
T. Blinstrubas
72)+3 S. Albany Avė, 

Chicago? III. 6C629 NACO/? LINE 
M. MAŽVYDO USPS 157-580
BIBLIG

><
— THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER ------
6116 ST CLAIR AVENUE • PO 80X 03206 • CLEVELAND. OHIO ,44103

Vol. LXXIII Kovas - March 24, 1988 Nr.12

TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Kam mes reikalingi?'
Pamokos iš rusų emigracijos

Vytautas Meškauskas

Puolant prezidento ir 
kongreso simpatijos pareiški 
mus Vasario 16 d. proga, LI
TERATŪROJE IR MENE 
buvo pastebėta, kad Sovieti- 
jai iš tikro reikalinga, naujas 
sąlygas atitinkanti, 'įvairia
tautės mūsų Šalies nacionali- 
linių santykių koncepcija', ką 
vėlesni įvykiai Armėnijoje ir 
Azerbaidžiane tik paryški
no. Tačiau tuos nacionali
nius klausimus svartyti esąs 
ne Reagano ar Kongreso rei
kalas. Net ir ne tų, kurie gy 
vena svetur, ir į savo žemę 
vien tik svečio akimis žvel- 
gia.

Toks pareiškimas provo
kuoja klausimą, kad jei taip, 
kodėl sovietų vyriausybė ne
palieka mūsų ramybėje? Juk 
būtų visai logiška ir tiktų ’pe 
restroikai’ paleisti visokias 
'tėviškės’ draugijas ir 'gimtuo
sius kraštus’, praveriant pla
čiau duris atskirų žmonių su
sižinojimui. Vietoje to, nau
ja Maskvos administracija 
tik pakeitė tų institucijų va
dovus ir, atrodo, paskyrė 
jiems daugiau lėšų. Ar tai 
nesiprašo prielaidos, kad išei
viai Maskvai yra dar įdomūs 
ir kartais gali būti reikalingi. 
Ne tik 'taikos’ propagandai, 
bet ir konkretiems uždavi
niams. Galvojant apie juos, 
prisimenu rusų emigracijos 
likimą.

Savaime aišku, kad bol
ševikams rūpėjo rusų emi
grantų veikla. Jie bandė 
juos infiltruoti savo agentais, 
kalbino grįžti. 1930 metais 
grįžo 30 šeimų, kurios visos 
buvo nugabentos stačiai į Si
birą, išskyrus vieną Vadimą 
Kondratieva, kuris buvo so
vietų agentas ir mirė 1941 
m. saugumo sanatorijos Kau
kaze prabangoje.

Sovietai greitai apsižiū
rėjo, kad emigrantai gali būti 
jiems kitose srityse daugiau 
naudingi. Likimo ironija pa
norėjo, kad jie puikiai patal
kininkautų Stalino politinių 
priešų likvidacijai. Tam tiks
lui buvo suorganizuotas spe
cialus vienetas, kuriam iš 
Maskvos vadovavo Leoni
das (ar Naum) Eitington. Už 
nuopelnus jau po karo jis bu
vo paskirtas karinės žvalgy
bos vado gen. Sudoplatovo 
pavaduotoju, bet 1954 m. 
pateko nemalonėn ir buvo 
nuteistas 12 metų. Vėliau jis 

dirbo Meždunarodnaja Kni- 
ga centre Maskvoje. Toji 
firma dirba KGB priežiūro
je. Dabar jis jau turėtų būti 
miręs.

Jo brolis, daktaras Max 
Eitington, dar prieš I-jį pa
saulinį karą susidraugavo su 
psichoanalizės pradininku, 
pasauline garsenybe Sigmun- 
tu Freudu Vienoje. Šitas Ei
tington - nors žydai nebuvo 
labai populiarūs baltųjų rusų 
emigrantų tarpe - užverbavo 
generolą Nikolai Skoblin ir 
jo žmoną, garsiąją liaudies 
dainų išpildytoją Nadeždą 
Plevitskają. Tarp jų talkinin 
kų buvo ir Sergey Efron, la
bai talentingos poetės Mari
nos Tsvetajevos vyras.

Ta, nūdieniai kalbant, te
roristų grupė nužudė sovietų 
žvalgybos Šveicarijoje virši
ninką Igance Reiss (Galici
jos žydąPoretski), kai jis pe
rėjo Trockio pusėn. Tai bu
vo 1937 m. rugsėjo 4 dieną. 
Už kelių savaičių, rugsėjo 
22 d., Paryžiuje buvo pagrob 
tas generolas Evgenijus Mi- 
ler. Greičiausiai už tai, kad 
įtarė savo kolegą gen. Skob 
lin. Mat, Skoblinui buvo pa 
estą užmegsti ryšį su nacių 
saugumo (Sicherheitdienst) 
viršininku H. Heydrich. Jis 
turėjo jam pranešti apie suo
kalbį tarp Wehrmachto gen. 
štabo ir sovietų aukštųjų ka
rininkų prieš Hitlerį ir Stali
ną. Heydrich davė Skobli- 

(Nukelta į 2 psl.)

Laisvės Varpo koncerto, įvykusio kovo 13 d. So. Bostone, 
programos atlikėjai. Iš kairės: pianistas dr. Saulius Cibas, sol. Birutė 
Dabšienė-Vizgirdienė, operos solistas Ričardas Daunoras su savo 
dukrele Rota ir Laisvės Varpo vedėjas Petras Viščinis. Tai buvo 
58-tas Laisvės Varpo renginys. Juo paminėta Lietuvių Fondo 
veiklos 25-rių metų sukaktis, užbaigiant jo ketvirtą milijoną dolerių ir 
pradedant penktąjį milijoną. J. Rentelio nuotr.

Clevelando tautinių šokių grupė Grandinėlę, vadovaujama L. Sagio, intensyviai ruošiasi Laisvojo 
Pasaulio lietuvių Tautinių šokių šventei, kuri jvyks Kanadoje, Hamiltone, š.m. liepos 2-3 dienomis.

V. Bacevičiaus nuotr.

įvykiai Centro Amerikoje
Savaitės pabaigoje Cent

ro Amerika vėl atsidūrė dė
mesio centre. Po ilgesnio pa
siruošimo sandenistai pasiun
tė 4,500 vyrų į kaimyninę 
Hondūras teritoriją, sunaikin
ti contro vadovybės ir tieki
mo centrus. Puolimas nepa
siekė savo tikslo, iššaukda
mas Reagano administracijos 
smarkią rekaciją. Ji (Hondū
rą pasiuntė 3,200 parašiuti
ninkų, tačiau pareiškė, skaity-

LIETUVIŲ FONDUI UŽBAIGTAS 
KETVIRTAS MILIJONAS

Pavasariniu Laisvės Var
po koncertu kovo 13 d. Bos
tone paminėta Lietuvių 
Fondo reikšmingos veiklos 
25-rių metų sukaktis, už

damasi su visuomenės reak
cija (didžiuosiuose miestuose 
įvyko demonstracijos prieš 
parašiutininkų pasiuntimą), 
kad jie neįsivels į kautynes, 
kam ir nėra daug galimybių, 
nes sandenistai pradėjo trauk
tis. Kartu abiejų partijų sena
torių grupė pasiūlė atnaujinti 
pagalbą contrams, tam reika
lui skiriant 48 milijonus do
lerių ir paliekant prezidentui 
teisų prašyti daugiau, jei būtų 

baigtas to fondo ketvirtas 
milijonas dolerių ir stambia 
suma pradėtas penktas mi
lijonas.

Minėjimo, metu iki ket
virto milijono dolerių Lie
tuvių Fondui trūko 75,279 
dol., o minėjime sudaryta 
113,150 dolerių, taigi, penk
tas milijonas pradėtas di
dele 37,871 dolerio suma. 
Stambiausias įnašas ketvir
to milijono užbaigimui gau
tas iš Felekso Mandeikio 
palikimo, kuriuo Lietuvių 
Fonde sudarytas Felikso ir 
Marijos Mandeikių stipendi
jų fondas. Anksčiau į tą 
fondą buvo įnešta 40,000 
dol., o dabar — 110,000. Tuo 
būdu Felikso ir Marijos sti
pendijų fondas Lietuvių 
Fonde dabar yra 150,000 
dol.

Lietuvių Fondo sidabri
nės sukakties minėjimas 
pravestas skirtinga forma, 
negu paprastai mūsų įpras
ta tai daryti. Jome nebuvo 
ilgų kalbų, sveikinimų ir ki- 

(Nukelta į 4 psl.) 

reikalas.
Pirmadienį turėjo prasi

dėti sandenistų-contras dery
bos dėl paliaubų, todėl spėja
ma, kad sandenistai dar prieš 
jas norėjo suduoti mirtiną 
smūgį contrams.

•••
Tuo tarpu kitos derybos, 

dėl Panamos faktino diktato
riaus gen.Noriega pasitrauki
mo iš savo krašto, dar nebu
vo davusios rezultatų. Norie- 
gai buvo pasiūlyta išvažiuoti 
į Ispaniją, JAV atsisakant sa
vo teisės pareikalauti jį išduo
ti teismui Miami, kur jis yra 
apkaltintas už narkotikų įve
žimą į JAV.

Paaiškėjo, kad Noriega 
paskutinėmis dienomis į Pa
namą įsigabeno 500,000 sv. 
ginklų ir šaudmenų iš Kubos, 
matyt norėdamas suorgani
zuoti partizaninį karą prieš 
JAV kariuomenę, saugančią 
Panamos kanalą.

Jau Carterio administra
cija žinojusi apie Noriegos 
veiklą, tačiau palikusi jį ra
mybėje, bijodama, kad tai su
kels priešamerikoniškas riau
šes.

Tie įvykiai sutapo su pa
tiektu kaltinimu buv. prezi
dento saugumo patarėjui adm. 
Pondexter, pik. lt. North, 
gen. Secord, bei ginklų pirk
liui Hakim, dėl jų bandymo 
sudaryti privačią bendrovę 
ginklų pristatymui contrams 
ir Iranui, tris paskutiniuosius 
kaltinant ir noru iš to asme
niškai pasipelnyti.

McFarlain, kitas buvęs 
prezidento saugumo patarė
jas, susitarė su prokuroru pri
sipažinti kaltu už nepasaky- 
mą tiesos Kongresui.
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SfiVOITinĖ POLITI^^

Diktatas vietoje susitarimo dėl Palestinos? - Panaši situacija
— Afganistane ir Nikaragvoje. - Gorbačiovas Belgrade. ----- 1

Istorijoje žinomi atsitiki
mai, kada - pačioms tautoms 
negalint susitarti dėl savo sie
nų ar kitu klausimu - jiems 
savo valią primeta didžio
sios valstybės ar jų jungi
niai. Toli neieškant pavyz
džių, galime prisiminti am
basadorių konferencijos lai
kinos sienos tarp Lietuvos ir 
Lenkijos pravedimą, Vilnių 
paliekant Lenkijai.

Panašiu būdu Valstybės 
Sekretorius Shultz bando su
taikinti Izraelį su jo okupuo
tose teritorijose gyvenan
čiais palestiniečiais. Jis tam 
reikalui numatė 5 'didžiųjų' 
JT Saugumo Tarybos nuola
tinių narių - JAV, Sovieti
jos, Britanijos, Prancūzijos, 
Kinijos - bei Izraelio su jo 
kaimynais Jordanu, Sirijos ir 
Egipto konferenciją, kuri pa
ti nieko nenutartų, tačiau pa
vestų Izraeliui su savo kai
mynais susitarti dėl palesti
niečių Izraelio Okup. terito
rijose - Gazos juostoje ir Va
kariniame pakraštyje - laiki
nos savivaldos.

Tai būtų tik laikina sta
dija. S.m. gruodžio mėn. - 
prasidėti derybos tarp Izrae
lio ir palestiniečių iš Izraelio 
ir Jordano delegacijų, dėl ga
lutinio tų teritorijų statuso, 
kurioms duota metai laiko, ir 
pagaliau 1991 metais būtų 
įgyvendintas tas būsimas su
sitarimas.

Iš principo su tuo planu 
sutiko tik Egiptas, kuris gau
na pašalpos iš JAV. Izraelis, 
kuris irgi priklauso nuo JAV 
paramos, pereitą savaitę at
siuntė savo ministerį pirmi
ninką į Washingtona švel
niai pasakyti 'ne'. Asmeniš
kai Icak Šamir yra įsitikinęs, 
kad Izraeliui turi priklausyti 
visos jo okupuotos teritori
jos, kurias jis užėmė kaimy
ninėm arabų valstybėm už
puolus Izraelį. Atseit, tai Iz
raelio - kaip nugalėtojo - tei
sė pasilaikyti. Žinoma, nepa' 
togu laikyti be pilietinių tei
sių beveik pusę visų valsty
bės gyventojų, bet jų niekas 
ten nelaiko. Jie gali išsikelti 
į kitas arabų valstybes, kaip 
jų žydai persikėlė į Izraelį.

Tokiai vilčiai galą pada
rė prieš 3 mėnesius prasidė
jęs palestiniečių sukilimas, 
beveik kas vakarą rodomas 
per TV visam pasauliui. Pa
lestiniečiai tik mėtosi akme
nimis ir buteliais. Prieš to
kius kovotojus pasaulio opi
nija neleidžia, panaudoti tan
kus, o ir panašios priemonės, 
kaip demonstruojančių muši
mas, kelia pasipiktinimą. Pa
galiau tvarkos palaikymas vi
sai be palestiniečių koopera
cijos ilgainiui bus Izraeliui 

nepakeliamas, lygiai taip pat 
kaip vergija niekur neišsilai
kė, nes neapsimokėjo. Bet 
kaip rasti 'modus vivendi'?

Izraelis ir Amerikos žy
dai aiškina, kad jie linkę ati
duoti dalį teritorijos už taiką, 
bet niekas nenori apie tai kal
bėti. O atiduoti bet kiek teri
torijos negaunant už tai pati
kimų garantijų, kad jos ne
bus panaudotos naujam Izra
elio užpuolimui, lygu savi
žudybei. Tokioje situacijoje 
iš tikro susitarimas neįmano
mas ir pasaulinės taikos išlai
kymas reikalauja sienų bei 
teisių padiktavimo. Tam rei
kėtų 'susikalbėjimo' ir su so
vietais, kad nuskriaustieji ne
turėtų kur kreiptis, tačiau jų 
pakvietimas į' taikintojus' ly
gus lapės įsileidimui į višti- 
ninką.

•••

Kliūčių susilaukė ir kito 
tarptautinio konflikto Afga
nistane sprendimas. Sovie
tai pažadėjo atitraukti savo 
kariuomenę iš Afganistano, 
jei Afganistanas (t.y. jų pasta
tyta vyriausybė) susitartų su 
Pakistanu dėl pagalbos sukilė
liams nutraukimo. Jau atro
dė, kad galima laukti greito 
susitarimo. Tačiau sovietai 
iš savo pusės nepasižada nu
traukti savo pagalbos dabar
tiniam Kabulo režimui. Pas
kutinėmis žiniomis, Maskva 
apkaltino JAV ir Pakistaną 
delsiant derybas ir pažadą, 
pradėti gegužės 15 d. traukti 
savo kariuomenę iš Afganis
tano, atšaukė. •••

Tuo tarpu Gorbačiovas 
pereitą savaitę lankėsi Jugos
lavijoje, kuri nors - kaip ir 
Sovietija - yra 'socialistinė' 
šalis, tačiau nenori klausyti 
Maskvos diktato. Ten jis tu
rėjo pasirašyti sutartį, kuria 
aptariamas dviejų socialisti
nių šalių bendravimas. Toji 
sutartis galėtų patarnauti 

pavyzdžiu susitarimams tarp 
Sovietijos ir kitų panašių vals 
tybių. Gorbačiovas ta proga 
pasiūlė 'užšaldyti' dabartinia
me stovyje sovietų ir JAV lai
vynus Viduržemio jūroje ir 
eiti prie jų visiško atšaukimo, 
lygiai kaip ir bazių svetimuo
se kraštuose panaikinimo, pir
miausiai Graikijoje. Ar jis 
'svetimomis bazėmis' laiko ir 
savo dalinių telkinius Varšu
vos pakto valstybėse, liko 
neaišku. •••

Kovo 15 d. Budapešte 
įvyko 10,000 žmonių de
monstracija, kuri reikalavo 
didesnės laisvės. Progą de
monstracijai davė 1848 m. 
sukilimo prieš Austriją su
kaktis. Kalbėjo disidentas fi- 
lososfas Gaspar Miklos, pa
brėždamas, kad 1848,1918 ir 
1956 metais vengrų tauta sie
kė laisvės, lygybės, nepriklau 
somybės ir vietos civilizuotų 
tautų tarpe. Iki šiol tų tikslų 
vengrai dar nepasiekė. Policr 
ja demonstrantų neišsklaidė, 
nors prieš tai buvo suimti ke
li žinomi disidentai.

Tą pačią dieną 300 žmo
nių susikabinę demonstravo 
Leipcigo tarptautinėje parodo
je, irgi reikalaudami didesnės 
laisvės. Ir čia policija nepa
vartojo jėgos, bet tik per gar
siakalbį reikalavo išsiskirsty
ti, ką tvarkingi vokiečiai pa
galiau ir padarė.

