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Kas ką apstatys
Maskvos viršūnių konferencijoje?

Vytautas Meškauskas

Esu tikras, kad daugu
mai skaitytojų tas klausimas 
atrodo jau seniai atsakytas. 
Nuo Jaltos iki paskutinio su
sitarimo dėl paliaubų Nika
ragvoje, komunistinė pusė 
visados laimėdavo, nes nesi
laikė susitarimų dvasios, o jų 
raides išaiškindavo savo nau
dai. Ypatingai didelį rūpestį 
pateisina Reagano susitiki
mai su Gorbačiovu, nes iki 
šiol jiems nebūdavo gerai pa
siruošta - perdaug buvo palie
kama nuspręsti patiems va
dams paskutiniu momentu. 
Žinia, tai sudaro pavojų ne 
tik Reaganui, bet ir Gorbačio
vui, nes dėl vidaus politinių 
sumetimų jiem abiem reika
lingas susitarimas. Jo lauk
dami žvilgterėkim į praeitį.

Reagano-Gorbačiovo su
sitarimas dėl vid. distancijos 
raketų panaikinimo, atrodo, 
išėjo sovietams į naudą.. Kai 
sovietai pradėjo statydintis 
tokias raketas, nukreiptas į 
Vakarų Europos miestus ir 
kitus taikinius, Washingtonas 
pasiūlė ’zero' pasirinkimą, ti
kėdamasis, kad sovietai jį at
mes. Sovietams nesutikus 
apie tai kalbėti, JAV pradėjo 
siųsti į Europą savo tokius 
ginklus. Tada Gorbačiovas 
staiga padarė 180° posūkį, su 
tikdamas su ’zero' pasiūlymu. 

Iš pirmo žvilgsnio tai ga- žinskio pėdomis, kuris 1920 
Ii atrodyti amerikiečių laimė
jimu - sovietai sutiko sunai
kinti daug daugiau tokių ra
ketų negu amerikiečiai. Bet 
europiečiai staiga pasijuto 
'nuogi'! Tuo atveju, jei so
vietams pajudėjus į priekį 
bus prieita prie atominių gink
lų pasikeitimo dar neįvėlus to
limos distancijos raketas, ato
miniai ginklai būtų panaudoti 
visų pirma Vokietijos terito
rijoje, nes Europoje turimos 
NATO apginklavime raketos 
negalės pasiekti sovietų teri
torijos. Kitaip sakant, Vaka
rai atsisakė vienos iš savo tu
rimų 'atgrąsinimo' priemonių, 
kas europiečius vers ieškoti 
susitarimo su sovietais, kad 
karo atveju jie pasikeistų stra 
teginių raketų apšaudymu tik 
su amerikiečiais, palikdami 
Europą ramybėje.

Dabar Reaganas Maskvo
je norėtų susitarti dėl strate
ginių raketų sumažinimo pu
siau. Tokiose derybos totali
nis rėžimas visados turi geres
nes pozicijas negu demokra-

tinis, kuris yra verčiamas de
rėtis visai atvirai, ir kurio 
spauda iš anksto apsvarsto 
visas galimybes. Kai sovie
tai gali JAV nuotaikas ir ga
limybes išskaityti iš spaudos, 
sovietai lieka mįsle.

Imkim, pavyzdžiui, vadi
namą Kubos krizę, kurios pa
sėkoje sovietai atitraukė savo 
raketas mainais už komunis
tinio rėžimo palikimą toje 
strateginiai svarbioje saloje, 
įdomių detalių apie tą 'biznį' 
duoda buvęs britų žvalgybos 
v-ko padėjėjas Peter Wright 
savo autobiografijoje "Spy 
Catcher" (Viking Pinguin, 
Ine., $19.95), kurią D. Brita
nijoje yra uždrausta platinti 
už valstybinių paslapčių iš
davimą.

Pagal perbėgėlių iš KGB 
parodymus, 1985 m. rudenį 
Chruščiovas paskyrė naują 
tos institucijos viršininką 
Aleksandrą Šelepiną, kuris 
buvo daug inteligentiškesnis 
už iki to laiko buvusį v-ką 
generolą Serovą. Tuo laiku 
Chruščiovas ir politbiuras jau 
buvo priėję išvados, kad apie 
karą nėra ko galvoti ir jie no
rėjo žinoti, ką galima laimėti 
be jo. Šelepinas reformavo 
KGB ir įsteigė specialų disin- 
formacijos skyrių. Jis fak
tinai sekė Čekos įkūrėjo Dzer- 

metais įsteigė tariamą pogrin 
džio organizaciją nuversti ... 
bolševikų rėžimą. Ji palaikė 
ryšius su baltaisiais rusais Eu
ropoje bei Amerikoje ir žval
gybomis. Toji organizacija 
įtikinėjo, kad ji greitai nuvers 
sovietų rėžimą ir jai reikia tik 
laiko. Kadangi jai buvo pati
kėta, Čeką iš anksto žinojo

(Nukelta į 2 psl.)

J. Janušaičio nuotr.ALT S-gos Daytona Beach skyriaus susirinkimo dalyviai.

ALT S-gos Daytona Beach apylinkių skyriaus valdyba — Tautinės sąjungos seimo ren
gėja. Iš kairės: vicepirm. Jurgis Janušaitis, iždininkas Pranas Domijonaitis, pirmininkas Vytau
tas Abraitis, sekretorius Jurgis Miežaitis ir vicepirm. Kostas Žolynas.Svarstė ALT S-gos seimo reikalus

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Seimas spar
čiai artėja. Netrukus ir Sei
mo dienos — gegužės mėn. 
20-22 d. d. Neabejojame, 
kad Seimui Sąjungos nariai 
sparčiai ruošiasi, gausiai 
jame dalyvaus ir su pride
rama rimtimi Seime svars
tys Sąjungos dabartinę ir 
ateities veiklą. Seimo ren
gėjai, jau daug kartų minė
jome, yra ALT Sąjungos 
Daytona Beach apylinkių 
skyrius, Floridoje.

Tad nenuostabu, kad ren
gėjai — skyriaus valdyba 
ir nariai vykdo Seimo or
ganizacinius darbus ir ruo
šiasi gražiai ir tvarkingai 
suvažiavusius atstovus ir 
svečius iš tolimųjų ir kai
myninių vietovių priimti.

Kovo mėn. 16 d. skyriaus 
narių Irenos ir Jono Kapčių 
namuose įvyko mūsų sky
riaus narių metinis ir in- 

f o r m acinis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo didelė 
dauguma skyriaus narių iš 
plačiųjų apylinkių.

Skyriaus pirmininkas Vy
tautas Abraitis, padėkojęs 
nariams už gausų dalyvavi
mą, susirinkimui vadovau
ti pakvietė — pirmininku 
Vacį Dzenkauską, sekreto
re Birutę Dzenkauskienę,' 
kurie susirinkimą labai 
greitai ir tvarkingai prave
dė.

Pirmininkas paprašė per
skaityti praėjusių metų 
skyriaus metinio susirinki
mo protokolą Marytę Ša- 
rauskienę. Susirink imas 
protokolą priėmė, nes jis 
parašytas gerai ir išsamiai.

Po to sekė skyriaus val
dybos narių pranešimai. 
Pirmininkas Vytautas Ab
raitis plačiai ir išsamiai ap
tarė skyriaus veiklą apla
mai ir ypač detaliai apibu-

Jurgis Janušaitis

dino Seimo rengimo darbų 
eigą. Seimui sparčiai ruo
šiamasi. Užsakyti viešbu
tyje atstovams ir svečiams 
kambariai, pokyliui ir po
sėdžiams salės, sutartas po
kylio menu, apie Seimą in
formuojama Sąjungos cen
tras ir skyriai per spaudą, 
ypač Dirvą.

Detaliai aptarė ir pačią 
Seimo programą, poseiminį 
pažmonį, gegužės 23 d., ku
rį skyriaus nariams ir iš 
toliau atvykusiems atsto
vams bei svečiams, Stellos 
ir Vytauto Abraičių sody
boje, Palm Coast ruošia 
skyrius.

Seimo metu vyks iškil
mingos pamaldos Our Lady 
of Lourds katalikų bažny
čioje. Pamaldas celebruos 
vyskupas Antanas Deksnys 
su kitais koncelebrantais. 
Pamaldų metu giedos cho
ras Sietynas, vadovaujamas 
muz. Antano Skridulio.

Tiems darbams atlikti 
susirinkimo metu buvo su
darytos komisijos, į kurias 
mielai sutiko įeiti daug sky
riaus narių.

Trumpus pranešimus pa
darė sekretorius Jurgis 
Miežaitis, p a ž ymėdamas, 
kad valdyba turėjo ketu- 
rius posėdžius, apie rengi
nius skyriaus nariai infor
muojami raštiškais prane
šimais.

Pokylio reikalais kalbėjo 
Kostas žolynas ir Jurgis 
Janušaitis, kurie rūpinasi 
pokylio suruošimu. Pagei-

(Nukelta į 3 psl.)
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Kas atsitiko Nikaragvoje? - Sovietai nenori ir ten konfrontacijos.
- Jesse Jacksono laimėjimai pirminiuose rinkimuose.

Palyginti labai greitas 
susitarimas tarp Nikaragvą 
valdančių sandinistų ir jiems 
besipriešinančių contrų aiš- 
kinantinas tuo, kad abi pusės 
pavargo kovoti. Contrai ne
galėjo tikėtis pagalbos iš 
JAV Kongreso, kuris per 
paskutinius dvejus metus 16 
kartų balsavo dėl pagalbos 
jiems ir kiekvieną kartą ki
taip, Sandinistus ieškoti pa
liaubų vertė sunki krašto ūki 
nė būklė. Prieš keturis me
tus už vieną dolerį galima bu 
vo gauti 24 cordobas. Šių 
metų pradžioje - 60,000. Va 
sario mėn. buvo įvesta nauja 
valiuta: 10 cordobų už dole
rį. Kovo mėn. už dolerį jau 
buvo mokama 50 cordobų! 
Visa tai nepaisant sovietų pa
galbos,kuri vertinama apie 
vieną bilijoną dolerių į me
tus. Tiesa, pusė jos buvo 
gaunama ginklais.

