro Art 
Galery nuo balandžio 20 iki 
gegužės 21 d. Priėmimas 
svečių bal. 24 d., penktadie
nį, nuo 6 iki 9 vai. vak.

ATVYKSTA BRONYS 
RAILA

Tėvynės Garsų radijo pa
kviestas, į Clevelandą at
vyksta naujos knygos „Ta
ve mylėti tegalima iš tolo” 
autorius Bronys Raila. Jo 
knygos kalbas, radijo ban
gomis skrieju sias į okupuo
tą Lietuvą, aptars rašyto
jas, poetas Tomas Venclo
va. Visi kviečiami dalyvau
ti kovingo žodžio popietėje, 
kuri įvyks gegužės 17, 4 
vai. p. p. Lietuvių namų sa
lėje.

• Robert Page Singers, 
vado vaujami Clevelando 
simfonijos orkestro choro 
dirigento Robert Page, ir šį 
pavasarį rengia tarptautinį 
liaudies muzikos bei dainų 
festivalį, kuris įvyks gegu
žės 12 ir 13 dienomis Becko 
centre, Lakewoode. Festi
valio programoje lietuvių 
muziką atstovaus trys dai
nos : Stepo Sodeikos šiaurės 
Pašvaistė, Broniaus Kazė
no žilvitis ir Juliaus Kazė
no Nukirsiu berželį. Apie 
ekskursiją į festivalį ir bi
lietų įsigyjimą bus praneš-
ta vėliau.

MM /uperior/hviftg/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /tarinę)/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

AR IGNALINOS JĖGAINĖ 
BUS KITAS ČERNOBYL?

Clevelando Statė univer- 
sity Environmental action 
group balandžio 22 d. 12 v. 
dieną rengia dr. David Git- 
lin paskaita tema: „Ar nau
joji atominė jėgainė Igna
linoje bus kitas Černobyl?”

Paskaita vyks UC 110 
(Student Center) 21st ir 
Euclid Avė.

• LB Clevelando Apylin
kės metinis susirinkimas 
įvyks š. m. gegužės 3 d., 4 
vai. p. p. Dievo Motinos pa
rapijos salėje.

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

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

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ................... $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas.......... $ 35.00
__ _ Anksčiau užsisakiusiems-$33.50*

ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai ................... $150.00
LJ VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai............................... $ 35.00

□' Signataro PETRO KLIMO „Iš mano atsiminimų”......$ 13.00
□ Prez. A. SMETONOS raštai „Pasakyta parašyta”..... $ 11.00

Žemiau išvardintiems leidiniams duodama nuolaida 50%
Amerikos lietuvių istorija — A. Kučas $10.00, Rubajatai — E. 
SaSntvaras $7.50, Atspindžiai ūkanose — V. Alantas — $6.00, 
Dialogas su lietuviais — B. Raila $6.00, Palikimas — F. Kirša 
$4.00, Gluosnių daina — A. Vaičiulaitis $3.00, Lietuvių kalbos 
veiksmažodžių aspektai — L. Dambriūnas $4.00, Pulgio Andriušio 

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

Kaina U S dol.

MEMBER

fseic
Fedarsi S»vwięs& Lomi Insuranoa Corpu

Your Savings Inturad to S4O OOO

J. KAPOČIUS, P. O. BOX 95, SO. BOSTON, MA. 02127, USA

TELEF. (617) 282-2759

Vardas, Pavardė

Adresas



DIRVA
„AUŠRA PALIŪNUOSE” 

SUTIKTUVĖS
ALT S-gos Chicagos sky

rius š. m. birželio 6 d., šeš
tadienį, Lietuvių Tautiniuo
se Namuose rengia Vytau
to Alanto romano „Aušra 
Paliūnuose’’ sutiktuves.

Į sutiktuves atvyksta au
torius, kuris autografuos 
knygą.

• Inž. A. Venskus, Euro
pos Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Tarybos pirmi

A. A.
VINCENTAI LOZORAITIENEI 

mirus, sūnums STASIUI LOZORAIČIUI, 

Lietuvos atstovui prie Šv. Sosto, ir KAZI

MIERUI LOZORAIČIUI, Vatikano radijo 

pranešėjui, bei kitiems artimiesiems, reiš
kiame užuojautą.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo Valdyba

—
Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų 

narei
A. A.

ONAI MACĖNIENEI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą duk

rai DIANAI su šeima, giminėms ir artimie

siems.

Los Angeles Lietuvių 
Tautiniai Namai

Penkerių metų mirties sukaktis
A. A.

JUOZAS ŠUKYS
mirė 1982 m. balandžio 19 d.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos 
1987 m. balandžio 19 d., šv. Juozo bažnyčio
je, 8670 Byron Avė., Miami Beach, Fla. 11 
vai. ryto.

Maloniai prašau visus gimines, draugus 
ir pažįstamus prisiminti a. a. Juozą Šukį.