Kam mes 
reikalingi...

(Atkelta iš 1 psl.) 
n'ui suklastotus dokumentus, 
keliančius įtarimą sovietų ge 
nerolais. Jie prisidėjo, nors 
nebuvo vienintelė priežastis, 
pravedimui karininkų ’čist- 
kos', per kurią Sovietija ne
teko labai didelės dalies 
aukštesniųjų kariuomenės va

■ Iš kitos pusės
Jau buvau išsiuntęs str. Tam mes reikalingi?’, kai 

gavau GIMTĄJĮ KRAŠTĄ, kuriame kalbama ta pačia te
ma. Atrajojant pagarsėjusį 'apskrito stalo’ pokalbį su 
keliais išeiviais ir cituojant išeivijos spaudos atsiliepimus 
apie jį, išvedama:

"Lietuva ir joje gyvenantys lietuviai gali iš
gyventi ir nebendraudami su tautiečiais, išblašky
tais po visus kontinentus. Liūdniau bus mums tru-

- pučiuką, gal ir nykiau, stokosime vienos kitos nau
jovės iš pasaulio lobyno, vienos kitos knygos, pa
veikslo ar giedro pokalbio, susėdus saulei leidžian
tiems prie Neries ar Nemuno, Hudsono ar Ramiojo 
vandenyno pakrantėje, bet išgyvensime (mano pa
braukta vm). Jau esame trys milijonai, žadame ir 
toliau nemažai lietuvių gimdyti. Esame medis, įlei
dęs šaknis savo dirvoje. Jūs esate šaka — miela 
kaip brolis, kaip vaikas, kaip savo paties ranka. 
Ir jeigu mums liks tik stebėti, kad ji džiūsta ir 
pelenais virsta, bus labai skaudu, bet tai dar nebus 
Lietuvos mirtis.’*

Teisingai. Reikia tik praverti plačiau duris asmeniš
kiems susitikimams, idėjų, knygų ir kitos spaudos pasi
keitimui ir nebus jokios problemos. Praktiškai tam yra 
didelė kliūtis, kurią pripažįsta ir GK:

"Teisingai parašė keli minėtų (išeivijos spau
dos) autoriai — Tarybų Sąjungoje, vadinasi, ir 
Lietuvoje, f>eveik viskas yra arba valstybinių 
įstaigų, arba visuomeninių organizacijų (griežtai 
kontroliuojamų tos pačios valdžios — vm) ranko
se. Tokia mūsų sistema, kaip ir jūsų — privačios 
iniciatyvos sistema.”

čia tai, kaip vokiečiai sakytų — išleista katė iš 
maišo. Valstybė kurios politikos nustatymui lietuviai ne
turi jokios įtakos, nedaro nieko kas jai nenaudinga. Jei 
ji tam tikrą bendravimą su išeivija leidžia ar net ska
tina — verta susipažinti su jos motyvais.

Mes bendraujame su kraštu, išeidami iš savų inte
resų: asmeniškų, kultūrinių, gal ateityje ir pasipelnymo 
sumetimų. O kokia nauda turi iš to Sovietija? Dalį atsa
kymo siūlo Gk pasigyrimas, kad jo jau spausdinama 
70.000. Daugiau kaip 50.000 lieka Lietuvoje, parduoda
ma kioskuose, pašto išnešiojama prenumeratoriams, 
20.000 siunčiama į užsienį. Tai nemažas laimikis so
vietų žvalgybai — 20.000 adresų užsieniečių, kurie gal 
būt jaučia simpatijų jų režimui ir galėtų būti naudingi. 
Tam reikalingas ir toliau Gk atkakliai reikalaujamas 'ko
ordinacinis centras bendravimui su Lietuva’. (vm)

dų, kas buvo labai naudinga 
Hitleriui, ruošiantis užpulti 
Sovietiją.

Plevitskaja prancūzų 
teisme prisipažino ir išdavė 
Eitingtoną, tačiau tas jau bu
vo išsikėlęs į Palestiną (Ple
vitskaja mirė kalėjime 1940 
m.). Sergey Efron pabėgo 
Sovietijon, kur po poros me
tų išsikvietė savo žmoną, po 
etę Tsvetajevą, kuri apie sa
vo vyro teroristinę veiklą nie 
ko nežinojo. Sovietijoje Ef
ron buo sušaudytas, o jo 

žmona nusižudė. Šiandien 
jos eilėraščiai yra Rusijoje 
labai populiarūs.

Papildyta naujais nariais 
ta pati grupė prisidėjo prie 
Trockio sūnaus Lev Sedov 
mirties Paryžiuje 1938 m. ir 
pagaliau paties Trockio nužu 
dymo Meksikoje, jau nekal
bant apie mažiau žinomas 
jos aukas.

Neseniai tie įvykiai buv 
prisiminti N.Y. TIMES kny
gų magazine, bet išeinant iš 
kito taško. Kaip Stalinas ga
lėjo rasti sau talkininkų inte
lektualų, kurie turėjo daug 
ką žinoti, tarpe? Toks dr. 
Eitington, be to, buvo iš sa
vo tėvų paveldėjęs nemažą 
turtą. Trockio nužudymas 
nebūtų galimas be lotynų 
Amerikos intelektualų tal
kos.

Mums, žinoma, rūpi tik 
emigrantų vaidmuo. Plevits- 
kają, atrodo, paviliojo dr. Ei
tington gausios dovanos, bet 
generolą Skobliną? Žinoma, 
emigracijos dalia nėra leng
va. Iš desperacijos žmonės 
daug ką neįtikėtino padaro.

Per beveik pusę šimtme
čio daug kas pasikeitė, bet 
aparatas ir patyrimas emi
grantų panaudojimui dar li
ko.
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Kiek dar toli iki tikro atvirumo?

Maironio minėjimas
Didžiojo Lietuvos atgimi

mo dainiaus ir Korp! Neo- 
Lithuania garbės nario prel. 
Jono Mačiulio-Maironio 125 
metų gimimo sukakties mi
nėjimas įvyks š. m. balan
džio 10 d. (sekmadieni) 3 
vai, po pietų, Jaunimo cen
tro didž. salėje.

Atgimimo dainius Mairo- 
nins, prieš šimtmetį, anais 
tamsiais Lietuvai laikais, 
žadindamas tautą, dainavo;

Jau slavai sukilo. Nuo
Juodmarių krašto

Pavasaris eina Karpatų 
kalnais.

Po Lietuvą — žiema. Nei 
žpdžio, nei rašto

Neleidžia erelis, suspaudęs 
sparnais.

Maironis žadino iš letar- 
ginio miego savo žmones, 
rodydamas pavyzdžiu kitas 
laisvėjančiais tautas. Mai
ronio dainos prikėlė pilka- 
sermėgį lietuvį ir išvedė į 
kovą už laisvę, už žmogiš
kas teises, už šviesą.

Maironio apdainuota Lie
tuva, jos žmonės ir gamta 
jautriai palietė lietuvio sie
lą ir parodė sunkią savos 
tautos padėtį. Ir šiandien 
nėra kito poeto, kaip Mai
ronis, kurio sukurtos dai
nos taip plačiai skambėtų 
visame krašte. Gal todėl 
raudonasis okupantas buvo 
uždraudęs spausdinti Mai
ronio kūrybą, vildamasis, 
kad jaunimas užmirš jo 
jautrias, patrijotines dai
nas. Išėjo atvirkščiai. Mai
ronio sukurtos dainos ėjo 
iš lupų į lupas ir skambėjo 
po visą Lietuvą.

Maironio 125 metų gimi
mo sukaktis buvo plačiai 
paminėta visame krašte ir 
ypatingai Kaune, kur prie 
jo paminklo buvo susirin
kę tūkstančiai lietuvių. 
Šiandien Maironio dvasia 
yra apgaubusi visą kraštą, 
laukiantį religinės ir tau
tinės laisvės.

Kai okupuotoje ir prie
spaudą nešančioje tėvynėje, 
Maironis atgijo ir išaugo 
dvasios milžinu, išeivijoje, 
gyvenančioje neribotos lais
vės ir gerbūvio kraštuo
se, liko pamirštas ir nepri
simintas jo 125-tasis gim
tadienis. Maironio patrijo- 
tinės dainos skamba išeivi

jos lietuvių minėjimuose ir 
sukaktuviniuose renginiuo
se. Net čia gimęs ir augęs 
jaunimas moka ir dainuoja 
Maironio Lietuva brangi, 
Kur bėga Šešupė, Ant Du
bysos ir daugelį kitų. Mai
ronio giesmė Marija, Mari
ja yra virtusi neatskiriama 
Mišių ar laidotuvių dalimi. 
Ją giedant, net šiurpas eina 
pagaugais per nugarą.

Minint šią sukaktį, apie 
didi j į tautos dainių Maironį, 
kalbės šiuolaikinis dainius- 
pranašas Bernardas Braz- 
džionins, o Maironio kūrybą 
deklamuos jaunos aktorės: 
Daiva Vaitkevičiūtė-Meilie- 
nė ir Indrė Toliušytė, o 
Maironio sukurtas dainas 
perteiks operos solistė Aud
ronė Gaižiūnienė, akompa
nuojant Robertui Mockui.

Garbės nario Maironio 
minėjimą ruošia Korp! Neo- 
Lithuania vyr. valdyba, pir
mininkaujama fil. Audro
nės Gulbinienės. Į minėji
mą įėjimas laisvas. Kviečia-

Poetas Maironis

Netvirtiname, kad bent 
šiuo metu okupuotoje Lietu
voje visiškai nėra jokių va
dinamojo 'atvirumo’ ženklų. 
Jų yra. Ekonomistai atvirai 
kalba apie centralizuoto biu
rokratinio vadovavimo pre
kybai, pramonei ir žemės 
ūkiui nuosmukį. Mokslinin
kai garsiai atkreipia dėmesį į 
iki šiol uoliai vykdytą Lietu
vos istorijos faktų ir istorinių 
asmenybių trynimą iš tautos 
atminies, rašytojai vaduoja 
cenzorių stalčiuose įkalintus 
kūrinius, o paskiri piliečiai 
atviriau keikia Maskvą. Kar 
tais tarybinėje spaudoje pasi 
girsta ir vienas kitas drąses
nis balsas apie Stalino mūsų 
tautai surengtą ’holocoustą', 
trėmimus į Sibirą ir karo są
myšyje masinio tautiečių bė
gimo į Vakarus priežastis

Bet vis tiek dar yra tiek 
daug ir tokių nutylimų ar at
viru melu iškreipiamų daly
kų, kurie kompromituoja vi
są šią atvirumo politiką ir 
liudija tiktai jau iš praeities 
gerai pažįstamą tą pačią tie
sos baimę.

Pavyzdžiui, vienas pa
čių didžiausių ir aiškiausių 
falsifikatų vis dar yra ne tik 
laikraštinių propagandistų, 
bet ir tarybinių istorikų nuo
lat kartojama pasaka apie 
1940 m. Lietuvoje neva įvy
kusią 'liaudies revoliuciją', 
kuri esą nuvertė 'buržuazinę 
valdžią', ir apie 'savanorišką

me visą lietuviškąją visuo
menę atsilankyti ir prisi
minti pranašišką dainių 
Maironį, jo gimimo 125 me
tų sukaktyje. (aj) 

Lietuvos įsijungimą į Sovie
tų Sąjungą’.

Aišku, toji pasaka labai 
reikalinga Sovietų S-gos im
perialistinei politikai užglos
tyti, bet ji gali įtikinti tiktai 
vaikus ir jaunąją kartą, kuri 
tų istorinių įvykių pati neiš
gyveno ir apie juos girdi tik
tai iš gudriai suklastotų tary
binių šaltinių. Betgi dar yra 
pakankamas skaičius gyvų 
vyresniosios kartos žmonių, 
tarp jų ir senesnių lietuvių 
komunistų, kurie net patys 
tuose įvykiuose vienaip ar 
kitaip dalyvavo. Jie visi dar 
gerai atsimena ir sovietų uiti' 
matumą, ir karinę okupaciją, 
ir tikrus vadinamo 'liaudies 
seimo’ balsavimų duomenis, 
ir jo nutarimų grėsmingas 
aplinkybes, ir tą 'savanoriš
ką' prašymą, kad saulė Sta
linas amžiams priglaustų Lie
tuvą prie savo krūtinės, kai 
visa tauta akivaizdoje nepri
klausomybės praradimo tik
tai verkė.

Be to, juk yra išlikę ir 
Vinco Krėvės atsiminimai 
apie jo paskutinį pasikalbė
jimą su Molotovu Maskvoje, 
kuriuose kaip ant delno išaiš
kėja ir visas Lietuvos inkor
poravimo į Sovietų Sąjungą 
'savarankiškumas', o jį dar 
labiau išryškina ir išsaugoti 
Stalino su Hitleriu derybų ir 
susitarimo dokumentai. Tai
gi atrodo, kad ir rimtas tary
binis istorikas, jeigu jau ne
gali šios teisybės atvirai pra
sitarti, tai turėtų tą mūsų tau
tos tragediją bent nutylėti, o 
suktas propagandistas bent 
palaukti, kol išmirs visi bu
vusios tikrovės liudininkai. 
Deja, atviro ir šią istorinę 
tiesą atskleidžiančio pokal
bio ok. Lietuvoje turbūt prie 
jokios ’glosnosties' nesulauk
sime.

Atvirumo stoką, be dau
gybės kitų faktų, nuogina ir 
visiems gerai žinomas, bet 
dar vis įvairiais švelninan
čiais sinonimais dangstomas 
įvairių politinės ar kultūrinės 
veiklos žymių asmenų stali
ninis likvidavimas. Juk ar 
ne mistika, kad dar 'Mažojo
je lietuviškoje tarybinėje en
ciklopedijoje' jie visi dar bu
vo 'asmenybės kulto sąlygo
mis represuoti', - vadinasi, 
prievarta sunaikinti, - o da
bar tie patys jau tiktai norma
liai 'mirė'? Ir taip gražiai lo
voje 'mirė' net ir sušaudyti 
komunistiniai herojai Putna, 
Uborevičius, Aleksa-Anga- 
rietis ir kiti, minkštuose pata 
luose 'mirė' kalėjimuose nu
kankinti prof. V. Sezemanas, 
prof. L. Karsavinas, prof. Iz. 
Tamošaitis, prof. Pr. Dovy
daitis ir dar ilga eilė, o ka
muoti meninkai irgi nebuvo 
ištremti į Sibirą, bet tiktai 'iš 
vykę iš tėvynės’, ar 'laikinai 
sutrukdyti kūrybos darbe'.

Ar ne atviro pagvildeni- 
mo yra reikalingas ir tasai 'to 

buloje' ir 'neklaidingoje' so
vietinėje sistemoj vis pasikar 
tojantis vienaip ar kitaip nu
marintų reabilitavimas? Juk 
iki šiol mes skaitydavome 
istorijoje tiktai apie reabili
tavimą religinių eretikų, ku
riuos kadaise buvo pasmer
kusi inkvizicija. Juk net 
ir 'atvirumo' dienomis tary
binėje spaudoje mes dar ne
same radę nė vieno žodžio, 
kuriuo būtų bent kiek kritiš
kai pasvertas Lenino moks
las, kaip nėra jokios musul
monų dvejonės ir dėl prana
šo Mahometo rojaus nesąmo
nių, už kurias sukvailintas ti
kintysis net laisvu noru ver
žiasi mirti.

Bet yra ir kitų, lygiai 
išeivijai ir Lietuvai dar la
biau rūpimų, neatsakytų at
virų klausimų.

Pavyzdžiui, kodėl prie 
Gudijos priskirtose lietuvių 
gyvenamose srityse nėra nė 
vienos lietuviškos mokyklos, 
ir net tarybinė spauda nepa
siekia tenykščių mūsų tautie
čių? Kodėl tokia pat padėtis 
ir Karaliaučiaus teritorijoje, 
kur vegetuoja irgi ne mažas 
skaičius lietuvių? Kodėl te
nai neapsilanko nė jokie Lie
tuvos meno ansambliai, kurie 
šiaip nukeliauja net į tolimąją 
Mongoliją ir kitus Azijos ra
jonus?

Kodėl net Kristijono Do
nelaičio 275 metų gimimo su 
kakties proga negalima grą
žinti šio mūsų rašytojo gyve
nimo, kūrybos ir mirties kam
peliui bent seno lietuviško 
Tolminkiemio vardo, nors jo 
ten besiilsintiems kaulams pa 
gerbti? Negi tenai tiktai šis 
vienas paliktas lietuviškas 
vietovardis jau tikrai sugriau
tų visą Mažojoj Lietuvoj bar
bariškai įvykdytą, netgi že
mės ir vandens surusinimo 
'socialistinį realizmą'?

Pagaliau, jeigu kol kas ir 
neįmanoma šių ir kitų klausi
mų išspręsti, tai gal vis dėlto 
verta juos bent atvirai pa
svarstyti, nesitenkinant tiktai 
senais ir iš anksto suformu
luotais politinio katekizmo 
atsakymais. Ir bent kartą at
virai pareikšti tikrą lietuvių 
tautos nuomonę ir pageidavi
mus, kol tas atvirumas net pa
ties Gorbačiovo reklamuoja
mas. Nors tiek.