Diskutuojant pagalbos 
klausimą Kongrese pasigir
do aiškinimų, kad pagalbą 
contrams neverta duoti, nes 
sovietai už kiekvieną dolerį, 
duodamą Kongreso, duos du 
dolerius sandinistams. Iš tik 
ro sovietų resursai nėra neri
boti - šiuo metu Gorbčiovas 
reikalingas pertraukos savo 
paties ūkio atstatymui. Už 
tat galima prileisti, kad Mas
kva 'patarė' Nikaragvos prezi
dentui Ortegai būti sukalba
mam. Juk contrai nereika
lauja nieko kito, kaip tik da
bartinio rėžimo sudemokra- 
tinimo, ko nori ir pats Gor
bačiovas Sovietijoje. Taip 
būklei susiklosčius, paliaubų 
pasirašymas nebuvo staig
mena, bet tik logiška išvada.

Žinoma, paliaubos nėra 
taika. Dabar deramasi dėl 5 
zonų, į kurias turės susitelkti 
contrai, kurios sandinistų ne
bus puolamos. Į tas zonas 
galima bus pristatyti maisto 
ir aprangos, bet ne ginklų ar 
amunicijos siuntas. Per se
kančius 2 mėnesius turėtų bū
ti paleisti kaliniai ir grąžinta 
pilna spaudos laisvė; contrai 
turėtų būti amnestuoti ir at
gauti visas politines teises.

Visa tai gražiai atrodo 
ant popieriaus, bet tikrovėje 
kraštą ir toliau valdo sandinis- 
tai. Šias eilutes rašant, Kong
rese buvo einama prie pagal
bos contrams susitarimo. Ji 
bus tik humanitarinė, bet pre
zidentui paliekama teisė pra
šyti ir karinės, jei būtų reika
lo. • ••

Staigmena šiame krašte 
buvo nepaprastas Rev. Jesse 
Jackson pasisekimas pirmi
niuose rinkimuose. Pereitą 
savaitę jis turėjo tik kiek ma
žiau už jį įsipareigojusių de

legatų į demokratų konvenci
ją kaip pirmaujantis Dukakis. 
Laimėjimui reikalingi 2,082 
delegatai - Dukakis ir Jack- 
sonas turėjo virš 600 kiekvie 
vienas.

Galima suprasti, kad Jack 
sonas turėtų būti populiarus 
juodųjų tarpe, kurie visi už jį 
balsuoja iš rasinio solida
rumo. Bet kaip gi paaiškinti 
baltųjų rinkėjų paramą jam? 
Šiaip ar taip, jis dar niekados 
niekur nebuvo išrinktas ir jo 
programa ateičiai yra visai 
neaiški. Michigane net 40% 
baltųjų balsavo už jį.

Demokratų partijos pata
rėjas Patrick H. Caddell Jack
sono pasisekimą aiškina kaip 
rinkikų revoliuciją prieš par
tijos vadovybę, negalėjusią 
pasiūlyti rimtesnių ir daugiau 
priimtinų kandidatų. Jie taip 
pat nepatenkinti ir preziden
to parinkimo sistema. Be to, 
nei kandidatai, nei pati demo 
kratų partija dabar neturinti 
jokios patrauklios idėjos.

Čia reikia pastebėti, kad 
krašto būklė aplamai imant 
yra gera. Prezidentas Reaga
nas birželio mėn. važiuoja į

Kas ką apstatys?
(Atkelta iš i psl.) 

apie visus emigrantų ir užsie
nio žvalgybų sąmokslus.

Po keturiasdešimt metų 
situacija, žinoma, kitokia. 
Sovietams negrėsė emigran
tai. Jie buvo įsitvirtinę Euro
pos centre. Chruščiovui rū
pėjo du dalykai. Pirma - išgel 
bėti Castro rėžimą Europoje, 
kurį Washingtonas norėjo 
kaip nors sunaikinti. Antra - 
prez. Kennedy per rinkimų 
kampanija skelbė, kad sovie
tai aplenkė amerikiečius rake
tų srityje, kas padarė vadina
mą 'missile gap', kurį Kenne
dy rinkikams žadėjo išlygin
ti. Kadangi tai reiškė sustip
rintą JAV ginklavimąsi, so
vietų interesas buvo jį sulai
kyti, o tam reikėjo Vakarams 
patiekti įrodymus, kad sovie
tai iš tikro yra ... atsilikę. Va
karai tuo laiku faktinai buvo 
'akli'. 1960 m. gegužės mėn. 
numušus Gary Powers su jo 
U-2 lėktuvu, buvo sulaikyti 
tolimosios žvalgybos užskri- 
dimai virš sovietų teritorijos. 
Tai tęsėsi iki satelitų į erdves 
paleidimo 1962 metams bai
giantis.

Tą spragą užkišti 1960 
metų gale Vakarams pasisiū
lė aukštas sovietų karo žval
gybos pareigūnas pulk. Oleg 
Penkovski. Jis dažnai buvo 
siunčiamas į užsienį, kur tu
rėjo porgos susitikti ir susipa 
žinti su Vakarų žvalgybos pa- 

Maskvą - gerų santykių su 
Sovietija nori 76% amerikie
čių. Pranašaujama ūkinė re
cesija vis dar nepasirodė. Be 
darbių skaičius mažėja. Visi 
tie daviniai kalba už valdan
čios partijos kandidato išrin
kimą į Baltuosius Rūmus. 
Tur būt tai turėdami galvoje 
žymesni demokratų politikai, 
kaip gub. Coumo, šen. Nunn 
ir Bradley, nesiveržia būti 
kandidatais.

Jei nė vienas kandidatas 
į konvenciją neatvyks su rei
kalingu išrinkimui per pirmą 
balsavimą delegatų skaičiu
mi, Jacksonas gali turėti ne
mažą balsą kandidatą paren
kant. Ką jis už tai pareika
laus sau - viceprezidento pos 
tą, ar kokių kitų politinių pa
žadų? Ir kaip tai paveiks rin
kėjus per tikrus rinkimus? 
Tai vis klausimai dėl kurių 
sau suka galvas politiniai ko
mentatoriai. Jie turi vilties, 
kad rinkimams artėjant spau
da iš arčiau pasižiūrės į Jack
sono asmenybę. Iki šiol, 
kaip 'skriaudžiamų' juodųjų 
kandidatas jis visai nebuvo 
spaudos išnagrinėtas.

reigūnais. Pirmiausiai jis pa
sisiūlė šnipinėti amerikiečių 
ambasadai Maskvoje, kuri pa 
laikė jį provakatorium ir jo 
pasiūlymą atmetė. Vėliau jis 
prisisuko prie britų. Knygos 
autorius jį iŠ karto palaikė 
provakatorium, tačiau kiti pa
reigūnai jam, Penkovskiui, 
patikėjo, nes jis iš tikro sutei
kė labai daug svarbių, iki tol 
dar nežinomų informacijų 
apie sovietų apsiginklavimą, 
kurios buvo gyvybiniai svar
bios prasidėjus Kubos krizei.

Penkovskis patiekė įro
dymus,kad sovietai iš tikro 
dar tuo laiku neturėjo tarp- 
kontinentalinių raketų, bet tik 
vid. distancijos. Tomis infor
macijomis apsirūpinęs prezi
dentas Kennedy ramiai galė
jo pareikalauti Chruščiovą 
atsiimti savo vid. distancijos 
raketas iš Kubos, bet mainais 
pažadėjo neliesti Castro rėži
mo.

Penkovskio informacijas

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IB LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ Iš kitos pusės
Istorijos mokslų daktaras S. Mikojanas KOMSO- 

MOLSKAJA PRAVDA dienraštyje neseniai prisiminė 
uolų Stalino tarnų Beriją. Straipsnio autorius galėjo ži
noti ką rašo — jis yra kito Stalino uolaus bendradarbio 
sūnus ir tai, ką dabar rašo, sakosi sužinojęs tarp kitko 
ir iš tėvo. Jaunasis Mikojanas prieštarauja legendai, kad 
Stalinas pats gal ir nebuvo toks blogas, jei neturėtų šalia 
savęs Berijos. Girdi:

”... tiesa buvo be galo paprasta: iki Berijos tą 
patį vaidmenį vienas po kito atliko Jagoda, Ježo- 
vas, tačiau šias marijonetes, be abejo tvirtai valdė 
vienas»žmogus. Po Berijos ir kartu su juo lygia 
greta veikė Merkulovas, Abakumovas ir daugelis 
kitų parankinių.”

Berija, žinoma, turėjo visą laiką skaitytis, kad ir jį 
Stalinas palaikys savo asmeniniu priešu. Už tat jis vi
sai nuoširdžiai apsidžiaugė kai 1953 m. kovo mėn. Sta
linas vienas, išsimaudęs pirtyje, gavo smūgį:

„Keldavosi jis ne anksčiau dvyliktos ... nie
kas neturėjo teisės užeiti pas jį nekviestas. Antra 
valanda, trečia, ketvirta, penkta. Sunerimę apsau
gos darbuotojai nežino ką daryti. Pagaliau kviečia 
virėją, paprastą rusę, pagyvenusią moterį, jau se
niai dirbančią pas ’šeimininką’. Ji pasibeldžia į 
duris. Jokio atsako..........Pagaliau ryžtamasi iš
laužti duris. Ant grindų guli 'šeimininkas’.

Berija tikėjosi užimti Stalino vietą. Oficialus įpėdi
nis Malenkovas juk yra silpnas žmogus ... Berija reabi
lituoja kai kuriuos nuteistuosius, įsako sušaudyti pa
garsėjus jo tardytojus, kad parodytų, jog laikai pasikeitė. 
Jie iš tikro kiek pasikeitė. Berija nebuvo suimtas savo 
paties įstaigos pareigūnų kaip kiti, bet 1953 m. vasarą 
į politbiuro posėdį pakviestų Tarybinės Armijos maršalų 
ir generolų. Mikojanas rašo:

„Berijos teismas įvyko greitai. Galbūt perne
lyg greitai. Rasi, reikėjo jį priversti dar daug ką 
papasakoti... Turbūt reikėjo įsigilinti į šį rei
kalą, užuot paskelbus Beriją kažkieno 'agentu”.” 

Mikojanas tačiau nedrįsta padaryti dar vieno žings
nio. Konstatuoti, kad Berijos istorija nuo pat jo iškilimo 
iki pabaigos rodo, jog ne žmonės buvo kalti, bet sistema, 
leidusi padaryti tokius nusikaltimus prie žmoniją. Kiek 
dar laiko reikės iki Gorbačiovas apsistatys panašiais 'tar
nais'? (vm)

patvirtino kiti perbėgėliai iš 
Sovietijos, bet jie buvo grei
čiausi išaiškinti. Jų iš esmės 
teisingos informacijos apie 
sovietų atsilikimą raketų sri
tyje ilgam laikui užliūliavo 
Vakarus, privedė prie SALT 
I susitarimo ir ’detantes'.