Nuliūdusi žmona Valė

ninkas, š. m. vasario mėn. 
9 d. dalyvavo Europos 
Krikščionių Demokratų Po
litikos Komisijos posėdžiuo
se, kurie įvyko Europos 
Parlamento rūmuose Briu
selyje, informuodamas apie 
religinį persekiojimą oku
puotoje Lietuvoje.

• Arkiv. Pauliui Marcin
kui tarpininkaujant, Lietu
vos krikščionybės jubilie
jaus iškilmių Romoje metu 
rengiamai akademijai-kon- 
certui gauta Vatikano Pau-

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
BOSTONO SKYRIUS

rengia
š.m. gegužės 2 d., šeštadienį, 7 v. vak.

"DIRVAI” IR JOS REDAKTORIUI
VYTAUTUI GEDGAUDUI PAGERBTI

VAKARĄ-KONCERTĄ
SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO

III A. AUDITORIJOJE.

Programoje :
1. Rašytojai Antanas Gustaitis ir Stasys Santvaras. 

Sveikinimai.
2. Solistė Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė iš Chicagos, 

akompanuojant muz. dr.Sauliui Cibui.

Po programos vaišės-kavutė.

Bostono ir apylinkės lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti.

ALT S-GOS BOSTONO SKYRIAUS 
VALDYBA

liaus VI audiencijos salė, 
nors paprastai ji privatiems 
rengi niams neduodama. 
Akademijoj paskaitą skai
tys prof. dr. Vytautas Var
dys, o koncerto programą 
atliks operos solistė Lilija 
šukytė, pianinu palydint 
Ramintai Lampsatytei, ir 
Lietuvių operos choras.

• „Krikščionybė Lietu
voje”, istorinis kolektyvinis 
veikalas nuo priešmindaugi- 
nių ligi šių laikų, redaguo
jamas prof. Vytauto Var- 
džio, apie 670 p., renkamas 
„Draugo” spaustuvėje Chi
cagoje ir iš spaudos išeis š. 
m. gegužės pabaigoj ar bir
želio pirmomis dienomis......

• Bronius Kviklys, pasi
naudodamas savo turtingu 
archyvu, rengia Lietuvos 
krikščionybės jubiliejui pa
minėti vaizdinę-dokumenti- 
nę parodą. Ji bus per JAV 
centrines iškilmes Chicago
je lapkričio 26-29 dienomis 
Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje.

• George Sakas, Balti- 
more, Md., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 33 dol. Ačiū.

• Danutė Neimanaitė mi
rė š. m. kovo 29 d. Chicago
je. Nuliūdime liko tėvai 
Marcelė ir Leonas Neįma
nai, penkios seserys Aldo
na, Laima, Birutė, Paulina, 
Monika ir brolis Algis.

• Romas Kezys, agentū
ros Vytis Brooklyn, N. Y. 
savininkas, vadovaus gru
pei, kuri vyksta į Europą ir 
Romą paminėti Lietuvos 
krikščionybės 600 metų ju
biliejų. Grupė keliaus 16 
dienų per Vokietiją, Švei
cariją ir Italiją. Išvyksta
ma birželio 17, grįžtama 

liepos 2. Bus trys autobusai. 
Vienos savaitės kelionei yra 
užsirašę keleivių dviem au
tobusam. Daugiausia per 
agentūrą Vytis užsirašiu
sių yra iš New Yorko, to
liau eina Clevelandas, De
troitas, Chicaga, Los Ange
les. Iš kitų miestų mažiau.

• J. Kancevičius, Law- 
rence, Mass., Dirvos rėmė
jas, ne kartą Dirvą parė
męs stambiomis aukomis, 
atidžiai perskaito kiekvieną 
gaunamą numerį ir atsiun
čia savo kritiškas pastabas 
dėl laikrašty pareikštų min

(11-17

Lėlytė Pažemėnaitė, duktė Regimanto ir Lilės Pažemėnų 
(anūkė pulk. K. Pažemėno) susituokė su Kęstučiu Jonu Šliūpu, 
sūnumi inž. Vytauto ir Vandos Šliūpų (anūkas aušrininko Dr. 
Jono Šliūpo), 1987 m. kovo 21 d. So. Lake Tahoe, Calif. Jau
nieji gyvena Burlinghame, Cal.

čių. Ačiū už paramą ir reiš
kiamas pastabas.

• š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės šiais metais 
įvyks dviejose vietose: To
ronte gegužės 9 d. (ledo ru
tulio, kėgliavimo ir stalo te
niso) ir New Yorke gegu
žės 16-17. d. d. (krepšino, 
tinklinio, šachmatų, raket- 
bolo ir plaukimo).

SEAMSTRESS
Prof'l seamstress in hand-working. 
Full time 8:30—5:00. Good salary.

Call 201-871-3139
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