Žinoma, mes ir nesitiki
me, kad dabartinėje santvar
koje būtų kada nors atvirai 
vardais ir pavardėmis pa
skelbti mūsų kultūrai pridarę 
nuostolių pataikūniški dikta
tūriniai cenzoriai, nekaltų 
žmonių skundikai, savo au
koms kaulus laužę ir padus 
deginę tardytojai ir vėliau re- 

(Nukelta į 4 psl.)
MULTI-CRAFTED 
MAINTENANCE 

Employees needed for manufac- 
turing facility. Please Call 201- 
998-5666 for application infor- 
mation, or send resume to 
OWENS CORNING FIBERGLASS 
CORP. Newark Turnpike Kearny, 
N. J. 07032.

Equal Opportunity Employer
(11-13)
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BOSTONO LIETUVIAI
Petras Viščinis

ANTRĄ KARTĄ 
OPERUOTAS

Po pirmosios vidurių ope
racijos, užtrukusios 5 va- 
lanndas, iškilus nepageidau
jamiems simptomams, ra
šytojui Stasiui Santvarai 
kitą dieną toje pačioje New 
England Babtist ligoninėje 
Bostone padaryta kita ope
racija užtrukusi 4 valan
das, po kurios ligonis tebė
ra laikomas medicinos per
sonalo priežiūroje ligoninė
je. Kada jam bus leista 
vykti j namus, tuo tarpu 
neaišku.

SĖKMINGA KAZIUKO 
MUGĖ

Kaip visuomet, Bostono 
lietuvių skautų Baltijos ir 
Žalgirio tuntų rengta tra
dicinė Kaziuko mugė kovo 
6 d. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos trečio ir 
antro aukšto salėse praėjo 
dideliu pasisekimu visais 
atžvilgiais. Joje gausiai da
lyvavo visos trys mūsų vi
suomenės kartos — jauno
ji, vidurinioji ir vyresnioji. 
Mugėje buvo daug skautiš
kų rankdarbių, lietuviški 
pietūs ir įvairių kitų valgių, 
Stefos Subatienės su talki
ninkėmis gana gerai pa
ruoštas vaidinimėlis, kurio 
dekoracijos, kvstiumai, o 
ypač atlikėjų gana taisyk
linga lietuvių kalba džiugi
no žiūrovus. Tokie vaidini
mėliai yra labai reikšmingi 
jaunosios kartos auklėjime 
ir ruošime lietuviškiems 
darbams. Tektų džiaugtis, 
jei skautai dažniau pasiro
dytų su tokiais vaidinimais, 
ypač įvairių tautinių šven
čių ir minėjimų programo
se. Suruoštas vaidinimėlis 
rodo, kad tai galima pada
ryti, jei tik yra kam tuo 
rūpintis.

BĖDOS SU 
AUTOMOBILIU 
PASTATYMU

Atvykęs į So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
patalpas, ypač šeštadieniais 
ir sekmadieniais į įvairius 
parengimus, lietuviai buvo 
linkę savo automobilius pa
sistatyti aikštelėje prie 
draugijos namo, nors ten 
aiškiai užrašyta, kad tai 
čiau tos aikštelės savinin-

Kiek dar toli...
(Atkelta iš 3 psl.) 

abilituotų žudikai, nes dauge
lis jų už tuos nuopelnus yra 
apdovanoti ordinais ir dar pa
kankamai galingi, kad ’derži- 
mordos’ kumščia galėtų už
čiaupti bumą atvirai prašne
kusiems.

Taigi, iki tikro atvirumo 
dar labai toli. x 

čiau taos aikštelės savinin
kai tai pakentė, bet dabar 
ne. Jų patvarkymu be jų 
sutikimo pastatyti toje 
aikštelėje automobiliai iš
velkami tų automobilių sa
vininkų sąskaiton. Taip at
sitiko paskutiniu metu su 
tais Kaziuko mugės lanky
tojais, kurie ten buvo pa
sistatę savo automobilius. 
Todėl visi įspėjami toje 
aikštelėje savo automobilių 
nestatyti. Kas šio įspėjimo 
nepaisys, gali susilaukti ne
malonumų, kaip tai jau at
sitiko su eile kitų.

NAUJAS TAUPOS 
ATSTOVAS

Lietuvių federalinės kre
dito unijos "Taupos” atsto
vu Brocktono ir apylinkės 
lietuviams yra Juozas Ren- 
telis. Nuo kovo 20 d. vi
sais ”Taupos” reikalais ga
lima kreiptis į jį sekmadie
niais po 10 vai. šv. Mišių, 
o vakarais visomis darbo 
dienomis, šeštadieniais ir 
s e k m a d ieniais telefonu: 
963-3671.

PRASMINGIAUSIAS 
SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Laisvės Varpui sujungus 
savo veiklos 34-rių metų 
sukakties minėjimą su Lie
tuvių Fondo 25-rių metų 
sukakties minėjimu, abi tos 
sukaktys eilėje Laisvės 
Varpo laidų plačiai ryškin
tos, iškeliant tuos aspektus, 
į kuriuos ligi šiol mažai te
kreipta dėmesio. Pavyz
džiui, kovo 13 d. laidoje ve
dėjas Petras Viščinis aiš
kino, kad, įsijungdami į 
Lietuvių Fondą, mes ne tik

VIENINTELĖ PROFESIONALI 
LIETUVIŲ KELIONIŲ 

ĮSTAIGA KANADOJE 

SKELBIA ir 

GARANTUOJA

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

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

Gruodžio 27 - s
Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 

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

Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: AUDRONĖ, LIUSĖ, DALIA, 
INGĖ, JOANNE, PAULIUS.

Mes kalbame - lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiškai, 
lenkiškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai.

Mūsų įstaigoje’įrengti kompiuteriai: PEGASUS/GEMINI bei TDS 
Mūsų įstaiga yra narys - IA TA, T-comm, BBB, CLIA

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

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

Lietuvių Fondo atstovė Ramona Steponavičiūtė, iš Chicagos ir 
Laisvės Varpo vedėjas Petras Viščinis kovo 13 d. koncerte 
Bostone, kur studentė Ramona Steponavičiūtė pasakė turiningą 
kalbą Lietuvių Fondo reikalu. J. Rentelio nuotr.

stipriname mūsų visuome
ninę ir kultūrinę veiklą, bet 
taip pat prisidedame prie 
pastangų atgauti Lietuvai 
laisvę. Tos pastangos neiš
vengiamai silpnės, jei nepa- 
ruošime joms naujų darbuo
tojų. Lietuvių Fondas to
kius darbuotojus ruošia, 
remdamas lietuvišką švieti
mą ir auklėjimą, duodamas 
gabiems ir veikliems stu
dentams stipendijas, teik
damas paramą jaunimo or
ganizacijoms.

PAVYZDINGAS 
VAIŠINGUMAS

Operos solistui Ričardui 
Daunorui pranešus, kad 
reikalai taip susiklostė, jog 
jis turi savaitę anksčiau 
atvykti su žmona Asta ir 
dukra Rūta iš Vakarų Vo
kietijos į Laisvės Varpo 
koncertą, to koncerto ren
gėjai iš kalno suorganizavo 
jų tinkamą globą vietoje.

Liepos 6 - 20
Liepos 20 - rugpjūčio 2 
Rugpjūčio 11-27 
Rugsėjo 2-16
Spalio 7-21

io 101989 m. 

šiuo reikalu pagalbon at
skubėjo Kazys Bačanskas, 
sutikęs svečius aerodrome 
ir vežiojęs, kur tik reikėjo, 
o taip pat Petrutė ir Juo- 
zazs Renteliai, visam lai
kui priėmę svečius į savo 
namus Randolph ir ten juos 
rūpestingai globoję. Plates
nį priėmimą retiems sve
čiams suruošė Rymantė Ja
nulaitienė savo sodyboje 
No. Eastone, sol. Benedik
tas Povilavičius su žmona 
savo namuose Arlingtone, 
Henrikas Čepas iš Reading 
ir kiti.

JAU PLATINIMAS 
ŽENKLELIS

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 70-ties me
tų sukakties proga šaulių 
Trakų rinktinė Naujojoje 
Anglijoje išleido lipinamą 
ant laiškų vokų ženkliuką, 
kurį sukūrė dail. Julius 
špakevičius. Tas dailus žen
kliukas jau platinamas. Tuo 
rūpinasi rinktinei priklau
sančios kuopos: Dr. Vin
co Kudirkos kuopa Worces- 
teryje, Martyno Jankaus 
kuopa Brocktone ir Jono 
Vanagaičio kuopa Bostone. 
Už du dolerius parduoda
mas visas ženkliukų lapas, 
kuriame yra 25 ženkliukai.

Ketvirtas 
milijonas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tos varginančios programos. 
Minėjime įvadą ir užsklan
dą sudarė Laisvės Varpo 
vedėjo Petro Viščinio trum
pos, bet taiklios kalbos, o 
vietoje koncerto pertrau
kos dalyviai supažindinti su 
Lietuvių Fondo stipendinin
kų atstovais Roma Stepo
navičiūte iš Chicagos ir An
tanu Kulbiu iš Brocktono. 
Abudu stipendininkai šiltai 
apie Lietuvių Fondą atsilie
pė ne tik savo, bet ir kitų 
stipendininkų vardu reikš
dami padėką. Ypač turinin
gai ir motyvuotai kalbėjo 
Ramona Steponavičiūtė iš 
Chicagos. Visa minėjimo 
programa, skaitant kalbėto-

(Mums rašo

DAR VIS NEAIŠKU ...

Žydai kaltina Austrijos 
prezidentą K. Waldheim'ą 
kad jis atrojo pasaulinio karo 
metu, būdamas leitenantu vo
kiečių kariuomenėje, viską 
žinojo apie nacių veikimą, 
bet nieko nedarė...

Ar ne ta pati logika tin
ka ir dr. SUŽIEDĖLIUI, ku
ris penkerius metus dirbo 
OSI įstaigoje ir, žinodamas 
apie tos įstaigos veikimą, nie
ko nedarė padėti tos įstaigos 
persekiojamiems lietuviam? 
Ergo - asmuo dirbęs OSI, ku
ri bendradarbiauja su KGB 
(NKVD), lietuviams nėra pri
imtinas, bet kokia kaina.

Lietuvos istorijos rašy
mas yra per daug intymus ir 
svarbus uždavinys patikėti 
asmenims, kuriems aukos 
tautiečiais nėra svarbu. Ypač 
kai tai yra skubiai nuspren
džiama. Niekur nebuvo ra
šyta nei diskutuota, kuo ta - 
darbu nepagrįsta, bet jau 
nupirkta - istorija bus geres
nė už jau išleistus veikalus, 
kurių tarpe yra paminėtina 
prof. B. Kazio "USSR-Ger- 
man Aggression Against Li
thuania" ir dr. Pajaujo "So
viet Genocide in Lithuania".

Juozas Kojelis teigia, 
kad "kas kalba, kad Bendruo
menė turinti patikrinti savo 
kelią, tas Bendruomenės ne
pažįsta" (Draugas, 1988 m. 
kovo 9). Deja, organizacijos 
yra vertinamos už jos dar
bus. Deguto šaukštas gali pa 
gadinti ir visą medaus stati
nę. Visuomenė pasisakė 
prieš šį nevykusį ir neapgal
votą žygį. J. Kojelio straips
nio epitetai - kaip "agitato
riai" bei "botago pliauškini
mas" - reikalo nei pataiso, 
nei išaiškina, bandant tik al
kūnėmis išsilaikyti ant taria
mos "visuotinumo plat
formos".

Jei Bendruomenės vado 
vybė yra taip užsiėmusi tais 
'dideliais’ darbai', kad nema
to, jog teisingas to laikotar
pio istorijos rašymas yra rei 
kalingas visos tautos atstovų 
balso, ir iš tikro negirdi kas 
yra jai sakoma, kažin ar ji su 
savo 'parlamentu' tikrai visus 
lietuvius atstovauja?

(r)

jus ir koncerto programą, 
truko 1 vai. 40 min. Visa 
tai padaryta labai trumpai, 
bet turiningai ir įspūdingai.

Minėj imo-koncerto meni
nę programą dideliu pasise
kimu atliko operos solistas 
Ričardas Daunoras iš Vaka
rų Vokietijos ir sol. Birutė 
Dabšienė-Vizgirdienė iš Los 
Angeles, akompanuojant pi
anistui dr. Sauliui Cibui iš 
Bostono. Publiką buvo už- 
pidžiusi erdvią So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
salę. (pv)
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Teologija žmogų nukrei
pia į žvaigždynus ir palieka 
susimąstymui, koks galy
bių Dievas visą tai sukūrė. 
Ilgesio, meilės ar jaunystės 
grožio ir laimės išsiilgęs 
žmogus žvelgia į dangų su
rasti savo likimui žvaigž
džių ratą, po kuriuo jis bu
vo gimęs. Poetai pina pos
mus dangaus grožiui. Tech
nologija — tikslus mokslas 
kitaip daro — ne tik gro
žisi erdve ir žvaigždynais, 
bet nori žvaigždes suskai
čiuoti, atskleisti jų judėji
mo elementus ir procesą, 
panaudoti erdvę žmonijos 
gyvenimui ir (gal neturėtų 
taip būti) karo tikslams, 
stebėjimui atmosferos ir 
galų gale bet kokiai infor
macijai arba tiksliau sakant 
šnipinėjimui.

Vienas iš naujausių yra 
lazerinis atmosferos tyrimo 
metodas, kur lazerio spindu
lių pluoštas — optinio dia
pazono elektromagnetines 
bangos sąlytyje veikia at
mosferą atžymėdamos ty
rimo skalėje stiprumo po
būdį teikiant davinius apie 
atmosferos būklę. Daviniai 
parodo kaip išsklaido šviesą 
orozolines daleles — dulkes, 
suodžiai, vandnens lašų tel
kiniai, taip pat apie spin
duliavimo depoliarizaciją, 
doplerinį s p i n duliuojamo 
dažnumo išplitimą ir poslin
kį, šviesos bangos amplitu
dę ir fazės svyravimus oro 
sūkuriuose. Lazerinis tyri
mo metodas yra distancinis, 
operatyvus, nesunku keisti 
jo kryptį. Siunčiant lazerio 
impulsus 15-150 kartų per 
sekundę, gana greitai gali
ma surinkti informaciją 
apie atmosferos erdvę. Su
tankinus impulsus galima 
tirti greituosius atmosferos 
įvykius. Teigiamas daly
kas, kad lazerio impulsai 
praktiškai nekeičia atmos
feros būklės, o spinduliavi
mo energija įgalina tirti at
mosferą dideliame aukštyje 
be brangių meteoroliginių 
raketų.

Tyrimo-zondavimo proce
dūra atlieka aparatas kaip 
seka: 1) kamera iš kurios 
siunčiamas lazeris, 2) prie
kyje kameros atitinkamas 
veidrodis, kuris lazerio ga
lingus nanosekundinės truk
mės šviesos impulsus nu
kreipia į norimą tirti at
mosferos sritį, kurioje im
pulsai išsisklaido visomis 
kryptimis, 3) grįžusį impul
są priima teleskopas, 4) Im
pulsas iš teleskopo perlei
džiamas per interferencinį 
filtrą, 5) filtras siauro daž
numo diapazoną nukreipia į 
fotoregistro skalę.

Skalėje diagraminiai gau
nami vėjo greičio, atmos
feros slėgimo, drėgmės, 
temperatūros, bangavimo ir 
kiti daviniai, kurie reika
lingi projektavimui erdvėje

NORAS ŽVELGTI I ŽVAIGŽDYNUS
C*

Technologinis užsimojimas daugiau žinoti

įtaisų, stočių, raketų, laze
rio įtvarų ir kitų karinio ar 
gyvenimo reikalams pritai
kytų įrengimų. Tokia apa
ratūra vadinama LDAR t, 
y. Light detection and 
ranging, kurios dėka gau
nama platoka informacija, 
o sunkiai pasiekiamuose že
mės rutulio rajonuose ji yra 
vienintelė matavimo prie
monė. Japonai technologai 
vartojo minėtiems davi
niams gauti lazerio spindu
lių išaukto atspindžio spek
trinės linijos kontūro ana- 
lizą.

Svarbus šių dienų rūpes
tis yra atmosferos užterši
mas. Ir čia ateina į pagal
bą lazerinis erdvės zonda
vimas, nes atmosfera užter
šiama daugumoje orozolrnė- 
mis dalelėmis t. y. dūmai, 
pramonės ir rafinerijų dul
kės, tad matuojant lazerio 
pulso sugrįžusį intensyvu
mą galima nustatyti tų oro- 
zolimų dalelių koncentraci
ją, jų dydį ir kitas ypaty
bes.