Per tą laiką sovietai, ži
noma, nesnaudė. Jie dėjo vi
sas pastangas patobulinti sa
vo raketas ir jų atominius už
taisus. Septinto dešimtmečio 
viduryje patobulintos satelitų 
fotografijos parodė, kad so
vietai įsitaisė jau visai patiki
mas ir taiklias transkontinen- 
talines raketas. Tokia buvo 
vadinama ’detentė'.

Penkovskis, kuris -atgal 
žiūrint - nesigriebė reikalin
gų šnipui atsargumo priemo
nių, uždavinį atlikęs buvo su
imtas su savo kontaktu, Ka
nados biznierių Maskvoje, 
Wynne. Jis, žinoma, prisipa

Savininkas J. Mažeika 

žino ir tikėjosi, kad už savo 
nuopelnus bus tik pagirtas. 
Iš tikro išėjo kitaip. Wynne 
buvo nuteistas aštuoniems 
metams, tačiau greitai iškeis
tas į sovietų šnipą, suimtą 
Vakaruose, o Penkovskis bu
vo nuteistas sušaudyti. Kad 
neliktų jokių pėdsakų, tas 
spren dimas ir buvo įvykdy
tas. Apie jo tikrus kėslus Va 
karų žvalgybininkai iki šios 
dienos dar ginčyjasi.

Pamoka dabarčiai: nega
li užmiršti su kuo turi reikalą.

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: 
D1RECTORS OF NURSES

FULTON COUNTY MEDICAL 
CENTER 

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

(12-14)
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Skautijos sukaktis
Šios vasaros renginių še

šėlyje, didžiųjų tyliai peršo
kamas' tarytumei eilinis įvy
kis lietuviškosios veiklos ba
ruose, bręsta ir artėja Lietu
viškosios Skautijos VH-ji 
Tautinė Stovykla, apjungian
ti visus laisvojo pasaulio 
skautes ir skautus, žymėda
ma septintąjį dešimtmetį pa
stovios ir prasmingos veik
los.

Kartu su laisvei atbudu- 
sios tautos trispalve iškilo ir 
vėliava žalia, užtikrindama 
siekį ugdymui jaunuolio ir 
jaunuolės geresniu žmogu
mi, siekimą sekančiąją dieną 
matyti geresne neg' turimą 
šiandien, ieškojimą plačių 
erdvių savajam horizonte, ir 
tarptautinėje plotmėj matyt 
lietuvį stovint išdidžiai tarpe 
kitų - savos tautos atstovu!

Gaivalingos upės srove 
liejosi skautiškos gretos, au
go vienetai, palapinių mies
tai, ir jau 1928 m. Lietuvių 
Skautų Sąjunga įstojo į Tarp ■ 
tautinį Skautų Biurą pilna
teisiu nariu. 1933 m. Skautų 
įkūrėjas ir šefas Lordas R. 
Baden-Powell ir Skaučių 
globėja Olave Baden-Powell 
su šeima bei 650 anglų skau- 
tų-čių vadovų ir vadovių , at' 
silankė Palangos pušyne, kur 
stovyklavo viso 1702 skau
tai ir skautės, plačiai atidary
dami duris prasmingai repre
zentacijai.

Krašto okupacijos, geno
cidas ir atsidūrimas už tėvy
nės ribų neužgniaužė jaunat
viškų polėkių, nepajėgė pa
laužti idėjos, sustabdyti au
gimo. Neišsipildė ir abejo- 
jusių būkštavimai, kad bus 
sutirpta tautybių 'katile', be 
savo žemės tėvynės meilė 
nebus tikra ... laiko bangai 
negailestingai plaunant atsi
vežtų prisiminimų pagrindus 
O tačiau!

Štai jau ketvirtajai dešimt
mečio sukakties stovyklai 
šiame krašte ruošiami laužai, 
kurių liepsnose kils į dangų 
tie patys Lietuviškosios 
Skautijos pažadai - Dievui, 
Tėvynei ir Artimui - ir ryž
tas nepaliauti ėjus pirmyn, 
augus ir kovojus už savo Tė
vynės laisvę, žmonijos gero

vę. Nebus reta, kad trys kar
tos jungsis skautiškam rate - 
tęstinumui, įsipareigojimui 
ir aiškiam darbui. Šimtinė
mis skaičiuos VH-jon Tau- 
tinėn Stovyklon besirenkan
čius jaunuolius ir jaunuoles.

Nebuvo masinio aukų 
rinkimo, nors sąlygos yra 
lygiai tokios pačios kaip ir 
visiems kitiems renginiams. 
Penkmetis prabėgo ruošian
tis, taupant, telkiant - nuo 
smulkių sudėjimų iki įspū
dingų tradicinių Kaziuko 
Mugių. Vadovų ir vadovių 
pastovus darbas jungė dieną 
iš dienos jaunuosius - be at
lyginimo, viešų pripažinimų, 
duodant daug daugiau negu 
kad gaunant bendroje mūsų 
veiklos-pripažinimų skalėje. 
O ir metų bėgyje duotasis 
įnašas kalba už save istorijo
je , kaip ir šios dienos veik
loje - tik atsistoti tereikėtų 
visiems tiems, kurie praėjo 
per skautiškas eiles!

Tad, dalindami savo vasa
ros laiką, skirkime jo dalį 
rugpiūčio 14-24 d.d. aplan
kyti netoli Clevelando vyks
tančią Lietuviškosios Skau
tijos VII -ją Tautinę Stovyk
lą. Ir rezervuokime truputį 
prasmingo dėmesio ir jauni
mo organizacijai, kuri siste- 
matingai ir pastoviai dirbda
ma šiemet švenčia jau 70- 
ties metų veiklos sukaktį.

Lai BUDI jie ir auga-tvir 
tėja neabejodami lietuvybės 
kelyje! (d)

Lietuviškosios Skautybės Fondo pirm. Česlovas Kiliulis dė
koja senosios kartos veikėjui Ignui Visockiui už paramą skau- 
tijai. Č. Kiliulis balandžio 30 atvyksta į Clevelandą ir dalyvaus 
tą dieną Lietuvių namuose rengiamame LS Fondo baliuje.

V. Bacevičiaus nuotr.

Svarstė ALT S-gos seimo reikalus...
(Atkelta iš 1 psl.) 

daujama, kad iki gegužės 
mėn. 10 d. visi atstovai ir 
svečiai, norintieji dalyvau
ti pokylyje, praneštų Sei
mo rengėjams vardus, pa
vardes, kiek žmonių daly
vaus ir kokį menu pasiren
ka — prime ribs ar žuvį. 
Norima pokylio reikalus ge
rai ir tvarkingai sutvarky
ti, kad svečiai būtų gražiai 
priimti ir susodinti. Tokius 
sąrašus gali paruošti sky
riai, nes jie jau žinos sei
me dalyvaujančių skaičių.

Skyriaus iždininkas Pra
nas Domijonaitis aptarė 
skyriaus pajamas ir išlai
das metų eigoje, o Kontro
lės komisijos pirmininkas 
rašytojas Andrius Mironas 
perskaitė kontrolės komisi
jos aktą, tvirtindamas, kad 
atskaitomybė vedama labai 
gerai ir tvarkingai.

Seimo rengėjai pasidžiau
gė, kad vyksta gražus ben
dradarbiavimas su Sąjun
gos centro valdyba ir in
formacijomis skyriaus pir
mininkas Vytautas Abrai
tis pasikeičia telefonu ar 
raštu su Sąjungos pirmi
ninku dr. Leonu Kriaučeliū- 
nu bei kitais valdybes na
riais.

Leidinio — Seimo pro
gramos reikalais bei išleidi
mu besirūpiną Andrius Mi
ronas ir Jurgis Janušaitis 
(rašant šį reportažą) dar 
vis laukia leidiniui reikalin
gos medžiagos nes leidinio 
spausdinimas užims ilgesnį 
laiką, o norima, kad leidi
nys ir programa pasirodytų 
laiku ir gerokai dar prieš 
seimą.

Susirinkimas buvo dar
bingas, skyriaus nariai jun
giasi į seimo rengimo dar
bus nuoširdžiai, už ką pa
baigoje šiltai padėkojo pre
zidiumo pirmininkas Vacys 
Dzenkauskas ir skyriaus 
pirmininkas Vytautas Ab
raitis.

Šis susirinkimas buvo 
metinis. Tad teko rinkti ir 
skyriaus naują valdybą; At
sižvelgiant, kad dabartinė 
valdyba yra atsakinga už 
Seimo suruošimą, darbus 
vykdo gerai, susirinkimas 

paprašė valdybą pasilikti 
dar sekančiai kadencijai. 
Jai sutikus, dabar valdybą 
sudaro: Pirmininkas Vytau
tas Abraitis, vicepiriminin- 
kai — Jurgis Janušaitis ir 
Kostas žolynas, sekretorius 
Jurgis Miežaitis, iždininkas 
— Prana Domijonaitis (vi
si tose pačiose pareigose). 
Kontrolės komisija perrink
ta ta pati: Andrius Miro
nas, Stella Abraitienė ir Na
talija Subačienė.

Baigus darbingą susirin
kimą, malonūs namų šeimi
ninkai — skyriaus nariai 
Irena ir Jonas Kapčiai vi
sus susirinkimo dalyvius 
pakvietė šauniom vaišėm, 
už ką esame šeimininkams 
nuoširdžiai dėkingi.

Apie pačias seimo pro
gramas pakalbėsime sekan
čiuose reportažuose.

Jurgis Janušaitis 

TAUTININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Amerikos lietuvių tauti
nės sąjungos Chicagos sky
riaus narių susirinkimas 
įvyko š. m. kovo 26 d. Lie
tuvių tautinių namų salėje. 
Susirinkimui pirmininkavo 
Ignas Andrašiūnas, o sekre
toriavo Juozas Kinderis. 
Informacinius pranešimus 
padarė pirm. Stasys Brie
dis ir iždininkė Albina Paš- 
kienė. Nauju Metų sutikimo 
pokylis davė arti 1000 dol. 
pelno ir papildė kasą.

Apie ruošiamą ALT S-gos 
seimą informavo sekretorė 
Eleonora Valiukėnienė. Sei
mas įvyks š. m. gegužės 
20-23 d. d. Daytona Beach, 
Fla. Seimą globoja ir tech
niškus darbus atlieka vieti
nis skyrius, pirmininkauja
mas Vytauto Abraičio. Sei
mą pasiekti galima autobu
su ar lėktuvais. Specialiam 
autobusui reikia 47 kelei
vių, o esant mažesniam 
skaičiui, didės vienam ke
leiviui kaina. Lėktuvai 
skrenda iš O’Hera ir Mid- 
way orouostų. Tarp autobu
so ir lėktuvo yra 80 dol. kai
nos skirtumas.

Iš Chicagos seime gali 
dalyvauti apie 20 asmenų, 
bet dalis jų važiuoja auto
mobiliais ir norės ilgiau pa
silikti šiltoje Floridoje, o 
kiti vistiek skrenda lėktu
vais. Išrinktieji seime at
stovai neparodė didesnio 
susidomėjimo kelione auto
busu, kuriame reikės išsė
dėti visą parą ir jo samdy
mas atkrito. Atstovai vyks 
savais automobiliais ir lėk
tuvais, nesurištais nei su 
laiku, nei su vieta. Lėktu
vais bilietus parūpina ir vi
są informaciją teikia vice
pirm. Vida Jonušienė.

Sąjungos seime Chicagos 
skyrių atstovauti sutiko 
Matilda Marcinkienė, Veru
tė Lenkevičienė, Albina 
Paškienė, Felina Braunienė, 
Ignas Andrašiūnas, Juozas 
Kinderis, Augustinas PaŠ- 

konis ir Juozas žemaitis. 
Viena vieta liko rezerve.

Susirinkimas nutarė sei
mą paremti 200 dol. ir prisi
dėti prie skyriaus atstovų 
išlaidų sumažinimo.

Susirinkime dalyvavo ge
ras puskapis narių. Po susi
rinkimo, vvko pašnekesiai 
prie užkandžių ir kavos.

(aj)

BALTUOSE RŪMUOSE

Kovo 24 d. prezidentas 
Ronald Reagan Baltuose 
Rūmuose priėmė tautinių 
grupių respublikonų atsto
vus. Delegacijai vadovavo 
tautinių grupių respubliko
nų tarybos pirmininkė An- 
na Chennault.

Delegacijos sąstate bu
vo Kazimieras Oksas ir Da
lia Bobelienė — abu tary
bos koopirmininkai, ir kiti 
tarybos pareigūnai.

Nors šiame susitikime 
nebuvo progos delegacijos 
nariams padiskutuoti ir kel
ti jiems rūpimus klausimus, 
tačiau Kazimieras Oksas 
prezidento asistentui įtei
kė raštą, kuriame buvo iš
dėstyti kai kurie lietuviams 
rūpimi klausimai, prašant 
prezidentą atkreipti į tai 
dėmesį.

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
K. Linkus, Miami Beach 10.00 
E. Bartkus,

Beverly Shores.............25.00
H. Bajalis, Los Angeles 10.00
B. Siliūnas, Chicago .... 15.00
A. Pintsch, W. Milford 15.00 
Dr. V. Apynys, Clinton 20.00 
LB Baltimorės

apyl. valdyba ............. 25.00
Iz. Jonaitienė, Cleveland 2.00
K. Karsokas, Inglewood 5.00
St. Vilinskas, Windsor .. 5.00 
A. Kiršonis,

Rancho Palos ............. 10.00
A. Jonaitienė, Toronto ..10.00
J. Kalnietis, Chicago .... 5.00 
A. Daunys,

Port Washington.........10.00
Dr. V. Tauras, Chicago 20.00 
S. Pabrinkis, Cleveland 10.00 
A. Adamkevičius, Boston 10.00 
V. Valukas, New Haven 10.00
V. Požėla, Imaha ......... 5.00
J. Skuodas, De Kalb .... 5.00
J. Giedraitis, Northport 10.00
G. Stapulionis, Surfside 15.00
I. Kučiauskas,

Baltimore ................... 10.00
V. Banevičius, Phila........ 5.00
J. P. Nasvytis, Avon .... 20.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

HOSPITAL

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

MACHINE OPERATOR 
& PACKAGING

Automotive styling, mfg. in 
North Haven needs small 
hand tool & mach operatore 
and packaging pereonnel. 
Ability to learn & produce 
ųuality work a mušt. Both 
full & flexible hours avail- 
aable. We offer good pay, 
benefits & working condi- 
tions. Call 203-782-9025.

(13-15)
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San Francisco padangėje
ESTŲ, LATVIŲ IR 

LIETUVIŲ 
BENDRADARBIAVIMAS

Šiaurinėj Kalifornijoj gy
veną estai, latviai ir lietu

viai draugiškai bei broliškai 
s u g y vena, visuomeninėje 
veikloje vieni kitiems pa
deda — bendradarbiauja. 
Jau šešti metai bendromis

BALTIC 
TOURS

J Palangą ir j Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį ir j Druskininkus.

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
21 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 755 — liepos 5-25 — $2,459 
Kelionė 855 — rugpjūčio 9-29 — $2,459 
Kelionė 955 — rugsėjo 6-26 — $2,459 
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuje — 11, Rygoje 4, Vilniuje 1, 
Varšuvoje 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 15 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Šveicarija
Kelionė 526 — gegužės 26 — birželio 14 — $2,279 
Vilniuje 16 naktų, Maskvoj 1, Ziuriche 1

20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
20 dienų — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija 
Kelionė 705 — liepos 5-24 — $2,769
Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769 
Maskvoj 2 naktys, Vilniuj 10, Leningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu į Helsinki, Helsinky 1

17 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
17 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 607 — birželio 7-23 — $2,049 
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 11, ^Varšuvoje 2, Ziuriche 1

15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE 
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14-28 — $2,399 
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399 
Kelionė 816 — rugpjūčio 16-30 — $2,399 
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinkyje 2 
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
14 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 103 — lapkričio 3-16 — $1,349 
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629 
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039 
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2 
15 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 106 — spalio 6 — 20 — $1,899 
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE 
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14 — 28 — $2,399 
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399 
Kelionė 816 — rugpjūčio 16 - 30 — $2,399 
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2 
13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
Kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969 
Vilniuje 11 naktų

10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
Kelionė 999 — rugsėjo 15 - 24 — $1,729
Vilniuje 8 naktys.

Baltic Tour patarnauja sudarant jūsų arti
miesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsie
nio valiutos pardotuvėse Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant 
paminklus jūsų įnirusiems giminaičiams Lietuvoj.

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166 
(617) 965-8080

jėgomis kas trys mėnesiai 
išleidžia 6 ar 8 puslapių 
anglų kalba laikraštuką 
"Baltic News", kurio pa
skirtis angliškai nusakoma: 
"Serving the Baltic Com- 
munity of Northern Cali- 
fornia”.

Vyriausiu redaktorium 
yra latvis John Jekabson, 
redakcijos štabe, Berkeley 
mieste yra latvių, estų ir 
lietuvė Danutė Janutienė. 
Metinė prenumerata 3 do
leriai. Laikraštėlyje spaus
dinamos žinios iš pabaltie
čių organizacijų veiklos — 
kas planuojama, kas pada
ryta. Duodama santrąukė- 
lės ir iš amerikiečių spau
doj užtiktų rašinių apie Pa
baltijo valstybes.

Kovo mėnesį viešėjau 
San Francisco apylinkėse ir 
pataikiau kaip tik naujai 
išėjus "Baltic News" 21- 
mam numeriui. Visą laik
raštėlio šešių puslapių tu
rinį atpasakoti būtų ilgokas 
rašinys, tad apsiribojama 
daugiau tuo, kas apie lietu
vių veiklą išspausdinta.

Gegužės 14 d. Los An
geles Dramos sambūris, P. 
Maželio režisuotą Putino 
"Valdovą", lietuvių bend
ruomenės kviečiamas, Ber
keley universiteto "Intar- 
national House" vaidins lie
tuvių, latvių, estų ir ameri
kiečių publikai.

žvelgiant į praeitį, minė
tina, jog vasario pabaigoj 
ir kovo pradžioj San Fran
cisco "Arts Commission” 
galerijoje buvo bendra ame
rikiečių ir Sovietų Sąjun
gos karikatūrinių paveikslų 
paroda. Sovietų S-gos gru
pėje buvo išstatyti lietuvių 
Andriaus Deltuvos, Arvydo 
Pakalnio ir Zenono Steinio 
satyriniai piešiniai.

"Baltic News" aprašo ir 
Vidą Vencienę, aukso me
dalį laimėjusią Calgary žie
mos olimpiadoje, dalyvavu
sią Sovietų S-gos "Ski" ko
mandoje. Pagal tą laikraš
tėlį, lietuviai Vasario 16 pa
minėjo Pittsburg, Ca. mies
telyje, kur klebonauja T. 
Palis. Po mišių bažnyčioje, 
parapijos salėje buvo mi
nėjimo programa. Vyres
niosios kartos lietuvės, J. 
Liesytė-Fraser ir Petronė
lė Sidzikauskienė papasa
kojo atsiminimų iš Lietu
vos nepriklausomybės pir- 
muiu metu. Buvo tautiniai 
šokiai,- "Vakarų vaikų" pa
šokti, ir klebono Palio pa
rodyti "video” paveikslai iš 
krikščionybės minėjimo Ro
moje.

Tradicija, jog po Vasario 
16 minėjimo suvažiavusieji 
lietuviai su svečiais paben
drauja, užkandžiauja. Yra 
ir rimtas metinis momen
tas — naujos valdybos rin
kimai. Atrodo, kad ten vei
kloje vyrauja moterys ir 
merginos, nes bendruome
nės valdybon iš 7 narių tik 
vienas vyras — Jonas Blec- 
ka — teišrinktas, kitos val
dybos narės yra: Danutė 
Ankaitienė, Rūta Narakas, 
Danutė Janutienė, Gina Ca- 

bel, Lėlytė šliūpaitė ir 
žvaigždė Valentinaitė.

Lietuvių bendruomenės 
apylinkė ir tautinių šokių 
grupė "Vakarų vaikai" be
ne yra vienintelės lietuvių 
visuomeninės ir kultūrinės 
veiklos organizacijos. Be to, 
kartais spaudoje, jei ne dar
bais, tai bent fotografijo
mis, pasireiškia ir lietuvių 
respublikonų būrelis.