Savotiški atmosferos ter
šėjai yra debesys (kartais 
koloidinių dulkių) ir rūkas. 
Lazeriniais zondavimo me
todais surandama jų ypaty
bės kaip prisotinimą garais, 
lašelių koncentraciją, dydį, 
sankabią jų slinktį ir t.t. 
Kyla klausimas kaip apval
dyti debesis ir nukreipti 
lietų kur reikia?

Minėta LDAR lazerio 
aparatūra galima zonduoti 
ir viršutinį atmosferos 
sluoksnį; nustatyta, kad 
kosminės dulkės per parą 
pasiekia 60 km. (apie 40 
mylių) aukštį. Ta pati 
LDAR lazerio zondavimo 
aparatūra vartojama jūrų, 
vandenyną mętereoioginių 
davinių surinkimui. Atmos- 
ferojesurinkti daviniai nau
dingi aviacijai, laivynui, 
žemės ūkiui ir žmonių svei- 
kesniam gyvenimui.

Technologinis užsimojimas 
daugiau žinoti

Kas anksčiau pasakyta, 
tai tik maži įrankiai erdvės 
zondavime — tai nėra atsa
kymas tūkstančiams mąs
tytojų į amžinus klausimus 
neįsivaizduojamoje pradžios 
ir galo visumoje (visatoje).

Būties prasmės ir esmės 
nežemiškos gyvybės idėjų 
sriaute pažinimas jau reiš- 
kėse Aristotelio, Galilėjaus, 
Koperninko, Bruno laikais; 
sukurta šimtai koncepcijų, 
bet iki šiandien nesužinota 
ir nesurasta ar dar kur vi
satoje gyvena žmogus — 
egzistuoja gyvybė. Įvyko

sprogimas Yerošimoje ir 
kitur — paaukoti žemėje 
žmonės pragaro kančiom, 
pajudėjo raketų skrydžiai, 
patogumai ir mašinos išle
pino žmogų. Tai gal šian
dien ir viskas — o rytojui 
palikti dar milžiniški darbai 
atskleisti iš gamtos visą tai 
kas duota Visagalio, kad pa
lengvinti žmogaus gyveni
mą. I

Tame paieškos amžiuje, 
kad pralaužti intelekto ieš
kant nežemiškų gyvybių 
kosmoje — žvaigždynuose 
ribas jau Frank Dreik’as 
prieš pusšimtį metų pagavo 
pirmus kosmos signalus. 
Analizas gautų kosmos 
signalų kėlė klausimą, kiek 
mūsų Galaktikoje — t. y. 
paukščių tako žvaigždžių 
sistemoje, kur, sakoma, 
žvaigždžių daugiau kaip 300 
bilijonų (neaiškiai nurodo 
kaip suskaičiuota) yra ne
žemiškų civilizazcijų ir ko
kia žvaigždžių dalis turi 
planetas. Manoma, kad tik 
planetose gali išsivystyti 
protaujančių būtybių.

F. Dreikas sukūrė formu
lę, kuri apčiuopiamų rezul
tatų nedavė, bet formulėje 
nežinomieji ir šiandien yra 
diskutuojami, nes slypi joje 
pagrindiniai gyvybės ir pro
to egzistavimo klausimai; 
kokia tikimybė gyvybei 
pereiti į proto lygį, kiek lai
ko gali egzistuoti civilizaci
ja ir ar ji nesusinaikins, ar 
nesusidulės.

žemės stebėjimai patvir
tina, kad žvaigždžių siste
mose, kaip ir mūsų saulės 
sistemoje yra planetos, bet 
ar jos negyvos kaip mėnu
lis — nežinoma. Įdomu, 
kad Lyros žvaigždyną supa 
dulkių debesys, kaip ir sau
lę, apie kurią ir mūsų že
mės planeta radialiai per 
metus apsisuka, o apie savo 
ašį per parą.

Daleidžiama, kad skrie
jančios kometos galėjo or
ganinius junginius išmesti 
ir į mūsų žemės planetą ir 
tuo būti pradas gyvybei. 
Visagalio taip surėdyta, kad 
žmogui leista kurti sąlygas, 
o rezultatas atsiranda sa
vaime pav. nešvariame kū
ne atsiranda utelės arba 
gendančioje m:soje — kir
mėlės. Pašalinus sąlygas t. 
y. nusiprausus parazitai 
prapuola, išnykus girioms 
— živėrys išninka ir t.t. 
Amerikiečių kosminis skri- 
dis ’TCE”, tyriantis Saulės 
vėją ir gal dar ką priartėjęs 
prie Cinerio kometos joje 
rado anglies dvideginio,

Stasys Juzėnas

vandens garų ir daug dul
kių.

Bet to permaža, tas tik 
rodo, kad dar esama labai 
toli nuo kosmines civilizaci
jos išaiškinimo; pavz. tarp 
F. Dreiko (Drake) ir anglų 
M. Hart’o spėjamų civiliza
cijų skaičius skiriasi 99%; 
— tik kad reikia jų ieškoti 
radijo bangų diapozone — 
abu mokslininkai sutinka. 
Radijo bangos sklindančios 
šviesos greičiu, mažiausiai 
sugeriamos ir išsklaidomos 
tarp žvaigždynes medžia
gos. Tai tik bendros apy
braižos kelias, kuris suke
lia detaliau klausimus iš 
kokių žvaigždynų laukti sig
nalo, kokioje bangoje klau
sytis, kaip atskirti gyvy
bės signalą nuo kosmino 
triukšmo, ar jie pasikarto
ja ar tik atsitiktini ir t.t. 
Neįrodyta ar organinių 
junginių molekules, kurių 
užtikta žvaigždynų siste
moje gali tapti patekusios į 
palankias sąlygas gyvybės 
užuomazgomis. Technologi
ja nerada atsakymų ar kur 
egsistuoja visumoje gyvy
bė — bet čia pastoja kelia 
klausimas — nejaugi mūsų 
žemės planeta Saulės siste
moje yra tik viena vieta gy
vybei neišsivaizduojamam 
begalo ar begaliniai didelė
je visatoje. Į kiekvieną 
klausimą daug atsakymų, 
bet matematinių įrodymų 
maža. Net galvojama kodėl 
bet kur gal esanti kosminė 
civilizacija turėtų siųsti 
informaciją apie save į kos
minę erdvę be konkretaus 
adreso.

Bet tai nereiškia, kad di
džiųjų valstybių nėra deda
mos pastangos daugiau ži
noti apie erdvę. Prieš virš 
dešimt metų didžiausiu 
JAV radijo teleskopu buvo 
pasiųstas koduotas žemės 
civilizacijos signalas radijo 
bangomis į Heraklio žvaigž
dyno kamuolįnį spiečių — 
bet jeigu viskas bus gerai, 
atsakymą galima laukti po 
keturiasdešimt penkių tūk
stančių metų. Kas tada gy
vens, kokiame pasaulyje ir 
kas priims atsakymą!

Per tą laiką gali įvykti 
pamažu atslenkantis žemės 
rutulio sukrėtimas ir t.t. 
Bet vis dėl to technologijos 
mokslas galvoja, kad atei
ties negalima laukti, ateitį 
reikia kurti t. y. tikslesniu 
jos prognozavimu, analizu 
vartojant pagal laiką pačią 
moderniausią instrumenta- 
ciją. Tai gali būti nauja 
energijos rūšis arba, saky
kim, pigesne gamybos tech

nologija, biologinis supra
timas ir t.t. Svarbu stebė
ti, pažinti ir žinoti visuomos 
— visatos dėsningumą.

Kelia didelį susidomėjimą 
juodosios ir žaliosios duobes 
ž v a i gždynuose. Manoma, 
kad tai žvaigždes evuliuci- 
jos išdava, kada žvaigždė 
n e t e kusi termodinaminės 
pusiausvyros traukiasi — 
įdumba savyje — lyg tai 
energijos pliusinis ar minu
sinis veržimasis simbolizuo
jąs tam tikrą gyvybę. Gal 
ateinančio šimtmečio gale 
plaukios kosmoje tarp 
žvaigždynų kosmos laivai 
šviesos greičiu, kurių ilgis 
apie 200 km., o plotis 20 
km. tarsi salos su 150 tūks
tančių gyventojų ir augme
nija zonduotų žvaigždynų 
planetas ir informuotų ki- 
bernitiniai žemės rutulį.

šių dienų stebėjimai ne
duoda jokios išvados, net 
daug keno matytos skrie
jančios lėkštes ir jų apra
šymai (moksliškiau vadi
namų neatpažintų skraidan
čių objektų — NSO) pasi
lieka spėliojimais. Ne daug 
ką be gražbilystės pasakė 
32 tarptautinis kosmos kon
gresas Romoje su rezoliuci
ja tirti kosmine erdvę, ieš
koti nežemiškos gyvybes ir 
rengti tarpžvaigždynius pi
lotuojamus skrydžius. Kaip 
žinome Sovietai išgyvena 
erdvėje apie metus, o JAV 
lydi nesėkmės — tarptau
tinėje spaudoje yra užuo
minų, kad nežmoniškai įver
tinto — OSI išstumto vo
kiečio genijaus inž. Rudolfo 
likę draugai sulaiko NASA 
erdvės pažangą. Vis dėl to 
vienas iš paskutinių lazerio 
spindulių išradimas daug 
daug žada erdvės tyrimui, 
ir gyvenimui, net medicina 
pradeda lazerio kaitinimo 
spinduliais valyti arterijas, 
venas.

Bėgs dienos ir tūkstan
čiai metų, kada dar didin
gas ir kartu mažas žmogus 
ne tik žavėsis žvaigždynais, 
bet norės daug ką patirti, 
sužinoti ar yra civilizacija 
planetose, bet į klausimus 
atsakymo ilgai negaus. 
Toks Dievo sutvertas bega
linis grožiu, didingumu, sle- 
pingumu pasaulių pasaulis 
gal yra virš žmogaus geni
jaus, kaip nesulaikoma pa
čio žmogaus atrofacija — 
dūlėjimas ir nesugrąžina
mas laikas.

RADIOLOGY TECHNOLOGIST 
Full time position ąvailable. Mušt be 
Registered or Registry eligible. Know- 
ledge of Ultra Soųnd Desirable būt 
not necessary. Competitive salary 
range commensurate with eiperience. 

Send resume to:
FULTON COUNTY MEDICACL 

CENTER 
216 S. lst St, 

McConnellsburg, Pa. 17233 
(12-14)

MANAGE YOURSELF... Then others. 
We’re looking for ambitious indivi- 
duals who are willing to turn a 
$15,000 part time position into a 
$60,000 full time career. Convince us 
that you have the desire to succeed 
& we*ll make the investment. The 
Deltona Corporation, Brock Pember- 
ton, Rep. 215-337-9269. (12-13)
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CHICAGOS LIETUVIAI

TURTINGA IR 
SĖKMINGA KAZIUKO 

MUGĖ

Chicagos skautija kiek
vienais metais suruošia tra
dicine virtusią ir išpopulia
rėjusią Kaziuko mugę, šių 
metų mugė įvyko kovo 6 d. 
Jaunimo centro visose pa
talpose. Po pamaldų jėzuitų 
koplyčioje, visi skubėjo į 
salę, kurioje buvo savo gė
rybes įmantriai išdėstę tun
tai. Prie durų sulaikė Miško, 
brolių garbės sargyba, pa
sveikino atvykusį gen. kon
sulą Vaclovą Kleizą su žmo
na Asta, lydimą skautų-čių 
vadų. V. Kleiza tarė trum
pą žodį ir perkirpo kaspiną. 
Įėjus į salę pasitiko akade
mikai skautai su knygomis 
ir žurnalais apkrautais sta
lais, kaip ir dera šviesiems 
žmonėms. Kernavės, Aušros 
Vartų, Lituanicos ir Neri
jos tuntai pasitiko svečius 
skautiškais šūkiais ir gau
siomis įvairių įvairiausio
mis gėrybėmis: tautiniais 
audiniais, drožiniais, meniš
kais išdirbiniais. Bent dalį 
tų gėrybių išvardinti, rei
kėtų gerokai pasižiūrėti ir 
pagalvoti.

Jaunimo centro salės vi
sos sienos ir scena apkabi
nėtos menininias ir kasdie
ninio vartojimo dirbiniais. 
Suprantma, tai ne vien jau
nųjų skautukų darbas, nes 
jiems dažnai pritrūksta lai
ko ir kantrybės, po kelias 
ar kelioliką valandų pasėdė
ti prie medžio gabalo, kad 
iš jo išeitų tautiniais moty
vais inkrustuota lėkštė, 
verpstė, žvakidė ar kitas 
dailus daiktas. Nėra abejo
nės, kad čia yra visų šeimos 
narių pastangų vaisius, gal

Irena Skuodienė skaičiusi paskaitą Lietuvių Tautiniuose
Namuose, tema "Moters gyvenimas šiandieninėje Lietuvoje". Salia 
stovi LTN kultūrinių renginių vadovė M. Marcinkienė.

I. Kriaučeliūnienės nuotr.

(outside sales rep.),
bei JAV miestuose, norintys ir sugebantys organizuoti 

grupines bei individualias keliones lietuviams.
Smulkesnių žinių teirautis mūsų įstaigoje tel. (416) 769-2500, 

2100 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6S1M7.

Antanas Juodvafkis

daugiausiai prisidėjusių pa
čių vyresniųjų, parodančių 
vaikaičiams, kaip kuriamas 
tautinis menas, plečiama 
lietuviška kultūra. Tai la
bai sveikintinos pastangos.

Kitose Jaunimo centre 
esančiose lit. mokyklos kla
sėse, įsikūrė mažesni skau
tų vienetai, parodydami sa
vo išmonę ir sugebėjimus, 
puošniau ir įmantriau 
įrengti būstines ir privilioti 
lankytojus. Dominavo ka
vinės su gausiais įvairių 
saldumynų patiekalais ir 
populiarios loterijos. Erd
vioje kavinės patalpose šei
mininkavo Lituanicos tun
tas, o greta esančioje apa
tinėje salėje, eilutėje sto
vinčius mugės lankytojus, 
sotino karštais cepelinais, 
koldūnais ir, žinona, dešro
mis, Kernavės ir Aušros 
tuntai.

žmonių spūstis didelė. 
Džiaugiamės skautų suge
bėjimais paruošti tokią gau
są gėrybių ir patraukliu bū
du paskleisti lietuviškose 
šeimose, o gautomis paja
momis remti skautišką vei
klą, organizuoti stovyklas.

Ir šių metų Kaziuko mu
gė pasižymėjo įvairių gėry
bių gausa, gera organizaci
ja, sugebėjimu patraukti 
svečius ir gražiu būdu su
kaupti lėšų plačiai ir reikš
mingai skautijos veiklai 
plėsti. Tikrai, skautai ver
ti mūsų padėkos.

GRANDIES KONCERTAS

Jaunimo tautinis ansam
blis GRANDIS, ilgametės 
mokytojos Irenos Smie- 
liauskienės, ir jos dukters 
Violetos, lietuviškai visuo-

kad mūsų įstaigai reikalingi 
lietuviškai ir angliškai 

kalbantys asmenys 
gyvenantys įvairiuose Kanados

Nuolatinės Tautinių Namų talkininkės. Iš kairės: N. Kaveckienė, E. Trimakienė, S. Adamavičiūtė ir I. 
Levickienė. |. Kriaučeliūnienės nuotr.

menei pateikė įdomų tauti
nių šokių koncertą. Koncer
tas įvyko 1988 m. kovo 13 
d. Jaunimo centro didž. sa
lėje, Chicagoje. Programą 
atliko GRANDIS tautinių 
šokių jaunių bei studentų 
grupės ir svečių ukrainiečių 
tautinių šokių ansamblis 
HROMOVYTSIA.

Lietuvių visuomenei, už
pildžiusiai salę ir balkoną, 
Grandies vadovybės parodė 
draugiškų tautų šokius. Da
lyviai galėjo pasidžiaugti 
atliekama programa ir pa
lyginti lietuvių ir ukrainie
čių tautinių šokių atlikimą. 
Palyginimas būtų ukrainie
čių naudai, nes kaip progra
moje aiškinanma, jų šokė
jus sudaro profesionalai ba- 
letininkai. Ukrainiečių an
samblio vedėja Roxana Py- 
lypszak didelį dėmesį skiria 
šokėjų išvaizdai, judėsiu 
grakštumui, ištvermei, Uk-. 
rainiečiai scenoje pasirodė 
4 kartus, kiekvieną kartą 
vis kitais drabužiais apsi
rengę. Rūbai ryškių spalvų, 
raudoni auliniai batai, spal
voti kaspinai, šokių sūku
ryje palieka pasigėrėjimą 
keliantį įspūdį.Visi šokiai 
paremti nepaprasta greičio 
judesiais, figūromis, perėji
mais. Ypač sudėtingas ir 
įspūdingas buvo paskutinis 
pasirodymas, atliktas visų 
dalyvaujančių šokėjų, pava
dintas HOPAK (Kazokėlis).

Grandiečiai pasirodė ge
rai, tik savo judesiais ir 
tempais negalėjo prilygti 
svečiams, šokiuose atsispin
di tautos charakteris ir tai 
ryškiai galima buvo paste
bėti šioje programoje. Lie
tuvių tautinių rūbų įvairu
mas ir puošnunmas, toli 
pralenkė ukrainiečių bliz
gučius. Pats šokių atlikimas 
nebuvo vienodas, reikalin
gas didesnio pasiruošimo, 
daugiau repeticijų. Studen
tų grupės šokėjai yra ge
riau susišokę ir pasirodė 
aukštumoje. Grandies pasi
rinktieji šokiai buvo greiti, 
temperamentingi, lyg norė
ta neatsilikti nuo svečių.

Aplamai, koncertas buvo 
geras ir žiūrovai pamatė 
dviejų tautų charakterį, iš
reikštą tautinio šokio sū
kuryje. Rodyti kartu lietu
vių ir ukrainiečių tautinius 

šokius yra pavojinga, ypač 
kai vieni atliekami profe
sionalų, o antri tik mėgėjų.

Grandiečiai pašoko 9 šo
kius : vakaruškas, tabalą, 
lenciūgėlį, usaunyką, var- 
kijietį, o po pertraukos — 
šokimėlį, audėjėlę, greitpol- 
kę ir aštuonytį. Programai 
vadovavo Jūratė Jankaus
kaitė ir Alida Vitaitė, o šo
kiams grojo — Darius Po
likaitis, Viktoras Puodžiū
nas ir Audrius Polikaitis. 
Apšvietimą tvarkė Vida 
Momkutė.

Po programos grandiečiai 
įteikė gėlių puokštes ukrai
niečių ir savo vadovėms. Vi
si buvo pakviesti į kavinę 
pabendrauti ir pasivaišinti 
motinų parūpintomis gėry 
bėmis.

Atrodo, Grandies pastan
gos kaupti lėšas dalyvavi
mui VIII-j e lietuvių tauti
nių šokių šventėje, buvo 
sėkmingos.

MAIRONIO MINĖJIMAS

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba, pirmininkaujama 
fil. Audronės Gulbinienės, 
š. m. balandžio 10 d. (sek
madienį), 3 vai. po pietų 
Jaunimo centro didž. salė
je, ruošia poeto prel. Jono 
Mačiulio - Maironio minėji
mą.

Apie tautos pranašą prel. 
Maironį kalbės šio, meto 
pranašas, poetas Bernardas 
Brazdžionis iš Los Angeles* 
Meninę programos dalį at
liks solistė Audronė Gaižiū- 
nienė ir pianistas Robertas

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Mockus. Maironio poeziją 
deklamuos jaunimas.

Rašytojas ir lietuviškų 
knygų bei spaudos rinkėjas 
ir darbuotojas Bronius 
Kviklys parodys Maironio 
leidinius.

Į minėjimą įėjimas nemo
kamas.

Visus kviečia Korp! Neo- 
Lithuania vyr. valdyba.

EXCELLENT CASH MONEY 
Assemble Products at Home. 
Jewelry, Electronics, Toys & 
more. Start Your 0WN Busi
ness. Call (Refundable) 1-518- 
459-3535, EXT. B 5810 H 24 Hrs. 

(11-13)

INJECTION MOLD 
TOOLREPAIR 

Mature person wanted to work in 
tool repair shop. Mušt have 
served recognized apprentice- 
ship and have 2 years related ex- 
perience in iniection or compres- 
sion molding or die casting. Lead- 
ing company offering 
competitive salary and excellent 
benefits. Send resume, if avail 
able, or call for appointment:

STANLEY TOOLS
508 North Lewis Road 
Roversford, PA 19468 

(215)948-4420 
Ask For Theresa

ROLL FORM OPERATORS
Automotive supplier has open
ings for Roll form operators 
experienced in the setting up 
and running of stainless and 
galvanized material of 1 % YO- 
DER and T1SCHKEN Rolling 
Mills. Clean safe work environ- 
ment with top pay and excellent 
benefits. Growth opportunity. 
Call Davė 313-961-2888 forap- 
pointment. (7-13)

DIE CUTTING 
PRESSMAN 

Wanted Expd. Bobst C & C 
Pressman. To work 2nd 
shift Call 201-345-2000 ask 
for Al Agnės. ((8-14)
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Vaikystės atsiminimai (8) Marija Tūbeiytė-KuhimanienėMeno pamokos pas Kalpokae...
Tėvas mėgdavo dainuoti su neolituanais

O dabar, grįždama prie 
linksmesnių temų, pagaliau 
papasakosiu apie tas man ir 
mano draugei Danutei Naru- 
tavičiūtei duotas dailininko 
Kalpoko pamokas.

Kaip jau minėjau, mano 
motina visados gailėjosi, kad 
jos tėvai jai esant jaunai ne
leido mokytis meno ir todėl, 
bijodama padaryti tą pačią 
klaidą, nutarė man jau anksti 
duoti galimybę.išvystyti 
savo artistiškus gabumus. 
(Nors, atvirai pasakius, aš 
tada tapyba visiškai nesido
mėjau). Taigi mums persi
krausčius į Pieno Centro na
mus, ji paprašė dailininko 
Petro Kalpoko man ir Danu
tei duoti tapybos pamokas.

Kalpokui sutikus, jis 
pas mus pradėjo ateidinėti 
kiekvieną ketvirtadienį po
piet. O ateidavo jis jau tru
putį išgėręs ir todėl visados 
nepaprastai gerame ūpe. Pa
mokos pradžioje jis, ant tam 
reikalui iš anksto įvairiom 
daržovėm apkrauto staliuko, 
meistriškai sukomponuoda
vo tai dienai skirtą natiur
mortą. Kažkodėl mes tapy- 
davom tik natiurmortus, ir 
tik akvarele. O tie natiurmor
tai būdavo išimtinai 'daržo
viniai' ir juose būtinai turė
davo būti bent vienas svogū
nas. "Be svogūno negali bū 
ti ir natiurmorto" - sakydavo 
mūsų mokytojas.

Mums su Danute prisė
dus prie darbo, Kalpokas 
mus pradėdavo ’bovyti' to
kiom juokingom ir ekstrava
gantiškom istorijom, kad 
mes iš juoko tiesiog leipda- 
vom. (Kaip mes tokiame 
stovyje įstengdavom ką nors 
nutapyti, man dabar atrodo 
tikras stebuklas). Dauguma 
tų istorijų buvo iš Don Ki
choto ir beveik visos apie 
Dulcinėją. O buvo jos ne tik 
labai juokingos, bet taip pat 
ir labai sultingos, ir mūsų de
šimties metų mergyčių nekal 
tom ausytėm jau tikrai visiš
kai ir absoliučiai netinkan
čios. Bet, kaip jau tik ką 
minėjau, jos mums neapsa
komai patikdavo ir mes jų 
klausydamos taip klykda- 
vom, kad - anot šalimam 
kambary esančios guvernan
tės - mūsų juokas nuaidėavo 
ne tik per visą Pieno Centro 
pastatą, bet ir per pusę Lais
vės Alėjos.

Mano Mama, kuri tą po
pietę paprastai eidavo šukuo 
tis plaukų, dažniausiai sugrįž
davo namo mums savo mo
kytoją beišlydint į priebutį. 
Ir, žinoma, mums visiems 
vis dar pasiutiškai besikva- 
tojant. Ir kai jiems susitikus 
Kalpokas galantiškai bučiuo
davo jai ranką, Mama saky
davo: "Kad esi geras dailinin 

kas - visada žinojau. Bet 
kad esi ir toks puikus peda
gogas - tai naujiena! Jums 
išėjus mūsų Marytė tiesiog 
negali sulaukti sekančios jū
sų pamokos - tikrai, tiesiog 
negali jos sulaukti".

Kalpokui pradingus lifte 
aš, vis dar be perstojo kiken
dama, bandydavau Mamai at
pasakoti savo vaikiškas Kal
poko istorijų versijas, bet ji į 
tai kažkodėl nelabai reaguo
davo. Gal ji, sekdama savo 
pačios mintis, kaip reikiant 
nesiklausydavo mano padri
kų vaikišku kikenimų, o gal 
mano žodžiai (atleiskite tokį 
ne lietuvišką išsireiškimą) 
iki jos tiesiog 'nedaeidavo'. 
Kaip ten bebūtų, mes tų ge
rojo pedagogo linksmų isto
rijų džiaugsmingai klausė
mės iki pat pavasario.

Ir nors - Mamos dide
liam nusivylimui - Kalpokui 
nepavyko manęs sudominti 
menu, jam tikrai puikiai pa
vyko mane sudominti Don 
Kichotu Bet kai aš būdama 
trečioj gimnazijos klasėje pa
galiau perskaičiau tą iš es
mės labai liūdną šedevrą, ne
paprastai nusivyliau jame ne
radusi nė vieno mums Kalpo
ko pasakoto epizodo. Even
tualiai nutarusi, kad Don Ki
chotas mūsų gimnazijose bu 
vo cenzūruotas, aš žymiai vė 
liau - jau čia, Amerikoje - jį 
perskaičiau ispaniškai ir, net 
originale neradusi ko ieško
jau, nusprendžiau, kad mūsų 
Kalpoko vaizduotė buvo kur 
kas lakesnė negu garsiojo 
Cervantes.

•••

Kartą mums su Mama 
sugrįžtant iš miesto, vos įžen
gus į Pieno Centro namus, iš 
netoli prie įėjimo įtaisytos 
jam nišos, prie mūsų prišoko 
'naminis' saugumietis. Aš 
Tėtę saugojančius du saugu
miečius, gal ir ne labai atitin
kančiai, buvau praminusi 
'laukiniu' ir 'naminiu'. 'Lau
kinis' buvo tas, kuris Tėtei 
kur nors važiuojant visados 
sėdėdavo šalia šoferio, o 'na
minis' - saugodavo mūsų bu
tą-

- Ponia, ponia! Ponui 
Pirmininkui įvyko nelaimė!
- susijaudinęs sušuko jis.

Mama taip ir išbalo ...
- Ar... ar atentatas?

- Ne, ne atentatas, bet 
ponas Pirmininkas įstrigo 
lifte. Jis dabar ten ... ten ... 
tarp trečio ir ketvirto aukšto 
... Jau nuo pusės trijų!

Mama su palengvėjimu 
atsiduso. Ir kai Tėtė neužil
go pagaliau tapo iš savo 'ne
laisvės' išvaduotas, jis iš jos 
išniro besišypsodamas.

- Ar tau, Tėte, ten dvi 
valandas ištupėti nebuvo 

baisiai nuobodu? - pribėgda
ma prie tėvo ir jį apkabinda
ma su užuojauta paklausiau.

Bet jis tik linksmai pa
kratė galvą. - Laimei, aš sa
vo portfelyje turėjau pluoštą 
dar neperžiūrėtų raštų. Taigi, 
keltuvui įstrigus aš atsisėdau 
ant grindų ir juos apie save 
išdėstęs beveik viską kaip rei
kiant perskaičiau ir apsvars
čiau. Ir jeigu jie su tuo savo 
taisymu nebūtų taip skubėję, 
tur būt būčiau suspėjęs susi
doroti ir su tais kurie dar li
ko. •••

Rašydama apie savo tė
vą norėčiau dar sykį pabrėžti, 
kad - nors ir tikra ta žodžio 
prasme jis buvo siela ir kūnu 
atsidavęs mūsų kraštui, - be
sirūpindamas Lietuvos poli
tika, jos ūkiu ir pramone jis 
nė kiek nebuvo nustojęs kon
takto su kasdienybe ir labai 
nuoširdžiai rūpindavosi savo 
bendradarbių, ir bendrai žmo
nijos gerove. "Zaunius jau 
labai senai nebeturėjo atosto
gų, taigi aš jam liepiau mėne
siui kur nors išvažiuoti ir jam 
nesant perimsiu užsienių Rei
kalų Ministeriją". Arba - 
"Mašalaitis pradeda vis dau
giau sirguliuoti ir jam reikėtų 
išvykti užsienin pasigydyti - 
aš kaip nors apseisiu ir be 
jo"-

Tačiau taip noriai apsi
kraudamas kitų darbais ir pa 
reigomis, jis pats per dešimtį 
pirmininkavimo metų tikrų 
atostogų tur būt buvo turėjęs 
tik kokias tris savaites. O be 
abejo, jam poilsio ir gydymo 
si reikėjo daugiau negu bet 
kuriam kitam jo bendradar
biui. Bet ... kaip ir daugelis 
mūsų lietuvių, jis buvo gero
kai užsispyręs ir kai motina, 
draugai ir bendradarbiai jo 
prašydavo laiks nuo laiko 
kaip reikiant pailsėti, jis tik 
numodavo ranka ir, ištaręs 
savo įprastą "et!", toliau dar
buodavosi dieną ir naktį.

Jeigu Tėtė nebūtų visa
dos buvęs toks pavargęs ir be 
perstojo besirūpinąs Lietuvos 
reikalais, jis tikrai būtų buvęs 
linksmas ir ekstravertiškas. 
Nors ir teturėdamas tikrai ma
žai laisvo laiko, jis mėgdavo 
pabendrauti su žmonėmis, su 
jais pasišnekėti ir drauge su 
jais pasijuokti. Taigi, nors 
Tėtė ir atrodydavo palyginti 
nekomplikuotas, jame glū
dėjo daug iš pirmo žvilgsnio 
nepastebimų savybių.

Palyginti su Tėte, Mamą 
apibūdinti labai lengva: ji bu
vo diktatorius. Žinoma, ji tą 
savo diktatūrą praktikavo tik 
šeimoje ir niekados neper
žengdavo racionalumo ribų. 
Vienok, jeigu jau kas būdavo 
jos pasakyta, tai taip turėjo ir 

būti. Man, pavyzdžiui, buvo 
griežtai uždrausta valgyti bet 
kokius saldainius ar ledus, 
eiti į kiną (anot jos, man už
teko ir teatro). Į čiuožyklą 
buvo leidžiama eiti tik dienos 
metu. Savo pinigų aš taip 
pat neturėjau nė cento. "Jei
gu tau ko reiks, tuo pasirūpin
siu aš" - sakydavo Mama. Ir 
nors man šitie draudimai ir 
didžiai nepatikdavo, aš nė ne 
pagalvodavau jos neklausyti. 
Juoba, kad ir visi kiti namiš
kiai nedrįsdavo pasipriešinti 
jos 'žodžiui'. Vienintelis, ku
ris nė kiek nenusilenkdavo 
šitai diktatūrai, buvo mano 
tėvas ir, nekreipdamas į ją 
net mažiausio dėmesio, ra
miai ir be jokių barnių eida
vo savo keliais.

Nors mano tėvai ir tikrai 
nebuvo šykštūs, jie pinigus 
leisdavo tik ten kur reikėda
vo. Kadangi jų skoniai buvo 
labai kuklūs, mes tikrai nebu
vome apsikrovę jokiais liuk
susais. Man rodosi, kad Tė
tei, išskyrus cigaretes, iš tos 
kategorijos tikrai nieko kito 
ir nereikėjo. Mama, kuri uo
liai lankydavo mūsų dailinin
kų parodas, laiks nuo laiko 
nusipirkdavo kokį nors jai pa 
tikusį paveikslą (ji dailėje, o 
ir apsirengime, tikrai turėjo 
labai gerą skonį). Papuošalų 
ji turėjo tik labai nedidelį 
žiupsnelį ir jie visi buvo jai 
dovanoti, arba už jos pačios 
pinigus jai nupirkti jos bro
lio Romano - kuris buvo di
delis senienų mėgėjas ir ži
novas - du emaliuoti meda-- 
lionai, viena tikrai nepapras
tai gražaus darbo mažais per
liukais nusagstyta apyrankė, 
akvamarino žiedas ... Jokių 
perlinių karolių, jokių dei
mantų ar aukso. Vienintelė 
jos ekstravagancija buvo ba

Dvidešimt šeštasis 

Dirvos novelės 

konkursas
PREMIJA 600 DOLERIŲ skiriama iš 

a. a. SIMO KAšELIONIO palikimo, kurį 

tvarko Korp! Neo-Lithuania.

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

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

Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1988 m. 
birželio 15 d.

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

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

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

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

tai ir grįžusi iš užsienio ji jų 
paprastai atsiveždavo tris ar 
net keturias poras, kas - paly
ginus su ponios Imeldos Mar 
cos batynu' - buvo tik ubagiš
ka krūvelė. Apie baldus, 
lėkštes ir kitokias namines ra 
kandas ji turbūt niekados nė 
nepagalvodavo. Tiesa, su bal
dais kartą įvyko didelė ir, ma 
no nuomone, tikrai ironiška 
tragedija, bet aš apie tai trum
pai parašysiu sekančiame sa
vo atminimų skyriuje.

Alkoholinių gėrimų mū
sų padangėje, galima sakyti, 
visai nesimatė. Kartais tėvai 
su svečiais prie silkutės išger
davo stiklelį degtinės, bet tai 
ir viskas. Per oficialius priė
mimus, aišku, būdavo ir vy
no, ir šampano, ir konjako, 
bet kasdieniniame mūsų gy
venime tėvai gerdavo tik ar
batą. Vienintelė proga kur, 
anot Mamos, Tėtė kiek išger
davo, būdavo neolituanų ba
liuose, laike kurių jis mato
mai truputį įsilinksminęs su 
korporantais dainuodavo 
"Dėjau pypkę ant kelmelio". 
Kaip gaila, kad aš tada buvau 
dar paaugę ir negalėjau ten 
pas neolituanus su juo drauge 
dainuoti! "Palauk kol tau su
eis aštuoniolika metų- tada 
ateis ir tavo laikas", - guos
davo mane Mama. Bet, kai 
tas mano metas pagaliau atė
jo, deja, jau nebebuvo ne tik 
mano Tėtės, bet ir visos lais
vos Lietuvos.