"Baltic News" perspaus
dino Lietuvoje anglų kal
ba išspausdinta Salomėjos 
Neries eilėraštį "Dande- 
lions".

Estų, latvių ir lietuvių 
bendradarbiavimo yra ir 
toks pavyzdys: kasmet ren
giamas bendras "Baltic 
Night" pobūvis su meno ir 
pasilinksminimo programa, 
pamečiui rengėjas keičiasi, 
šįmet tokį pobūvį su rengt 
buvo lietuvių eilė.

Iš latvių kronikos

Dėmesio verta žinia, jog 
šiaurinės Kalifornijos, Wa- 
shington ir Oregon latviai 
1982 metais sudėjo 340,000 
dolerių ir Washington vals
tybėje nupirkę 200 akrų že
mės, ten pastatė trobesius, 
Įrengė stovyklavietę ir kon
certų salę. Nuosavybę tvar
ko "West Coast Latvian 
Education Center". Metų 
pradžioj tos organizacijos 
pirmininkas M. Jansevics, 
aplankęs San Francisco apy
linkėse gyvenančius latvius, 
išvykęs su storu čekių rin
kiniu tos įstaigos išlaiky
mui.

San Francisco apylinkėse 
latvių gyvena nemažai. 
Mieste jie turi namą su sa
le. Dabar planuojama nuo
savybę parduoti, pridėti 
stamboką vieno latvio tes
tamentinį palikimą ir sta
tyti naują kultūros centrą, 
kuriame būtų vietos ir es
tams ir lietuviams, taip ra
šoma "Baltic News”.

Estų veiklai laikraštėly
je skirta pusantro puslapio 
sporto ir kitokios veiklos 
aprašymams.

Iš amerikoniškojo 
gyvenimo

Į Hondūrą pasiuntus 
Amerikos kariuomenės da
linius per Ameriką nusiau
bė įvairių "aktyvistų” pro
testo demonstracijos. Smar

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

kios jos buvo ir San Fran
cisco mieste, kai net šim
tinėmis skaitė areštuotus. 
Bet tai didžiosios spaudos 
reporterių tema, šį kartą 
tai prisimenama tik ryšium 
su kitokios rūšies demons
trantais, būtent Berkeley 
universiteto studentais tei
sę studijuojančiais.

Būrelis būsimų teisinin
kų įsibrovė į teisių mokyk
los arba fakulteto dekano 
raštinę ir neišėjo be uni- 
versiteto policijos "pagal
bos". Reikalavimai protes
tuojančių tokie: teisių mo
kykloje profesorių turi bū
ti daugiau iš mažumų ir 
moterų.

San Francisco miestas 
skolose paskendęs, negali 
subalansuoti biudžeto, turi 
užšaldyti algas. Ir čia yra 
protesto balsų. Besiginči
jant dėl biudžeto, staiga su 
didele iškilme nušvito San 
Francisco — Oakland til
tas. Visos arkos, visi sun
kumą laiką lynai naktį ko
vo 21 pradėti apšviesti ne 
tik tiek, kiek normaliai til
te šviesos reikėtų, bet dėl 
grožio. Apie 1,680 įvairių 
moderniškų šviesos lempų 
ne tik tiltą, bet ir padangę 
nušviečia. Ir taip būsią kas
nakt. Per mėnesį elektros 
išdegs nedaug, vos už 400 
dolerių, nes naujos lempos 
mažai energijos tereikalau
jančios.

Tos tilto puošmenos esą 
du svarbiausieji "elemen
tai": šimtatūkstantinės iš
laidos mokesčių mokėto
jams nė cento nekaštavo, vi
sas darbas padarytas iš tos 
puošmenos norinčių firmų 
ir asmenų aukų; ir antra — 
tai dabar esąs pasaulyje il
giausias tiltas taip puikiai 
apšviestas, kitaip sakant, 
nanjas amerikoniškas re
kordas.

Kazys Januta

Injection Molding 
Supervisor 

Molding supervisor to 
assume the responsibilltles 
for the running of a high 
production molding shift. 
Mušt be quolified in molding 
technigues and be oble to 
work well with others. 
Excellent opportunlties for 
the right individual. Pay 
commensurate with experi- 
ence. Excellent working 
conditions & fringe benfits. 
C*U for appt. 617-828-3500. 

Phillips
Manufacturing Co. 

Canton, MA
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Gražulio Petro, An
tano, gyv. Kapsuko ra
jone, Sasnavos kaime, 
atviras laiškas SSSR 
Gynybos Ministrui Ja- 
žovui ir kreipimasis j 
tikinčiuosius.

Po Rygoje įvykusios 1987 
m. lapkričio 18 d. demons
tracijos į Vilniaus saugumą 
buvo iškviestas Petras Ci
dzikas. Ten jis buvo bara
mas už dalyvavimą Rygos 
demonstracijoje. Saugumas 
liepė perduoti Nijolei Sadū- 
naitei, Robertui Grigui, Vy
tautui Bogušiui, Antanui 
Terleckui ir kt., kad Lietu
voje 1988 m. vasario 16 d. 
jokios demonstracijos ne
bus. Visus aktyviuosius izo
liuosime, o jei reiks, tave 
uždarysime priverstiniam 
gydymui į psichiatrinę li
gonę.

Kaip pavyzdys, kad ti
kintys jaunuoliai KGB yra 
izoliuojami nuo visuomenės 
prisidengus kariniais ap
mokymais, yra Saulius 
Kelpšas, gyv. Kauno raj., 
Garliavoje, Pažangos II. Bū
damas sąmoningu lietuviu 
ir kataliku, jis imamas į ap
mokymus religinių-tautinių 
minėjimų, tikinčiųjų teismų 
metu. Buvo apmokymuose 
ir lapkričio 1 d., minint Mai
ronio 125-ąsias gimimo me
tines, taip pat sutinkant 
grįžusį iš lagerio kun. Jo- 
ną-Kastytį Matulionį.

Iš saugumo darbuotojų 
pasakymo Petrui Cidzikui 
visiškai pasidaro aiškus 
šaukimo į karinius apmo
kymus tikslas. Karinis ko
misariatas yra paklusnus 
KGB tarnas, vykdant jų 
slaptus ir klastingus suma
nymus.

Iš Kapsuko miesto komi
saro, gavęs šaukimą 1988 m. 
sausio 5 d. vykti į spec. ap
mokymus trims mėnesiems, 
supratau, kad pradėta ruoš
tis vasario 16 d. Tai yra 
KGB patvarkymas, todėl 
vykti į šiuos apmokymus 
atsisakau. Atsisakau ir dėl 
žemiau išvardintų priežas
čių.

1. Valstybės persekioja
mi tikintieji, kalinami ku
nigai Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius ir kt. 
Vyskupui Julijonui Stepo
navičiui jau 26 metai be 
teismo nuosprendžio iš
tremtas į Žagarę, neleidžia
ma eiti vyskupo pareigų. Iš 
tikinčiųjų atimta ir išnie
kinta daug bažnyčių. Ypač 
didelė skriauda tikintie
siems padaryta, atimant 
Lietuvos krikščionybės lop
šį — Vilniaus Katedrą, pa
vertus ją paveikslų galerija 
ir vienintelio Lietuvos šven
tojo Kazimiero bažnyčią, 
išniekinant įsteigus joje 
ateizmo muziejų.

Kaip dar galima reika
lauti, kad tikintysis gintų 
tokios valstybės interesus.

2. Reikalavimai, kuriuos 
buvau išdėstęs lapkričio 23 
d, pareiškime, tik svajonės 
ir iliuzijos. Nėra ko tikėtis,

Atsisakau būti sovietinės
armijos kariu

kad sovietinėje armijoje 
būtų skaitomasi su tikin
čiųjų teisėmis. Yra pagrin
do manyti, kad apmokymų 
metu su manimi gali būti 
klastingai susidorota. Tą 
įtarimą kelia dviejų jaunuo
lių, tarnavusių sovietinėje 
armijoje, kurie ypatingai 
pasižymėjo ir išsiskyrė iš 
kitų savo sąmoningu tautiš
kumu, gražiu ir doru elge
siu bei giliu tikėjimu, ne
aiškūs mirties atvejai. Tai 
Griškaičio Ričardo, Romo, 
gyv. Kybartuose, Komjau
nimo 36a — 54, nužudymas 
pakariant (palaidotas Ky
bartuose 1987 m. spalio 29 
d.). Taip pat Svinkūno An
tano, Antano, gyv. Alytaus 
raj., Daugirdų kaime, nu
žudymas. (Palaidotas Kro
kialaukyje 1987 m. lapkri
čio 17 d.). Esą jie patys 
pasikorė, bet jų kūnų sun
kūs sužalojimai ir dūriai 
kelia abejones. Taip pat sa
vižudybė nesuderinama su 
krikščionio morale. Kažko
kia nematoma jėga slepia 
tikruosius kaltininkus, žmo
nės viešai kalba, kad tai 
KGB darbas.

Tikintieji sovietinėje ka
riuomenėje persekiojami. 
Tai liudija Grigo Roberto, 
Kiauklių parapijos zakris
tijono, pavyzdys. Nekartą 
tarnybos metu jis buvo mu
šamas, jam buvo grasina
ma mirtimi, Afganistanu, 
iš jo tyčiojamasi. Sergant 
dezinterija, keturias paras 
buvo laikomas karceryje 
ant cementinių grindų, spe
cialiai negydant. Jis sako, 
kad su juo taip elgtis buvo 
saugumo įsakyta.