(Bus daugiau)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 
FAMILY PHYSICIAN 

2 BI-LINGU AL DOCTORS 
also 

PSYCHOLOGIST PHD PREFERRED 
for Washington Statė. Board eligfble 
or certified. Excellent salary & ben
efits.

Apply call or write to:
206-428-4075 

SEAMAR CHC 
1400 La Vennture 

Mt. Vernon, Washington 98273 
(11-16)
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Lietuviai Baltųjų Rūmų koncerte
JAV Prezidento ir Ponios 

Reagan kvietimu, dr. Juo
zas ir Aleksandra Kazickai 
š. m. vasario 28 dieną, da
lyvavo Baltuose Rūmuose 
vykusiame koncerte "Sa- 
lute to Broadway Showstop- 
pers”. Koncertas buvo fil
muojamas vėlesniam trans
liavimui kovo mėnesį per 
PBS viešosios televizijos sto 
tis. Koncertas praėjo iškil
mingoj, bet kartu malonioj 
ir draugiškoj nuotaikoj. 
Ponia Reagan atidarė kon
certą gražiu sveikinimo žo
džiu ir tolimesnį jo vado
vavimą perdavė muzikali- 
niam direktoriui Marvin 
Hamlish. Koncertą išpildė 
žinomi Broadway kompozi
toriai ir aktoriai (daininin
kai kaip Pearl Bailey, Jerry 
Herman, Larry Kert, Judy 
Kuhn, Pamela Myers ir Jer
ry Orbach. Koncerto metu 
skambėjo gražios sėkmin
giausių Broadway pastaty
mų melodijos.

Pokoncertinio priėmimo 
metu dr. Kazickas pokalby 
su Prezidentu padėkojo jam 
už Vasario 16-tosios prokla
maciją, liečiančią Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
sukaktį ir nepriklausomy
bės atstatymo svarbą. Dr. 
Kazickas ypatingai pabrėžė

RNs
Come and join the warm 
and friendly people at Al- 
bemarle Hospital in Eliz- 
abeth City, NC. The loca- 
tion is the best around. 
An hour’s drive from the 
surf and sand of the Out- 
er Banks. Excellent sal
ary and benefits. Critical 
Care differential. New 
graduates welcome. 
Send resume to:

Wilson Gaillard 
Persohnel Director 
Albemarle Hospital 

PO Box 1587 
Elizabeth City, NC 27909 

or callcollect 
(919) 331-4605

TRAVEL AGENT 
TOUR GUIDE 

AIRLINE RESERVATIONIST
Start locally, full time/part time. 
Train on live airline computers. 
Home study and resident train- 
ing. Financial aid available. Na
tional Hdqtrs. Lighthouse Pt. 
FL.

A.C.T. TRAVEL SCHOOL

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

| REMKIME TAUTOS FONDĄ |

|
a nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 

ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO | 
s pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami | 
| savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI remia ĘLTA | 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padeda skleisti 
informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių mo
kesčių, IRS Cert. No. 51-0172223.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

P. O. Box 21073
WoodhaVen, N. Y. 11421

JAV Prezidento Vadovau
jančios rolės reikšmę Lie
tuvos laisvės byloje. Iš lais
vojo pasaulio vadų jis yra 
vienintelis, kurio balsas yra 
girdimas ir įmamas dė
mesin Sov. Sąjungos vado
vų. "Prezidentas yra vilties 
spindulys ne tik lietuviams, 
bet ir visom prislėgtom ir 
pavergtom plačiojo pasaulio 
tautom", kalbėjo dr. Kazic
kas. Prezidentas Reagan 
atsakė, kad laisvės klausi
mas jam yra labai svarbus, 
kad jis darąs viską kas yra 
galima, ir kad jis vertina 
dr. Kazicko išreikštą senti
mentą.

Atskirame pokalbyje su 
Ponia Reagan, dr. Kazickas 
prašė ją papildomai pa
reikšti Prezidentui visų lie
tuvių ir kitų pavergtųjų 
nuoširdžią padėką už jo 
tvirtus ir nuolatinius pa
reiškimus laisvės klausi
mu. "Laisvė, gerbūvis, tai
ka ir laimė yra vertybės, 
kurios priklauso ne tik gy
venantiems Amerikoje, bet 
visame pasaulyje", pareiš
kė dr. Kazickas. Laike pri
ėmimo svečiai turėjo progą 
pavaikščioti po išpuoštus 
istorinius kambarius. Kon
certe dalyvavo apie 150 as
menų, pasižymėjusių meno, 
mokslo, verslo, politikos ir 
visuomeninėj veikloj.

(agč)

EUROPOS 
LIETUVIŠKŲJŲ 

STUDIJŲ SAVAITĖ

Po paskutiniųjų trijų stu
dijų savaičių Italijoje, 
Austrijoje ir Anglijoje, 
1988-jų metų — 35-ji — vėl 
grįžta į Vokietiją, į lietu
viškąjį židinį — Vasario 16 
gimnaziją.

Moderatoriai dr. K. J. 
Čeginskas, K. Ivinskis ir E. 
Juodvalkė jau yra gavę su
tikimus dešimties paskaiti
ninkų. Jie yra: V. Bartu
sevičius, M. A., prof. dr. V.
J. Bieliauskas, dr. K. J. Če
ginskas, A. Hermanas, dail. 
A. Krivickas, prof. dr. R. 
Lampsatytė-Kollars, St. Lo
zoraitis, jr. V. Natkevičius, 
M. A., docentas V. Skuodis, 
prof. dr. V. M. Vasyliūnas. 
Be paskaitų, vyks simpo
ziumas apie dabartinę Lie
tuvos padėtį ir pranešimai 

iš VI-jo Jaunimo kongreso.
Koncertui yra pakvies

tas lietuviškai dainuojantis 
olandų kvartetas, iš Ams
terdamo.

Tėvynės Valandėlėje Ka
rolina Masiulytė-Paliulienė 
ir Jonas-Kristupas Mončys 
iš Paryžiaus interpretuos 
Nijolės Sadūnaitės atsimi
nimus.

Numatomos įvairios pa
rodos, video-filmai, skaid
rės ir kt.

Pragyvenimas, gyvenant 
g i m nazijos bendrabutyje, 
kambary dviese su dušu — 
kainuos 280,— DM, be du
šo — 245 DM. Jaunimas te
mokės 140 DM. Gyvenant 
Huettenfeldo ar kituose ar
timuose viešbučiuose — 
maistas gimnazijoje kai
nuos 20 DM dienai.

Registruotis prašome pas 
A. Grinius, Diamantstr. 7, 
D-8000 Muenchen 50, W. 
Germany, tel. 089-1504471, 
registracijos mokest — 50 
DM, jaunimui — 20 DM pa- 
siunčiant: Litauische Stu- 
dienwoche, Konto Nr. 
8.9340.02, Volksbank Kreis 
B e r gstrasse, Bankleitzahl 
50991400, 6840 Lampert- 
heim.

Organizacinė komisija: 
stud. T. Bartusevičius, A. 
Grinienė, R. šreifeldaitė.

RN—Desire country living? Oppor
tunity for employment is available 
at Fulton County Medical Center, in 
our 43-bed acute care unit with CCU, 
OB, Nursery and Med/Surg. rota- 
tions. Full or part time, evening & 
night shifts.

Apply call or write to: 
DIRECTORS OF NURSES

FULTON COUNTY MEDICAL 
CENTER

216 S. l»t St. 
McConnellsburg, Pa. 17233 
717-485-3155, Ext. 203 

(12-14)

TOOL & D1E

N0W HIRING!
DIE MAKERS

(Die Cast)
Due to a steady increase in business 
our 4*e making Technical Center has 
immediate opening on all three shifts 
for experienced Die Cast Die Makers. 
Our new facility located in Solon, 
Ohio is second to none in top-knotch 
equipment and comfortable surround- 
ings.
We offer excellent wages and bene
fits and the opportunity to grow with 
a well established company over 30 
years in the Cleveland area.
lf you think you fight be interested, 
give us a call or send us a note and 
we’ll get back to you with more 
information.

ITT LESTER INDUSTRIES 
25661 Cannon Road 

Bedford Hts., OH. 44146 
Personnel Manager 

216-232-4500
Call Monday-Friday 
8:30 AM — 5:00 PM 

(12-16)

SCREW MACHINE
SĖT UP / OPERATORS

Experience on Acme Gridley, W & S, 
multi spindle, chuckers & B&S ul- 
tramatics. Competitive hourly rate & 
benefits. Steady ,work. Ist shift.

Call 216-261-0400
TYLOK INTERNATIONAL

INC.
EOE

(11-12)

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAUTO IB LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos ž • m o s — Pasirinkimą* didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

CAPE COD
VASARIO 

ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS

Minėjimas įvyko po pa
maldų parapijos salėje. Pir
mininkui V. židžiūnui ser
gant, minėjimą atidarė vi
cepirmininkė Gene Treinier 
nė.

Worcester choro vadovei 
Keršytei skambinant, buvo 
sugiedota Amerikos ir Lie
tuvos himnai. Po to susi
kaupimo minute pagerbti 
visi laisvės kovotojai, išvež
tieji ir dabar dar okupaciją 
kenčią tautiečiai. Programą 
sklandžiai pravedė Regina 
Petrutienė.

Dr. M. Pautienis perskai
tė proklamaciją. Pagrindi
nę paskaitą labai įdomiai, 
vaizdžiai ir išsamiai apie 
praeities uždavinius bei 
darbus skaitė buvęs ilgame
tis Lietuvos Balso Washing- 
tone vedėjas A. Petrutis.
S. Rastonienė perskaitė re
zoliuciją, kuri visų plojimu 
buvo priimta ir pavesta val
dybai išsiųsti valdžios pa
reigūnams.

Worcester Vyrų choras 
vadovaujamas Keršytės pa
dainavo labai įspūdingai ir 
gražiai apie 10 dainų. Dai
nos skalbėjo puikiai ir visų 
klausytojų buvo nuošir
džiais plojimais priimtos. 
Choro vadovė buvo apdova
nota gėlėmis.

Buvo renkamos aukos 
Lietuvos laisvinimo reika
lams, ir pagal aukotojų pa
geidavimą surinkta apie 
2000 dol., kas mūsų mažai 
kolonijai yra didelė suma 
ir už tai priklauso visiems 
aukotojams nuoširdi padė
ka.

Genė Treinieftė padėkojo 
visiems, kurie prisidėjo prie 
minėjimo ypač choro vado
vei ir chorui, A. Petručiui 
už gražią ir įdomią paskaitą 
ir visiems aukotojams, pa- 
kviesdama prie paruoštų 
užkandžių, kavos ir pyra
gaičių.

* * ♦

P. Ausie jui ir p. Lendrai- 
tienei buvo padarytos ope
racijos. Dabar gydosi na
muose. Linkime greitai pa
sveikti. (jed)

PHYSICAL THERAPIST
Licensed physical therapy assistant. 
Wanted for expansion of department 
in the modem out-patient facility.

Apply call or write to: 
DONNA HAMPTON 

PREBLE COUNTY MEDICAL 
CENTER 

200 Lewisburg Rd. 
Eaton, Ohio 45320 

513-456.2069
(12-15)

WANTED EXPERIENCED
FLAT KNITTING MECHANICS. EX- 
PERIENCED ON COMEZ KNITTING 
MACHINES. IST SHIFT.
EXP. KNITTING OPERATORS FOR 
2ND SHIFT.
EXP. BRA1DER SUPERVISOR FOR 
2ND SHJFT.
EXP. BRA1D TENDERS FOR 3RD 
SHIFT. STEADY WORK, PLEASANT
WORK1NG CONDITIONS, BENEFITS 
& WAGES.

RHODE ISLAND 
TEXTILE COMPANY 
211 COLUMBUS AVENUE 
PAWTUCKET, R. I. 02862 

401-722-3700
(9-15)

OPPORTUNITY FOR REG1STERED 
D1ETITIAN ADA PREFERRED for 65 
bed general acute care Hospital 
(JCAH Accredited). Seeking an in
dividual to provide therapeutic nutri- 
tion counseiig with an emphasis in 
Wellness activities, both public and 
Hospital based. Salary commensurate 
with experience & ability. Liberal 
personnel policies. Apply call or send 
resume to: Director of Personnel

GILES MEMOR1AL HOSPITAL 
235 South Buchanan St. 
Pearisburgh, VA 24134 

703-921-6036
(12-18)

L1FT TRUCK MECHANIC
Mušt have at least 3 yers experience 
in all phases of Lift Truck repair and 
preventive maintenance. Experienced 
as maintenance mechanic helpfui, 
including Electrical Trouble Shoot- 
ting, Pneumatics, and machine shop 
tools. Mušt be able to work any 
shift. Excellent benefits and pay.

TRINITY PAPER & PLASTICS 
CORPORATION 

1500 Jefferson Davis Highway 
Richmond, VA. 23224 

804-232-8921
(12-14)

AUTOMAT1C SCREW MACHINE 
Progressive machine shop loc. in 
Canton, M! is looking for Screvy 
Machine Supervisor and lndex and 
B 4 S Set-Up people. Pay and bene
fits commensurate with ability. Those 
without min. 5 yrs. experience NEED 
NOT APPLY.
Contact George at 313-397-1020 

or Write: MAPCO
5 701 Sheldon, Canton, MI 48188 

(12-14)

KNITTING MACHINE ME- 
CHANIC needed for: TA, LH, 
MVJL & Mecmor. Coli collect 
704-847-9141 or send resume to 
WESTBURY KNITWEAR,
PO Box 457, Motthews, NC 
28105-0457, Attn: Alan Kronovet

[S NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nat>onwide is on yoir skJ*

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6028 Mayfield 
Road, Suite 10, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

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

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis j ČIPKUŠ 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
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Vasario Šešioliktoji Philadelphijoje
Pagrindinis Lietuvos ne

priklausomybės atstatymo 
70 metų jubiliejaus minėji
mas Philadelphijoje įvyko 
vasario 21 dieną. Prasidė
jo su pamaldomis šv. And
riejaus bažnyčioje. Iškil
mingas mišias laikė klebo
nas kun. K. Sakalauskas 
asistuojant klebonui emeri
tui kun. J. Degučiui ir kun.
J. Meilutai. Mišių metu gie
dojo R. Krokytė, vargonais 
palydėjo V. Matonis. Po pa
maldų buvo sugiedotas Lie
tuvos himnas.

Iškilmingas minėjimas 
buvo tęsiamas Lietuvių Na
muose 2 vai. p. p., kur Jau
nimo Sąjunga turėjo sta
lą ir rinko parašus po pe
ticija Garbačiovui, dėl Vil
niaus Katedros sugrąžini
mo tikintiesiems, šeštadie
ninė mokykla turėjo spau
dos ir informacijos stalą su 
LIC leidiniais. Aukų stalui 
vadovavo A. Danta su G. 
Dragūnu. Vasario 16-tos 
aukų surinkta: LB $3313, 
VLIKui $160, ALTai $35 ir 
ADP $15.00 LB Philadel
phijos apyl. pirm. T. Ge
čienė atidarymo žodyje su 
liūdesiu konstatavo, jog tė
vynėje broliai negali laisvai 
minėti šio brangaus jubilie
jaus, draudžiama padėti 
gėlių ant Basanavičiaus, 
Maironio, Mickevičiaus ir
kt. Lietuvos patriotų pa
minklų. Sovietai perrašo 
mūsų istoriją, Lietuvos var
dą nori išbraukti iš istori
jos, bet tas jiems nepasi
seks. Žiemos olimpijadoje 
lietuviai turi dalyvauti po 
svetima vėliava ir pirmuo
sius medalius laimėjo ne dėl 
savo valstybės. Buvo prista
tyti gausiai dalyvavę uk
rainiečių organizacijų at
stovai ir lenkų atstovė. 
Pennsylvanijos gubernato
riaus atstovas Dr. Shalom 
Staub tarė žodį ir perskai
tė gubernatoriaus prokla
maciją. Vytautas Karalius 
Recreation komisijonieriaus 
p a v a duotojas atstovavo 
Philadelphijos merą ir per- 
perskaitė jo proklamaciją. 
Šiltais žodžiais sveikino 
minėjimo dalyvius, kėlė 
minėjimo reikšmę ir per
skaitė mero proklamasiją 
pabrėžiančią lietuvių gerą 
vardą, pasišventusių laisvės 
mylėtojų, turinčių žymų 
įnanšą į Philadelphijos kul
tūrinį gyvenimą. Po sveiki- 
kinimų pirm. T. Gečienė 
pristatė programos prane
šėjus Raimondą Audrę ir 
Vidmantą Rukšius, jaunus, 
labai veiklius visuomenės 
darbuotojus. Raimanda Au
drė yra baigusi Vilniaus 
Konservatoriją, dalyvavusi 
filmų pastatyme ir ištekė
jo už inž. Vidmanto Ruk- 
šio besilankančio Lietuvoje

HOSPITAL
EXECUTIVE HOUSEKEEPER
For hospital in N. Y. 4 N. J. areas, 
3-5 yrs. exp. a plūs. Please call 201- 
673-7297. (12-18) 

ir prieš porą metų atvyko 
Philadedphijon.

Minėjime kalbą pasakė 
jaunos kartos amerikietis 
advokatas Williams J. H. 
Hough III, baigęs New Yor
ko Universitetą, parašęs di
sertaciją ir išleidęs knygą: 
Sovietų Okupacija Pabalti
jo, Amerikos nepripažini
mas ir kokia įtaka į tarp
tautinę teisę. Adv. W. 
Hough, tikslu susipažinti su 
padėtim, buvo nuvažiavęs į 
Lietuvą, jis žada vėl va
žiuoti Lietuvon.

LIC vicedirektorė Gintė 
Damušytė savo kalboje per
davė paskutinias žinias iš 
Lietuvos. Iš anksto Sovietų 
valdžia ėmėsi stiprios akci
jos darbovietėse grąsinda- 
mi tarnautojus ir darbinin
kus, kad už dalyvavimą 
Vasario 16-tos minėjime ar 
eisenoje, bus atleisti iš dar
bo; moksleiviai — bus pa
šalinti iš mokyklos.

Prelegentė teigė, jog la
bai svarbu: a) Nuolat rašy
ti į amerikiečių spaudą apie 
padėtį Lietuvoje, b) rašy- 
kim laiškus Sadūnaitei, Ter- 
leckiui ir kitiems rezisten
tams, kad jie žinotų, kad 
jais rūpinamės ir kad so
vietai žinotų, kad užsienis 
apie rezistentus žino, c) dė
kokime senatoriams už laiš
ką Gorbačiovui, d) dėkoki
me prez. R. Reaganui už 
laišką Vasario 16 proga.

Meninę programą atliko 
Philadelphijos tautinių šo
kių grupė VAKARINĖ, va
dovaujama K. Razgaičio, 
grakščiai pašoko Ketvirtai
nį ir Subatėlę. Raimonda 
Audrė Rukšienė labai gra
žiai su įsijautimu pedakla- 
mavo eilėraščius, o vyrų 
dainos vienetas, vad. V. 
Maciūno, įspūdingai padai
navo kelias dainas.

Po minėjimo visi susika
binę rankom dainavo Lietu
va brangi... Kultūros cen
tro salėje svečiai, progra
mos atlikėjai ir visuomenė 
pasivaišino vynu ir skonin
gais užkandžiais paruoštais 
A. Gečytės, D. Krivickai- 
tės ir G. Kreivėnaitės. (a)

• LB Philadelphijos apy
linkės visuotinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, ba
landžio 10 d., 1 vai. p. p. 
Lietuvių Namų Kultūros 
Centro patalpose. Susirin
kimo programoje bus val
dybos pranešimai, Krikš
čionybės jubiliejaus komi
teto pranešimas, bei iždo 
atskaitomybė, revizijos ko
misijos pranešimai ir nau
jos valdybos rinkimai. Į su
sirinkimą bus kviečiami 
vietiniai JAV LB XII-tos 
Tarybos kandidatai susipa
žinimui su visuomene.

Šios kadencijos LB apy
linkės valdybą sudarė: Te
resė Gečienė, pirm., Virgus 
Volertas, vicepirm., Anilio- 
ra Mašalaitienė, sekr., Ma
rija Sušinskienė, ižd., Juli-

Philadelphijos LB apylinkės suruoštame Vasario 16-tos minėjime dainuoja Vyrų dainos vienetas. Iš 
kairės: prie pianino Anelė Kaulinytė, Raimundas Pūkis, Arūnas Būrė, vieneto vadovas Vytas Maciūnas, 
Bronius Krokys, kun. Kazimieras K. Stevvart, Juozas Krakauskas ir Algis šalčiūnas.

Aušros Bagdonavičiūtės nuotr.

"Ar aš būsiu deportuotas 
jei nesikvalifikuosiu 

legalizacijai?”
Oficialūs atsakymai į jūsų klausimus naujo imigracijos įstatymo iš 
Immigration and Naturalization Service.

KL. Ar aš būsiu deportuotas, jeigu 
aš pareikšiu norą legalizacijai ir jūs 
nuspręsite, kad aš tam neturiu kvali
fikacijų?

ATS. Ne. Pareiškimas negali vesti 
prie deportacijos, įstatymo, kad jūsų 
duota teisinga informacija negali 
būti panaudota jūsų deportacijai, ar 
bet ko kito jūsų paminėto, pareiški
me. Net jei jūs nebūtumėte kvalifi
kuotas.
KL. Aš žinau, kad aš kvalifikuojosi. 
Bet mano vaikai atvyko čia prieš 3 
metus. Aš bijau; kad mano šeima 
bus išskirta, jeigu aš paduosiu pareiš
kimą, ką aš turim laryti?

ATS. Jeigu jūs galvojate, kad kvali- 
fikuojatės, jūs turėtumėte paduoti 
pareiškimą. Atsiminkite, kad jūsų in
formacija yra laikoma griežčiausioje 
konfidencijoje. Tai negali būti panau
dota prieš jus ar kurį jūsų šeimos 
narį. Faktiškai pareiškimo padavi
mas yra geriausias būdas jiems pa
dėti.
KL. Padėti jiems? Kaip?

KL. Aš turiu surinkęs visus savo al
gų lapelius, nuomos sąskaitas, komu
nalinio patarnavimo sąskaitas, mo
kyklos dokumentus... Bet jie nepa
dengia visą laiką kurį aš čia esu bu
vęs. Ką aš turiu daryti spragos už
pildymui?

ATS. Yra daug kitų dokumentų ku
riuos galite panaudoti parėmimui sa
vo pareiškimo legalizacijai. Pavyz
džiui, kopijos taksų mokesčių kuriuos 
jus užpildėte, pašto antspaudoti vo
kai, kuriuos jūs siuntete ar gavote 
būdamas Jungtinėse Valstijose. Tai 
atvejais, kada visai nėra dokumentų, 
pareiškimai vietinių gyventojų, ku
rie jus pažįsta, gali būti panaudoti 
jūsų pareiškimo patvirtinimui.

KL. gali duoti tokius patvirti
nimus?

ATS. Tai gali jūsų giminės, buvę 
darbdaviai, kaimynai, mokytojai, dva
siškiai arba bet kas kuris jus paži
nojo per tuos metus.

ATS. Jeibu jūs esate legalizuotas, 
jus vėliau galėsite prašyti legalumo 
statuso savo šeimos nariams, 
kuriuos jūs pažymėjote savo 
pareiškime. Priedui INS 
nori išvengti šeimų išski- 
rimų ir svarstyti kiek
vieną atvejį individualiai 
ir su specialiu dėmesiu.

Atsiminkite, jūs galite daug ką 
laimėti ir nieko neprarasite 

prašydami legalizacijos. 
Virš milijono žmonių 
yra tai padarę. Bet 
pareiškimui paduoti 
laikas greitai pasi
baigs.

Neatsilikite. Prašykites legalizacijos iki gegužės 4 dienos.
Aplankykite INS legalizacijos įstaigą ar bet kurią bažnyčią, ar bendruomenės grupes, 

autorizuotas jums padėti.

ja Dantienėi, narė kultūri
niams reikalams ir Bend
ruomenės Balso koordina
torė, Rimantas Stirbys, na
rys politiniams reikalams 
informacijai, Renata Barai-

tė ir Dr. Jonas Meškaus
kas nariai specialiems rei
kalams, Gediminas Dragū
nas, Bendruomenės Balso 
iždo reikalų vedėjas ir 
Paulius Dainora, Jaunimo

Sąjungos skyriaus pirmi
ninkas.

Philadelphijos lietuviai 
prašomi visuotiniame apy
linkės susirinkime gausiai 
dalyvauti. (t. g.)
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Ką svarstė Amerikos Lietuvių Taryba
Amerikos Lietuvių Tary

bos valdybos posėdis įvyko 
kovo 11 d. savo namuose, 
Chicagoje. Posėdį pravedė 
pirm. Gr. Lazauskas.

Pirm. Gr. Lazauskas pa
informavo apie Jungt. Pa
baltiečių Komiteto metinį 
pirmininkų posėdį Washing- 
tone, kad tolimesnį pirmi
ninkavimų (JBANC) komi
tete eilės tvarka perėmė 
latvių atstovas. Pabaltiečių 
Komitetas praves "Pabal
tijo kelionę" — autobusais: 
lankyti Washingtono apy
linkėse esančias pabaltiečių 
kultūrines įstaigas, su ati
tinkamomis paskaitomis, ir 
užbaigiant Lietuvos atsto
vybėje. Pasitraukia ligšioli
nė Pabaltiečių Komiteto rei
kalų vedėja, šiai vietai už
imti paskelbti pranešimai. 
Lietuviai, latviai, estai duos 
po vieną interną vasaros 
darbams Pabaltiečių Komi
tete. Kandidatuojantiems į 
JAV prezidentus sudaryti 

A. A.
MYKOLUI MASAVIČIUI

ir jo sūnui 
VYGIMANTUI MASAVIČIUI 

Lietuvoje mirus, Mykolo seseriai ANTOSEI 
ŽILĖNIENEI Lietuvoje ir ALBERTAI VAI- 
TĖNIENEI - ŽAGARSKIENEI Amerikoje, 
jos dukrai RAMINTAI ir sūnui dr. RIMUI 
reiškiame gilią užuojautą.

klausimai apie jų nusistaty
mus Pabaltijo reikalu. Pa
baltiečių Komitetas pain
formuotas apie sovietų pa
stangas pravesti Madisono- 
Vilniaus seserystę. Nusi
statyta ir toliau priešintis 
šiam sovietų propogandos 
užmojui, "poruojant" už
grobto Pabaltijo valstybių 
ir JAV miestus. Pabaltiečių 
Komiteto šių metų biudže
tas numatytas 47,750. dol. 
Komiteto būstinė dar maž
daug porai metų galės pa
silikti toje pačioje vietoje 
— pas latvius. Lietuviams 
ir latviams reikės įnešti po 
17,000 dol., estams truputį 
mažiau, komiteto išlaiky
mui. Pabalt. Komitetas 
prieš Pabaltijo laisvės die
ną birž. 7 d. įteiks žymenis 
6 kongreso nariams. Jungt. 
Pabautiečių Komitetas tuoj 
po metinio posėdžio patei
kė valstybės sekretoriui 
Shultz raštą dėl INF sutar
ties ratifikavimo, kas lie

čia okupuotas Pabaltijo 
valstybes. Numatyti ir kiti 
žygiai. Posėdžio pradžioje 
dalyvavo Lietuvos atstovas 
St. Lozoraitis ir Latvių At
stovybės atstovas.

Puk. K. Oksas papasako
jo apie įspūdžius nuvykus 
į Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimą Kongrese. Per 
3 dienas 46 Kongreso na
riai padarė pranešimus mi
nint Liet. Nepriklausomybę. 
Giliai įspūdingas priėmimas 
buvo Liet, atstovos St. Lo- 
zorzaičio, pasiuntinybės rū
muose. Dalyvavo daug jau
nų žmonių.

ALT vicepirm. dr. L. 
Kriaučeliūnas painformavo 
apie sėkmingą Vasario 16 
minėjimą Detroite, kur jam 
teko sakyti kalbą. Pasi
džiaugė, kad Detroite esan
čiam Lietuvių organizacijų 
centrui sėkmingai vadovau
ja dr. A. Barauskas ir Miš
kinis kovo 27 d. 3 vai. Tau
tiniuose namuose. Dr. L. 
Kriaučeliūno rūpesčiu gau
tas aukštesniųjų lituanisti
nių mokyklų Chicagoje va
dovų sutikimas moksleivius 
painformuoti apie Alto sie
kius ir veiklą. ALT vice
pirm. M. Pranevičius pain
formavo apie namų tvar
kymo reikalus.

Inf. dir. prel. J. Prunskis 
pranešė apie plečiamus ry
šius su amerikiečių radijo 
stotimi, su Chicagos miesto 
informacijų vadovybe. N. 
Marcinkienė pranešė apie 
iždo stovį. Pirm. Gr. La
zauskas perdavė skyrių pa

geidavimą, kad prieš Vasa
rio 16 d. būtų pasiūlytas 
kalbėtojų sąrašas. M. Mar
cinkienė pranešė apie vasa
rio 16 minėjimą Chicagoje. 
A. Juškevičius padėkojo, 
kad jų kolonijoje, Cicero, 
III., vasario 16 minėjime da
lyvavo pirm. Gr. Lazaus
kas. Minėjimas praėjo ge
rai, kalbą pasakė Vyt. Jo
kūbaitis. Aukos buvo ren
kamos tik Altui. Alb. Vini- 
kas pažymėjo, kad Indiano
je Vasario 16 šventė mini
mą dvi dienas: šeštadienį 
— vėliavos pakėlimas, le
gionierių vaišės, o sekma
dienį pamaldos. Po pietų — 
speciali programa.

ALT valdybos posėdy be 
suminėtų dalyvavo: adv. A.

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

RADIJO STOTIS

Htpi
*905“

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

Tel. (216) 382-9268

Domanskis, V. Naudžius, 
St. Dubauskas, dr. V. Dar
gis, V. Gasperienė, M. Šim
kus. (ALT)

WANTED 
MOLD MAKERS

JOURNEYMEN or 1 st CLASS 
SK1LLED

IMMEDIATE OPENINGS
Model Makers, machinists, & mold 
makers, 5 years experience. Self mo- 
tivate. MIG Welding a plūs, working 
with blow molds.
Excellent working condition. Rapid 
advancement.

Apply call or send resume to: 
VVEBBER PATTERN & MACHINE 

P. O. Box 275 
FREMONT, TND. 46737 

219-495-3707
(H-14)

TOOL & DIE MAKERS
Ist Class Tool & Die Makers for Ist 
& 3rd shifts. Overtime & benefitfe.

CALL HERMAN MUELLER 
FBF INDUSTRIES 

1145 INDUSTRIAL BLVD.
SOUTHAMPTON, PA. 18966 

FOR INTERVIEW CALL 215-322-8766 
(9-12)

Leokadija ir Mečys Baliai 
ir šeima MM /uperior Avino/

ASSOCIATION
A. A..

KAZIMIERUI RIPSKIUI
Lietuvoje mirus, jo brolį VYTAUTĄ RIPS- 

KĮ su žmona SOFUA ir visus gimines nuo

širdžiai užjaučiame.

Vytautas ir Julija
S t u o g i a i

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delta E., William J. Sr.,

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.

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 Avinę)/
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.

MEMBER

FSL1C
Fedaral Savtnga & Loar Insurance Corp

Your Savmgs Insured to M0.000
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• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus narių susirinkimas 
įvyks š. m. kovo mėn. 26 
d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Namuose, čiurlio- 
niečių kambary. Bus pada
ryti pranešimai ir renkami 
atstovai į ALT S-gos su
kaktuvinį seimų Daytona 
Beach, Fla.

Po susirinkimo pasižmo- 
nėjimas prie vaišių. Visi 
nariai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti.

• Religinis koncertas Die
vo Motinos parapijos šven
tovėje įvyks kovo mėn. 27 
d. 5 vai. vak. Programoje 
poetins Balio Gaidžiūno kū
rinys ”Septyni paskuti
niai Kristaus žodžiai lie
tuvio maldose”; ištraukos 
iš Stabat Mater-Giovanni 
Battista Pergolesi, atlieka 
solistai Aldona Stempužie- 
nė, Jennifer Cochran ir 
Čiurlionio ansamblis, diri
gentas dr. Bronius Kazėnas.

• Kento valstybinio uni
versiteto lietuvių bibliote
kos globos komitetas, kurio 
nariais yra dr.
Stankus, Aurelija žitkuvie- 

&
- Lithuanian Credit Union
- Lietuvių kredito kooperatyvas

aupa
1

nė. Gailė Mariūnaitė, Rūta 
Gaškienų ir Danguolė Kvik
lytė kovo 18 diena susitiko 
su Kento universiteto bib
liotekos atsakingais asme
nimis ir susipažino su da
bartine bibliotekos lietuviš
kojo skyriaus padėtimi.

Lietuviškų knygų, spau
dos ir rankraščių katalo
gas įtrauktas į bendrąjį uni
versiteto katalogų. Mūsų 
rašto šaltiniais per Kento 
universitetą naudojasi ki
tų universitetų mokslinin
kai ir studentai iš kitų 
kraštų, net iš tolimosios 
Australijos.

• Dievo Motinos parapijo
je Didžiosios savaitės reko
lekcijas praves kun. Valde
maras Cukuras. Rekolekci
jos vyks tris pirmąsias Di
džiosios savaitės dienas — 
pirmadieni, antradienį ir 
trečiadienį.