Man pačiam tarnaujant 
privalomoje tarnyboje Pa
do] ske darožnyje učebnyje 
voiska 1977-1979 m. buvau 
diskriminuojamas, grąsino 
susidoroti, jei viešai išpa- 
žinsiu tikėjimą. Buvo atim
tos religinės knygos. Paša
linant iš seržantų mokyk
los paaiškino, kad tikintysis 
seržantu negali būti. Todėl 
buvau išvežtas į Brianską 
1270 VSO darbo batalijo
ną. Kad kariuomenėje bu
vau pastoviai sekamas 
KGB, sužinojau iš draugo, 
kuris, kaip jis pats pasa
kojo, buvo saugumo įparei
gotas mane sekti. Jo nuo
mone įpareigotų seklių bu
vo ir daugiau. Todėl įspėjo, 
kad ypatingai saugočiausi. 
Apie tai jis prašė niekam 
nepasakoti, nes saugumas 
jam už pasakymą skaudžiai 
atkeršytų. Todėl jo pavar
dės minėti negaliu. Buvo 
bandoma mane nužudyti. 
Siekiant sudaryti tam są
lygas, pervedė dirbti į nau
ją vietą, kur buvo sufabri
kuotas nelaimingas atsitiki
mas, numetant iš viršaus 
ant manęs pilną bidoną 

(apie 30 kg. svorio) verdan
čios smalos. Ačiū Dievui, 
kad likau gyvas, tačiau ga
vau III laipsnio nudegimą. 
Apdegimo randai pasiliko 
visam gyvenimui. Jeigu tai 
būtų ne KGB suplanuota, 
tai dalinio vadovybė kaip ir 
anksčiau šiose sąlygose 
dirbti būtų neleidusi, nes 
tai draudžia saugumo tech
nika. O dabar tai įsakė.

Saugumo užverbuotas 
Trūsovas Sergejus, tarna
vęs sanitarinėje dalyje, bū
damas neblaivus, man daž
nai prasitardavo, kad, jei
gu tikėsiu Dievą, ir toliau 
taip tarnausiu, namo ne
grįšiu. Jo žodžių prasmę su
pratau tik po šio incidento.

Volodia čikirenda man 
pirmas dar ligoninėje pa
sakė, kad mano apdeginimai 
tai KGB darbas. Tai paaiš
kėjo ir dėl aplaidaus gydy
mo, su tikslu jį užtęsti iki 
tarnybos pabaigos, kad ne
bendraučiau su pasilikusiu 
dalinyje tikinčiu Volodia 
Čikirenda.

Kad tai saugumo darbas 
paaiškėjo ir iš vėlesnių 
tardymų, kurie prasidėjo li
goninėje, vos pradėjus 
sveikti. Buvau klausinėja
mas, kokiu tikslu susitik
davau su kitais tikinčiai
siais, ką su jais kalbėdavau, 
kas tuos susitikimus orga
nizavo, jų tikslas ir pan. 
Buvo bandoma įrodyti, kad 
tikintiesiems kariuomenėje 
tarpusavyje bendrauti yra 
nusikaltimas. Stebėjausi, iš 
kur tokia, smulki informaci
ja apie mane ir kitus tikin
čiuosius. Iš tardymų su
pratau: tikintieji, o ypač 
jų dvasiniai vadovai — ku
nigai — yra laikomi CŽV 
(ČIA) agentais arba jų pa
galbininkais, teikiančiais 
šmaižikiškas žinias į vaka
rus.

Grįžęs iš ligoninės nesu
radau nei vieno tikinčiojo, 
išskyrus čikirenda Volo- 
dią, kuris papasakojo, kad 
po to, kai mane apdegino, 
pradėjo tikinčiuosius sau
gumas tardyti, ko pasėkoje 
visus išskirstė po atskirus 
dalinius.

Persekiojimai nesiliovė ir 
grįžus iš sovietinės armi
jos, kratomis, tardymai ir 
kitokiais būdais. Pavyz
džiui, buvau sulaikytas 
Alytaus VAI viršininko 
Brusoko, neva padaręs au
toavariją. Tai buvo apgaulė, 
nes VRS nebuvo nei sudau
žytos mašinos, nei „nuken
tėjusio” asmens.

Apgaulingas iškvietimo 
tikslas buvo apkaltinti ma
ne, kad rinkdamas parašus 
už kalinių išlaisvinimą II 
Alytaus bažnyčioje, kei
kiausi ir trukdžiau tikin
tiesiems melstis. Kokia ne
sąmonė, juk aš niekada ne- 

sikeikiu, o tuo labiau baž
nyčioje. Ir rinkėjų buvo 
apie 20 asmenų, kurie galė
jo tai paliudyti. Tačiau sau
gumo nurodymus teisėjas 
privalo beatodairiškai vyk
dyti, nes kitaip pats nuken
tės, ir todėl teismo pirmi
ninkas Sabeckis mane nu
baudė 10 parų arešto,

Taip pat buvau sulaiky
tas šakiuose. Sulaikymo 
motyvas — įtarimas daly
vavus garažų apiplėšime. 
Tačiau tardymo metu per 
dvi su puse paros krimina
linės paieškos skyriaus vir
šininkas majoras nė pusė 
žodžio neužsiminė apie ga
ražų apiplėšimą. Darydami 
asmeninę, mašinos ir drau
gui kratas, nepateikė pro
kuroro sankcijos, kratų ne
protokolavo.

Kratų metu ieškojo teks
tų su parašais ir tardymo 
metu gąsdino, kad daugiau 
parašų nerinktume, nes tai 
yra nusikaltimas. Kaip ma
tome, visur klasta, apgau
lė, melas. Sulaikytas vienu 
motyvu, tardomas visiškai 
kitu. Dangstytis, dirbti ne 
savomis rankomis — tai 
KGB metodas.

1987 m. vasario mėn. te
ko dalyvauti kunigo J. 
Zdebskio mirties metinėse. 
Po metinių vežiau į Žagarę 
vyskupą J. Steponavičių. 
Atsikabinus automašinos 
vairo traukei, vos neįvyko 
avarija. Norėdamas paša
linti gedimą, pastebėjau, 
kad ir kita vairo traukė at- 
šplintuota. Kadangi vairo 
traukės atsikabinimo prie
žastis — atšplintuota ir at
sukta veržlė, tai savaime 
atsitikti negalėjo. Tuo la
biau, kad mašinos važiuoklė 
ir stabdžių sistema prieš 
porą dienų buvo patikrinta 
Alytaus autoservise, man 
pačiam stebint. Šią nelaimę 
norėjo suruošti kažkokios 
neaiškios, piktos jėgos, ku
rios nori atsikratyti vys
kupu J. Steponavičiumi ir 
manimi.

Sovietinėje sistemoje ti
kintys žmonės niekinami, 
laikomi nepilnaverčiais ir 
n e p i 1 nateisiais piliečiais. 
Jiems gi neleidžiama turėti 
savo pasaulėžiūrinės spau
dos, savo mokyklų. Religin
giems žmonėms saugumas 
neleidžia dirbti atsakinges- 
nių darbų. Pvz., Vilkaviškio 
puiki mokytoja Brilienė bu
vo pašalinta iš darbo, ka
dangi buvo uoli katalikė.

Mano tėvas buvo pašalin
tas iš kolūkio pirmininko 
pareigų, kad mano brolis 
Antanas įstojo į Kunigų 
Seminariją.

Ir mano tėvo mirties ap
linkybės kelia įtarimą, ar 
tai ne KGB darbas. Kai tė
vui buvo daroma sunki šir
dies operacija, operacinėje 

dingo elektros srovė, švie
sos nebuvo apie dvi valan
das. Vilniaus centrinės kli
nikos — tai ne kaimo ligo
ninė: sunku patikėti, kad 
čia šviesa galėjo užgęsti at
sitiktinai, sutrikus elektros 
tinklui. Be to, tokiose ope
racinėse yra generatoriai, 
kurie gamina srovę, sutri- 
kus elektros tinklo srovei. 
Mano tėvas po tokios ope
racijos nebeatgavo sąmor 
nės ir maždaug po pusant
ros paros numirė.

Visa tai nesuderinama 
su bet kokiu žmogiškumu. 
Tokios sistemos, kuri kėsi
nasi į tautų ir žmonių gy
vybę ir laisvę kariuomenės 
nariu būti negaliu.

Solženicinas k n y goję 
„Straipsniai ir pokalbiai” 
rašo: „Jau Dostojevskis 
dar prieš 40 metų prana
šavo, kad socializmas Ru
sijai kainuos 100 milijonų 
aukų. Taigi, Dostojevskis 
apsiriko, tačiau ne į mažą
ją pusę. Pagal šią knygą 
socializmas Rusijai kainavo 
nuo 1917 m. iki 1959 m. 
110 milijonų aukų. Kas su
skaitys, kiek socializmas 
aukų pareikalavo pasauly
je. Sovietinė armija ir da
bar pastoviai veda grobi
kiškus karus.

1) Toliau liejasi nekaltų 
žmonių kraujas Afganista
ne.

2) Tęsia Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos okupaciją.

4. Viena dar labai svarbi 
priežastis, kurią esu minė
jęs lapkričio 23 d. pareiški
me, yra Lietuvos okupaci
ja, įvykdyta 1940 m. Šio 
gėdingo Molotovo ir Riben
tropo pakto, žinomo visa
me pasaulyje, nuslėpti ne
įmanoma, ir kol bus pa
vergtos Pabaltijo tautos 
nuolat jis primins pasau
liui, kokiu būdu „įstojo” 
šios tautos į Tarybų Są
jungos sudėtį.

Taigi, Lietuvoje yra oku
pacinė kariuomenė ir oku
panto priežiūroje statytinė 
valdžia, teismai ir visos ki
tos organizacijos neatspin
di savo elgesiu teisingumo, 
bet vykdo užkariautojo va
lią.

Motyvuodamas aukščiau 
išdėstytais faktais, išstoju 
iš sovietinės okupacinės 
raudonosios armijos, kuri 
yra užkariavusi ir mano Tė
vynę Lietuvą. Ir nuo šios 
dienos, t. y. 1988 m. sausio 
11 d. prašau mane nelai
kyti jos nariu. Karinį bilie
tą, raudonais viršeliais, ku
ris atspindi sovietinės ideo
logijos veidą, grąžinu.

Parašai, kurie dabar yra 
renkami gamyklose, įstai
gose, organizacijose, kad 
Lietuva liktų okupuota, ne
turi jokios juridinės ga
lios. Nes žmonės, pasakę ki
tokią nuomonę, bus perse
kiojami, su jais bus susi- 
ris nebijo lagerių, psichia- 
savo nuomonę neturi teisės. 
Tai gali ryžtis tik tas, ku- 
dorota, jie laisvai išreikšti 
trinių ir kitokių represijų.

(Nukelta į 6 psl.)
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Petras Gražulis...
(Atkelta iš 5 psl.)

Kad parašai būtų galio
jantys, iš Lietuvos turi bū
ti išvesta sovietinė okupaci
nė kariuomenė, pravestas 
r e f e r end urnas Suvienytų 
Nacijų Organizacijos globo
je slaptu balsavimu.

Tautų išstojimą iš sovie
tų sąjungos garantuoja 
Konstitucija, bet visa tai 
tik dar didesnė svajonė ir 
iliuzija, negu laukti, kad 
sovietiriėje armijoje būtų 
gerbiamos tikinčiojo teisės.

Laisvė dovanai nedalina
ma, ją reikia išsikovoti.

Daugelis nesupras ir ne
pritars mano raštui, saky
dami, ką tuo laimėsi, tik bū
si sunaikintas.

Šiame rašte pasakiau tie
są ir tikrą tiesą. O kokia 
jinai brangi ir kiek verta 
tiesa, kiek už ją galima mo
kėti, tai suprato ir tarybinis 
poetas Jevtušenko. Jis ra
šo: ”Palik ramybę, šilumą, 
namus, palik linksmybę 
tuščią, tačiau kalbėk nors 
keletą tiesos minučių, po to 
tegu tave užmuš”. Visa, ką 
šiame rašte išdėsčiau, yra 
tiesa, dabar jis tegu daro 
su manimi ką nori, jų ran
kose valdžia, jėga, psichiat
rinės ligoninės, lageriai ir 
aš.

Brangūs tikintieji, kreip
damasis į jus, visų pirma, 
noriu nuoširdžiai padėkoti 
už maldas, kurių susilau
kiau po pirmo mano pareiš
kimo. Už tai esu visiems 
begalo dėkingas.

Po šio pareiškimo neži
nau, kokias kančias Dievas 
parinks per suklaidintų bro
lių rankas, kurie dėl ramaus 
šio žemiško gyvenimo per
davė tėvynę ir savo sąži
nes, besąlygiškai vykdo už
kariautojų nurodymus.

Gal kelią kaip kun. J. 
Zdebskio, kun. B. Laurina
vičiaus, kun. Šapokos, kun. 
Mažeikos ir kitų nužudytų. 
Gal psichiatrinių ligoninių 
kančias, gal Sibiro lagerius 
ar kokias naujas neprama- 
tytas kančias. Todėl dar 
kartą prašau jus, melskite 
Dievą, jėgų visa pakelti, ne
palūžti kančioje. O jeigu 
kartais,. neduok Dieve, iš
girstumėte mane atšaukiant 
šį raštą, netikėkite, tai ne 
aš kalbėčiau, tai kalbėtų 
mano lūpomis tarybinės 
medinos ar nepernašamų 
kančių sulaužytas žmogus.

Tegu mano kančia bus tas 
lašas kančių jūroje už tau
tos prisikėlimą iš dvasinės 
moralinės ir fizinės vergi
jos.

Indų tautos išlaisvinto
jas Magat-Gandi kalbėjo, 
kad vieno nužudyto už tiesą 
vietoje stoja 100 naujų. Jie 
daugiau negali, tik nužudy
ti mane. Nužudę jie turės 
tik mano nužudytą kūną, 
bet mano dvasios, mano idė
jų jie niekada nenužudys.

Kiekvienas smurtas, prie
varta, neteisybė, kiekvie-

BOSTONO LIETUVIAI

LB-NĖS TARYBOS 
RINKIMŲ TVARKA

LB-nės Bostono apylinkė
je rinkimus į LB-nės XII-ją 
tarybą praves apylinkės 
valdybos sudaryta rinkimų 
komisija, į kurią pakviesti 
Antanas Girnius, Rėdą Vei- 
taitė ir Henrikas Čepas. 
Balsavimas vyks balandžio 
17 d. po 10 vai. 15 min. šv. 
Mišių ligi 12 vai. 30 min. 
po pietų šv. Petro lietuvių 
parapijos salėje po bažny
čia, o nuo 1 vai. po pietų 
ligi 7 vai. vakaro So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos užkandinėje. Balsuo
jantieji paštu vokus turi 
išsiųsti ne vėliau, kaip ba
landžio 17 d. šiuo antrašu: 
Rėdą Veitaitė, 79 Shaw St., 
Braintree, Mass. 02184. 
Bostono apygardoje kandi
datais yra Gintaras Čepas 
iš >Quincy, Eduardas Meilus, 
Jr. iš Worcesterio, Česlovas 
Mickūnas iš Cape Cod, Al
fonsas Petrutis iš Cape 
Codo ir Marius Žiaugra iš 
Sharon.

RAŠYTOJO 
ST. SANTVARO 

SVEIKATA

Rašytojas Stasys Santva
ras po dviejų sunkių vidu
rių operacijų ir ilgesnės 
priežiūros ligoninėje kovo 
25 d. sugrįžo į namus. Da
bar jis yra žmonos Alės 
globoje. Dėl padarytų ope
racijų ir didelio svorio nu
metimo ligonis tebėra silp
nas, bet laipsniškai atsigau
na, stiprėja, gali atsikelti 
ir pavaikščioti. Jo balsas 
skamba stipriai, nuotaika 
— optimistiška. Gydytojų 
tvirtinimu jam sėkmingai 
pavyko įveikti iškilusius 
sveikatos sutrikimus.

RELIGINIS KONCERTAS

Kun. Vinco Valkavičiaus 
vadovaujamas Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos Norwoo- 
de kovo 20 d. rengtas reli
ginis koncertas buvo sėk
mingas. Jis vyko tos para
pijos bažnyčioje. Koncerto 
programą atliko garsusis 
Bostono arkidiocezijos ber
niukų choras ir styginis 
kvartetas, kuriame smuiku 
grojo klebonas kun. Vincas 
Valkavičius. Pagrin d i n ę 
koncerto dalį sudarė gar
saus italų kompozitoriaus; 
Pergolesi gavėnios kantata 
”Stabat Mater”. Styginis 
kvartetas ne tik sudarė ber
niukų chorui palydą, bet dar 
atskirai atliko keletą kūri
nių, kurių tarpe buvo J. 
Naujelio "Gavėnios gies
mė”. Po koncerto salėje po 

nas tironas anksčiau ar vė
liau kenčia krachą, o tiesa 
ir meilė nugali.

Petras Gražulis
1988.1. II.

(LIC)
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■ Petras Viščinis

bažnyčia buvo suruošta ka
vutė. Koncerte gana gausiai 
dalyvavo ne tik Norwoodo 
ir artimesnės apylinkės gy
ventojai, bet taip pat ne
mažai svečių iš Bostono, 
Brocktono ir kitur. Tai vie
nintelis šios rūšies koncer
tas plačioje Bostono apy
linkėje. Jo suorganizavimu 
rūpinosi pats klebonas kun. 
Vincas Valkavičius, ku
riam netrūksta nei inicia
tyvos, nei sumanumo. Kas
met jis surengia bent vieną 
kultūrinę ir dvasinę atgai
vą.

SUŽEISTI PLIKŠNIAI

Įvairios nesėkmės apny
ko vietos lietuvius. Jau 
anksčiau buvo minėta visa 
eilė tų, kuriems padarytos 
operacijos, o taip pat inž. 
Juozo Dačio šeimos sunkus 
sužeidimas eismo avarijoje. 
Pasirodo, kad kovo 11 d. 
panaši nelaimė ištiko Povi
lą ir Jadvygą Plikšnius iš 
So. Bostono bei jų svečią 
Kazį židonį iš Clevelando, 
J. Plikšnienės brolį, atvy
kusį aplankyti savo sesers 
ir švogerio. Jiems vykstant 
automobiliu, kitas automo
bilis trenkė į juos, sunko
kai sužeisdamas visus. Lai
mei, sužeistieji jau po tru
putį atsigauna. Plikšniai 
sveiksta namuose, o sve
čias Kazys Židonis sugrįžo 
atgal į Clevelandą.

DAIL. V. SAKALAS

Dorchester Community 
News laikraštis paskelbė il
gą ir platų straipsnį, ku
riuo aukštai iškeltas dail. 
Vytas Sakalas ir jo žmona 
fotografė Gražina. Straips
nis pailiustruotas dail. Vy
to Sakalo dailės darbais alu- 
minijaus plokštėse ir Gra
žinos Sakalienės meniško
mis fotografijomis. Tai 
jauni lietuvių dailininkai, 
kurie susilaukia vis dides
nio amerikiečių dėmesio.

"TAUPA” AUGA

Kovo 19 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
patalpose įvyko lietuvių fe
deralinės kredito unijos 
”Taupos” narių visuotinis 
metinis susirinkimas, ku
riame išklausyti valdybos 
narių ir revizijos komisijos 
pranešimai, patvirtinta fi
nansinė apyskaita, direkto
riais perrinkti Thomas Ash- 
menskas, Leonardas Bacevi
čius, Vytautas Eikinas ir 
Romualdas Veitas, o nau
ju direktoriumi išrinktas 
Juozas Rentelis. Taip pat 
perrinkta Paskolų komisi
jos narė Danutė Izbickienė. 
Metų pradžioje ”Taupa” tu
rėjo 459 narius. Pernykštis 
"Taupos” pelnas — 85,161 
dol. Jos kapitalas dabar yra 
4,674,951 dol. Susirinkimo 
pabaigoje apie bankus, dau
giausia apie kredito unijas
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Bostono lituanistinės mokyklos tėvų komiteto pirm. Dalia 
Zikienė dėkoja pirm, Juozui Renteliui už Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Bostono skyriaus auką mokyklai.

angliškai kalbėjo Brockto
no kredito unijos vykdo
masis vicepirmininkas John 
Švagždys. Vėliau vyko už
kandžiai ir laisvi pašneke
siai.

SĖKMINGA BALFO 
SKYYRIAUS VEIKLA
Viena sėkmingiausių lie

tuvių organizacijų Brock
tone yra Balfo 72-sis sky
rius, kuris kasmet sudaro 
šalpos reikalams ir pasiun
čia į Balfo centrą apie po 
du tūkstančius dolerių. Ko
vo 26 d. Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos patalpose 
įvyko to skyriaus narių vi
suotinis metinis susirinki
mas, kurį atidarė skyriaus 
pirmininkas Jonas Šuopys, 
o pravedė Petras Viščinis, 
sekretoriaujant Stasei Go- 
fensienei. Pernai skyrius 
turėjo pajamų 1,992 dole
rius, o išlaidų 1,976 dole
rius, tad kasope liko 16 do
lerių. Stambiausios paja
mos: pelnas iš pobūvio — 
791 dol., aukos — 876 dol., 
narių mokesčiai — 75 dol. 
Centrui pasiųsta 1,975 do
leriai. Pagal revizijos komi
sijos siūlymą valdybai pa
reikšta padėka ir pagyri
mas už gerą reikalų tvarky
mą. Į naują valdybą per
rinkti: pirmininku — Jonas 
Šuopys, vicepirmininkais — 
Juozas Dabrega, Ignas Leš
činskas, Antanas Šeduikis 
ir naujai išrinktas Jonas 
Statkus, iždininkė — Ona 
Eikinienė, sekretorė — Sta
sė Gofensienė. Į revizijos 
komisiją įėjo: Petras Viš
činis, Liuda Šukienė ir Sta
sys Martišauskas.