• Pensininkų susirinki
mas bus trečiadienį, balan
džio 6 dieną, (po Velykų) 2 
vai. p. p. Lietuvių Namų

Viktoras sa^ie«
Šiame susirinkime kalbės

Lietuviškosios Skautybės Fondas š.m. balandžio 30 d. 
Clevelande rengia vakarą-balių, tikslu paremti Lietuvių Skautiją 
sąryšy su 70 metų veiklos sukaktimi. Tam reikalui Clevelande 
suorganizuotas komitetas iš skautų veikėjų, kuriam pirmininkauja 
dr.Giedrė Matienė. Iš kairės sėdi: Vyr. Skautininke S. Gedgaudienė, 
M. Puškorienė, pirm. dr. G. Matienė, Tuntininkė J. Taorienė, D. 
Vadopolienė. Stovi: A. Juodikis, V. Jokūbaitis, A. Miškinienė, D. 
Kižys, dr. S Matas ir V. Bacevičius.

Norwoodo vaistininkas apie 
naujuosius vaistus.

Visi kviečiami dalyvauti.

• Inž. Raimondo Kūdikio 
pavardė per klaida buvo 
praleisita kandidatuojančių 
LB tarybos rinkimuose 
Ohio apygardos sąraše 
(Dirva Nr. 11) kartojame: 
kandidatuoja J. Ardys, R. 
Ardytė, V. Bieliauskas, R. 
Bublys, R. Kudukis, M. Len
kauskienė ir V. Stankus.

• Pirmas pavasario kon
certas įvyks š. m. balandžio 
mėn. 9 d., šeštadienį, 7 
vai. vakaro Dievo Motinos 
parapijos salėje. Programą 
atliks pianistas R. Vasaitis- 
Sehgal.. Clevelando moks
leivių Maironio kuopa no
ri suteikti visuomenei 
džiaugsmą, o pelną skirti 
labdaros tikslui.

• Balfo metinis susirin
kimas įvyks šį ketvirtadie
nį, kovo 24 dieną 7 vai. va
karo Lietuvių namų žemu
tinėje salėje. Visi nariai ir 
norintieji būti Balfo nariais 
— kviečiami susirinkime 
dalyvauti.

PAGERBĖ MOKYKLŲ 
TARYBOS PIRMININKĘ

League of Women Voters
— Moterų balsuotojų lyga
— pagerbė Clevelando vie
šųjų mokyklų tarybos pir
mininkę, juodųjų rasės mo
terį Mildred Madison. Pa
gerbimo komitetui pirmi
ninkavo Moterų lygos vei
kėja Gražina Kudukienė.

Vaišės įvyko kovo 18 die
ną Universiteto klube, ku
riose dalyvavo apie 200 sve
čių. Lietuvių Bendruome
nės Clevelande apylinkės 
pirmininkas Vladas Čyvas, 
atstovaudamas Clevelando 

Am A.

FELIKSUI ZYLEI
mirus, jo sūnums ROMUI, KĘSTUČIUI, AL

GIUI ir dukrai DALEI MOTIEJŪNIENEI su 

šeima, giminėms ir artimiesiems gilią užuo

jautą reiškia.

LTM Čiurlionio Ansamblis

lietuvius, pasveikino mo
kyklų tarybos pirmininkę 
ir jai įteikė knygą Lithua- 
nia 700 years. Mildred Ma
dison padėkojo Vladui čy- 
vui ir visiems lietuviams už 
jai teikiamą paramą sun
kiose viešųjų mokyklų ad
ministravimo darbuose.

DVEJOS

Lietuvoje, Molėtų rajone,
1987 m. gruodžio 12 d. po 
sunkios ligos mirė gamtos,
dainos ir muzikos mylėto
jas ūkininkas-stalius Myko
las Masavičius 72 metų am
žiaus.

Po poros dienų, gruodžio 
14 d. mirė jo sūnus Vygi- 
mantas Masavičius — 25 
metų amžiaus, sužeistas au
tomobilio avarijoje. Abudu 
kartu palaidoti Kuktiškių 
kapinėse, Utenos rajone. 
Amerikoje liūdesy liko jo 
sesuo Alberta Vaitėnienė- 
žagarskienė, jos dukrą Ra
minta Vaitėnaitė, sūnus dr. 
Rimas Vaitėnas ir giminės 
Lietuvoje.

JEWELRY
MOLD MAKERS

Napier one of the leading manufac- 
turer of costume Jewelry is in search 
of an experienced mold maker in 
the white metai east area. We offer 
competitive salary and a full range 
of company benefits.

For confidential interview 
Call or apply to:

THE NAPIER CO.
3 Brayton Avė. 

Providence, R. I. 02903 
401-273-4830

<11-17)

ĮSIKŪRĘS nuosavuose namuose 
767 East 185th Street 
Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito kooperatyve Ohio 

valstijoje.
DARBO VALANDOS: antradieniais, trečiadie

niais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais. nuo 
9:00-3:00 p. p., penktadieniais nuo 9:00-6:00 v. v. 
SEKMADIENIAIS: nuo 11:00 iki 12:00 vai. die
nos, Dievo Motinos parapijos patalpose — 18022 

Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119.
SKOLINAME GERIAU
SIOMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS:
Asmeniniams reikalams 
Automobilių pirkimui 
Namų remontui 
(Home eųuity) 
Namų pirkimui 
(Mortgages)

MOKAME
AUKŠTESNIUS

NUOŠIMČIUS UŽ:
Taupymo sąskaitas 
Certifikatus
IRA
Čekių sąskaitą
Pensijų čekių sąskaitą 
(Direct Deposit acct.)

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

► KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS
► VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

; Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas
* patarnavimas.

IEŠKOM GOLFININKŲ!

Kas įdomaujasi ir nori 
daugiau sužinoti apie Cleve- 
lanndo lietuvių golfininkų 
klubą, prašom skambinti A. 
Nagevičiui 845-4954.

Clevelando lietuvių gol
fo klubas savo 1988 m. se
zoną pradeda gegužės 7 d., 
šeštadienį, 9:30 vai. ryto 
Ironwood G. C.

• Išnuomojamas butas 
Eastlake nuo liepos 1 d. 
3-4 miegamieji, didelis sa- 
lionas ir virtuvė. Nauji ki
limai. Tel.: 481-9415.

A. A,

FELIKSUI ZYLEI
mirus, jo sūnums okteto nariui ROMUI, 

KĘSTUČIUI, ALGIUI ir dukrai DALEI MO

TIEJŪNIENEI, giminėms ir artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia.

Clevelando Vyrų Oktetas

— teisinis patarėjas

Al A TAS Realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

RITA MATAS
— Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS

I

♦



DIRVA
JAV LB XII-SIOS 

TARYBOS RINKIMŲ 
PROGA

Neužilgo rinksime narius 
i XII-ją JAV Lietuvių Ben
druomenės Tarybą, šį vy
riausiąjį JAV LB organą 
turi teisę rinkti lygiu, tie
sioginiu, slaptu balsavimu 
visi lietuviai sulaukę aštuo
niolika metų amžiaus per 
LB Apylinkių sudarytas 
rinkimines komisijas as
meniškai arba paštu, siųs
dami savo balsą į artimiau
sią rinkiminę komisiją. 
Kiekvieno lietuvio pareiga 
ir garbė registruotis šiam 
balsavimui LB Apylinkėse 
ir balsuoti.

Kodėl ?
Pagr indinis Lietuvių 

Bendruomenės siekis yra 
lietuvybės išlaikymas. Visi 
pastebim lietuvių išsibars
tymą, gretų retėjimą ir 
bendrą nutautimą. Lietuvy
bė blanksta, silpnėja. Tuo 
negalima nieko kaltinti, tai 
gyvenimo realybė. Lietu
vių Bendruomenės Apylin
kės yra mūsų tautinio kūno 
arterijos, kuriomis sruvena 
tautinę gyvybę palaikanti 
jėga.

Kandidatų į Tarybą pa
rinkimas gausus ir įvairus 
amžiaus, profesijos, visuo
meninio darbo patirties ir 
lyties atžvilgiais. Pasirinki
mas didelis. Pasitikėdami 
jais atiduokime jiems savo 
mandatą imti lietuvybės. iŠ-_ 
laikymo vairą ateinantiems 
trejiems metams.

Visagalio Apvaizda teglo
boja ir stiprina mus Dievo 
ir Tėvynės tarnyboje.

Prelatas Jonas Balkūnas
JAV LB Garbės 

Pirmininknas

A. Ak»

VIKTORIJAI BAGDONIENEI

mirus, jos vyrui dailininkui JUOZUI BAG

DONUI reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Lietuvos Nepriklausomybės
Fondo Valdyba

A. A.

HERTAI BUMELIENEI
netikėtai mirus, jos liūdinančioms seserims 

LIDIJAI PETERSONIENEI ir VANDAI ŠE- 

PETIENEI, bei jų šeimoms ir giminėms reiš

kiame nuoširdžią užuojautą.

Emilija ir Vytautas 
K u t k a i

• Režisieriui Petrui Ma
želiui paskirta JAV LB Kul
tūros Tarybos 1987 m. Te
atro premija už teatrinę 
veiklą, kurioje pasižymėjo, 
kaip iškilus režisierius. Pre
mijų skyrimo komisiją su
darė: Algis Rukšėnas, Ro
mas Apanavičius, Vacys 
Rociūnas ir Viktoras Ma- 
riūnas. Premijos mecenatas 
Lietuvių Fondas.

Premija bus įteikta š. m. 
gegužės 15, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje Los Ange
les, premijų šventėje.

• Dail. Adai Sutkuvienei 
paskirta JAV LB kultūros 
tarybos 1987 m. Dailės pre
mija.

Premijos skyrimo komi
siją sudarė: Petras Aleksa, 
Vanda Aleknienė, Magdele- 
na Stankūnienė, Vincas Lu
kas, Algimantas Kezys ir 
Viktorija Matranga.

Premija bus įteikta pre
mijų šventėje š. m. gegu
žės 15 d. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje Los Angeles. 
Premijos mecenatas — Lie
tuvių Fondas.

• Dr. Augustinas Idzelis, 
paprašytas dr. Viktoro 
Stankaus, JAV LB vicepir
mininko ir veiksnių su
daryto Teisėms Ginti komi
teto pirmininko, atliko di
delį darbą, surenkant visus 
teisinius šaltinius liečiant 
Holtsman Amendment, pra
leisdamas tai studijai para
šyti virš 100 valandų.

Lietuvių teisėms ginti 
fondas, pagrindinėms išlai
doms padengti, paskyrė 

_500 dol.
Studija „What activity is 

legally sufficient to desig-

LIETUVOS ATGIMIMO DAINIAUS 
KORP! NEO-LITHUANIA GARBĖS NARIO 

PRELATO MAIRONIO

125 METŲ GIMIMO SUKAKTIES 
MINĖJIMAS ĮVYKS

1988 M. BALANDŽIO 10 D. 
(SEKMADIENĮ) 3 VAL. P. P.

JAUNIMO CENTRO DIDŽ. SALĖJE, 
5620 SO. CLAREMONT AVĖ., CHICAGO, ILL.

Programoje

Kalbės poetas Bernardas Brazdžionis, 
soliste Audronė Gaižiūnienė, 
pianistas Robertas Mockus.

Deklamatorės —
Daiva Vaitkevičiūtė-Meilienė, 
Indrė Toliušytė 

Maironio raštų paroda — Br. Kviklys.
Lietuvos vaizdų montažas.

ĮĖJIMAS NEMOKAMAS.
Visi kviečiami dalyvauti ir prisiminti Lietuvos at

gimimo pranašą Maironį, kurio skelbta laisvės dvasia ir 
šiandien tebegyvena tauta.

Po minėjimo vakarienė kavinėje.

KORP! NEO-LITHUANIA 
VYR. VALDYBA

nate a Naturalized Amer- 
ican Citizen a nazi ofr the 
Purpose of Denaturalization 
and Deportation as a Nazi 
War Criminal” bus netru
kus išleista Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų Centro 
knygos formoje.

• Edita Abrutienė, buvusi 
okupanto kalinė, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pakvies
ta, iš Washingtono atskren
da į Chicago ir kovo 27 d. 
3 vai. p. p. Tautiniuose Na
muose, 6422 South Kedzie, 
skaitys paskaitą: „Dabar
ties lietuvių nuotaikos ir 
viltys iš išeivijos’’’. Po pa
skaitos — vaišės. Įėjimas 
nemokamas.

• Jungtinis Pabaltiečių 
Komitetas Washing tone 
ieško naujos reikalų vedė
jos; taipgi tame komitete 
vasaros metu galės gauti 
interno tarnybą studentas. 
Kandidatai į šias tarnybas 
prašomi iki balandžio 15 d. 
kreiptis į Amerikos Lietu
vių Tarybą, 2606 W. 63rd 
Street, Chicago, III. 60629: 
tel. (312) 778-6900.

• Demjanjuko bylos gy
nėjai Izrazelio teismui įtei
kė papildomų dokumentų, 
rodančių, kad Demjanjukas 
nėra tasai „žiaurusis Iva
nas”, kuris žudęs žydus 
Treblinkos lageryje. Doku
mentai buvo gauti, kai 
Amerikos teismas įsakė 
Teisingumo departamentui 
slaptai saugomų dokumen
tų nuorašus duoti bylos gy
nėjams. Izraelio teismas 
dabar svarsto ar tuos do
kumentus galima prijungti 
prie bylos.

VYRESNIŲJŲ ŽINIAI

Į LB Socialinių Reikalų 
Tarybos ruošiama konfe
renciją, kurios tema: „Vy
resniojo amžiaus lietuvių 
socialinės, bei psichologinės 
gerovės, polėkiai ir proble
mos” jau atsiliepė keli pro- 
fesonalai, dirbą gerontolo
gijos srityse:

Prof. Vytautas J. Čer
nius, Ph. D. iš Philadelphi
jos, Romualdas Kriaučiū
nas, Ph. D. iš Lansing, Al
dona A. Grinienė Ph. D. iš 
Pittsburgh, Jonas Platakis, 
Slaugymo namų administra
torius iš Brookfield.

Konferencija vyks š. m. 
balandžio mėn. 23-24 dieno
mis, Chicagoje — Balzeko 
muziejaus patalpose.

• A. a. biochemijos dr. 
Kazio Martinkaus (1953- 
1984) prisiminimui yra 
įsteigtas 1985 m. jo tėvų, 
sesers ir artimųjų draugų 
stipendijų fondas, kuriuo 
gali pasinaudoti visi lais
vojo pasaulio lietuviai stu
dentai, siekiantys magistro 
arba doktorato laipsnio iš 
griežtųjų mokslų.

Norintieji gauti daugiau 
informacijų ir prašymų for
mų, rašyti šiuo adresu: 
Kristina Martinkus, Dr. Ka
zys Martinkus Memorial 
Scholarship Fund, 7120 So. 
Richmond, Chicago Illinois, 
60629. Prašymų formos 
turi būti grąžintos iki 1988 
m. gegužės 20 d.

MACHIN1STS — Good oppty in grow- 
ing co. Will pay according to exp. 
Overtime & benefits. Positions open 
for Ist & 2«d shifts. Apply 9-5, 
Bockman industries, 28 Mechanic St., 
Freehold, N. J. 07728. 201-780-9732. 

(9-12)

LOS ANGELES
RINKIMAI Į LB TARYBĄ 

LOS ANGELES 
APYLINKĖJE

Pranešame, kad Los An
geles apylinkėje rinkimai į 
Lietuvių Bendruomenės Ta
rybą įvyks š. m. balandžio 
mėn. 9, 10, 16 ir 17 dieno
mis. Kandidatai yra sekan
tys: Ina Bray-Bertulytė, dr. 
Zigmas Brinkis, inž. Almis 
Kuolas, Danguolė Navickie
nė, Romas Nelsas, prof. Fe
liksas Palubinskas, P. Al
gis Raulinaitis ir inž. Zig
mas Viskanta. Bus balsuo
jama už keturis kandidatus.

Balsavimas vyks šv. Ka
zimiero parapijos kieme ar
ba apatinėje salėje. Sekma
dieniais (balandžio 10 ir 17 
d.) bus galima balsuoti po 
mišių iki 12:30 vai. po pie
tų. šeštadieniais (balandžio 
9 ir 16 d.) bus galima bal
suoti tarp 9 ir 10 vai. ryto. 
Taip pat galima balsuoti 
paštu. Norintieji balsuoti 
paštu prašomi kreiptis dėl 
balsavimo lapų prieš balan
džio 2 d. į Los Angeles Apy
linkės Rinkimų Komisijos 
narius: Aleksą Baltutį
(213) 662-4990, Dr. Rolan
dą Giedraitį (213) 665-4082 
arba Vaidotą Baipšį (714) 
540-0942. Visi apylinkės lie
tuviai 18 metų ir vyresni 
skatinami balsuoti. Atsto
vų į Tarybą skaičius yra 
p r o p o rcingas balsuotojų 
skaičiui. Tad kuo daugiau 
bus balsuotojų, tuo daugiau 
bus atstovų iš mūsų apy
gardos.
LB Los Angeles Apylinkės 

Rinkimų Komisija
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