AUKŠTAS LIETUVIŲ 
ĮVERTINIMAS

Kultūrinių mainų pagrin
du Bostone viešinčioje So
vietų Sąjungos apie 250- 
ties menininkų grupėje da
lyvauja vien rusai, išsky
rus du lietuvius: komp. Vy
tautą Laurušą ir sol. Ireną 
Augustienę (sopraną). Ko
vo 23 d. atlikus komp. Vy
tauto Laurušo kūrinį bisui 
ir styginiam kvartetui, pa
vadintą "Deganti naktis”, 

labai aukšto įvertinimo 
dienraštyje ”The Boston 
Herald” susilaukė ne tik 
komp. V. Laurušas, bet ir 
jo kūrinio atlikime dalyva
vusi sol. Irena Augustienė. 
Pasirinkęs savo rašinio ant
rašte "Lithuanian Compo- 
ser Shines” — "Lietuvis 
kompozitorius šviečia”, re
cenzijos autorius tvirtina, 
kad įvykęs koncertas suda
rė retą brangakmenį. Jis 
pabrėžia, kad komp. V. 
Laurušas yra mažiausiai to
je grupėje reklamuojamas, 
iš visų 11-kos sovietų kom
pozitorių iš Maskvos ir Le
ningrado, bet iš tikrųjų jis 
vertas didžiausio dėmesio. 
O sol. Irena Augustienė lai
koma idealia to kūrinio at
likėja su styginiu kvartetu. 
— The Boston Globė dar 
pažymėjo, kad koncertas 
įrodė, jog Sovietų Sąjungą 
sudaro įvairios tautos su 
skirtingomis savo kultūro
mis. Laurušas kalbėjo tik 
savo gimtąja lietuvių kal
ba. Nei moderatorius Lew 
Ginsburg, nei rusų vertė
jas nesugebėjo pateikti ver
timo. Tik iš publikos Ame
rikos lietuvis Gintaras Če
pas iš <Quincy savanoriškai 
pasisiūlė padėti. Laurušo 
kūryba paremta lietuvių 
liaudies muzika.

Taip Sovietų Sąjunga 
puošiasi lietuvių menininkų 
laimėtais laurais. Laimei, šį 
kartą abu didieji Bostono 
dienraščiai įsakmiai pabrė
žė, kad tai buvo ne rusų, 
bet lietuvių kūrybiniai lai
mėjimai.

OPPORTUNITY FOR REG1STERED 
D1ET1TIAN ADA PREFERRED for 65 
bed general acute care Hospital 
(JCAH Accredited). Seeking an in- 
dividual to provide therapeutic nutri- 
tion counselling with an emphasis in 
Wellness activities, both public ana 
Hospital based. Salary commensurate 
with experience & ability. Liberal 
personnel policies. Apply call or send 
resume to: Director of Personnel

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

703-921-6036
(12-18)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 
FAMILY PHYSICIAN

2 BI-L1NGUAL DOCTORS 
also 

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

Apply call or write to: 
206-428-407S 

SEAMAR CHC 
1400 La Vennture 

Mt. Vernon, Washington 98273 
(11-16)
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Vaikystes atsiminimai (10) Marija Tubelytė-KuhlmanieneMama kaip moteris ir asmenybė buvo pačioje savo aukštumoje
Pučistai ieško Ministerio Pirmininko Tūbelio

Spėju, kad skaitantieji 
šiuos mano atsiminimus, tur 
būt jau bus nutarę, jog aš nie
kados nesu lankiusi bet ko
kios mokyklos. Kas, deja, 
dalinai taip ir buvo. ’Baigusi' 
ponios Lastienės pradžios 
mokyklą, aš iš tikrųjų jokio
je gimnazijoje nesu regulia
riai mokiusis. Kadangi ma
no trumpos 'gastrolės' Kazi- 
mieriečių, o keletą metų vė
liau Marijos Pečkauskaitės 
gimnazijose, man nebuvo 
padariusios jokio ypatingo 
įspūdžio, aš čia jų daugiau ir 
neminėsiu.

Dažnokoms išvykoms į 
užsienį visiškai suardžius 
mano reguliaraus mokslo rit
mą, aš daugiausiai mokiausi 
namie ir, pradedant nuo pen
kiolikos metų, eidavau bai
giamuosius egzaminus laiky 
ti prie Švietimo Ministerijos 
Egzaminų komisijos (kur 
prie ilgo stalo grąsinančiai 
išsieiliavę sėdėdavo pustuzi- 
nas man niekados nematytų, 
sustingusiais veidais vyriš
kių, kurių aš tiesiog siaubin
gai bijodavau).

Apie keliones po užsie
nį rašyti irgi neverta, nes 
nors Šveicarija ir kiti vakarų 
Europos kraštai nuo anų die
nų ir yra kiek pasikeitę, jie iš 
esmės liko tokie pat kaip bu
vę, tuo tarpu kai tokios Lie
tuvos, kokia ji buvo mano 
vaikystės laikais, jau dau
giau niekados nebebus...

O dabar dar truputį apie 
gyvenimą mūsų naujajame 
nuosavame name (ir tą, ma
no jau anksčiau suminėtąją, 
kinietiškų baldų tragediją). 
Viskas prasidėjo nuo to, kad 
Mama, matomai pastebėjusi, 
kad mūsų Kęstučio gavės 
baldai pradeda visiškai suby
rėti, pradėjo pamažu supirki
nėti naujus. Pirmiausiai ji 
atnaujino Tėtės kabinetą, o 
paskui nuvažiavusi į Berlyną 
antikų aukcijone nupirko ne
paprastai gražius kiniškus 

Pabaltiečių studentų baliuje. Iš kairės: Irena Štencelytė, 
Edmundas Drukteinis, Stasys Chadakauskas, Marytė Tūbelytė ir 
V. Baltuška.

baldus. Etažerę, žemą ketur
kampį staliuką, apskritą ti
pingai kinietišką taburetę, du 
fotelius ir net savo specialų 
pastovą turintį gongą. Vis
kas rožmedžio, viskas inkrus ■ 
tuota, viskas meistriškai iš- 
piaustinėta. Tačiau atvežus į 
mūsų namus, Mama juos 
tuoj pat nugrūdo į už priebu
čio paslėptą, niekeno nieka
dos nevartojamą kambarėlį. 
(Dabar, dvidešimt metų pra
gyvenusi Oriente, žinau, kad 
tokius baldus tegalima rasti 
tik muziejuose. Ir man juos 
atsiminus iš skausmo 'tiesiog 
sprogsta širdis’!) Kokia ka
tastrofa, kad tos grožybės še 
šetą metų (iki bolševikų įsi
brovimo) pas mus šitaip ištū
nojo niekeno nematytos, neį
vertintos ir 'neapdainuotos'. 
Ir kad tik aš viena, retkar
čiais nuklysdama jų atlanky
ti, paglostydavau jų baltus 
perlamutrinius vyšnių žiede
lius, pasigėrėdavau jų paauk
suotų pagodų grakštumu, jų 
begaliniais sudėtingais ir tra
piais išdrožinėjimais ir, prieš 
vėl išeidama, nukabinusi 
gongo plaktuką juo atsargiai 
suduodavau į auksinę juodo 
gongo šerdį. (Paklausta, ko 
dėl tie fantastiški baldai bu
vo šitaip 'ištremti', Mama 
kiek defensyviai paaiškino, 
kad ji jiems salione neradusi 
vietos!)

Gal aš savo motiną šita
me epizode aprašiau ir nela
bai palankioje šviesoje, bet 
man rodosi, kad ji šitame 
1933-38 metų laikotarpyje, 
buvo pačioje savo aukštu
moje: kaip moteris ir kaip as 
menybė. Ji buvo graži, ele
gantiška, energinga ir veikli. 
Tais metais ji dažnokai važi
nėdavo Ženevą, kur prie Tau 
tų Sąjungos veikiančioje 
'Save the Children' organi
zacijoje atstovavo Lietuvą. 
Grįždama namo, ji paprastai 
sustodavo paviešėti pas Kli
mus Paryžiuje ir ponia Kli-
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mienė vėliau, jau po karo, 
mėgdavo pasakoti, kaip Ma
mai atvykus į Paryžių mūsų 
pasiuntinybę užpildydavo 
Mamos gerbėjų jai atsiųstos 
gėlės. O tie gerbėjai daugu
moje buvo prancūzų senato
riai ir kitokie aukštesnieji 
valdininkai: Rioux, Grand - 
maison. Tačiau pats didžiau 
sias Mamos admiratorius bu 
vo Amerikos Ambasadorius 
William Bullitt. Mama su 
juo buvo susipažinusi laike 
kokio tai oficialaus atsilanky - 
mo Maskvoje, kur Bullitt'as, 
taipogi artimas Jurgio Baltru
šaičio draugas, tada buvo 
Amerikos Ambasadorius. 
Mamai viešint Paryžiuje, jis 
ją nulatos kviesdavo į įvai
rius Amerikos Ambasados 
priėmimus, viename iš kurių 
garbės svečiais turėjo būti 
tik visai nesenai vedę Dūke 
ir Dutchess of Windsor. Bet 
Mamai tą vakarą suskaudo 
galva ir ji į tą priėmimą nenu
ėjo, tuomi labai nustebinda
ma Klimus, kurie visiškai ne 
galėjo suprasti, kaip Mama 
dėl tokio menko sunegalavi
mo praleido progą susipažin 
ti su garsiausia (tuo metu) pa 
šaulyje pora.

Man esat trylikos metų, 
Bullitt'as buvo atvykęs mano 
Mamos atlankyti Lietuvoje 
ir aš gerai atsimenu, kaip 
mes su Mama jį vežėmės pa
rodyti jam Pažaislio vienuo
lyną ir jo gražaus miško. Vė - 
liau , mums 1940-siais me
tais patekus į Amerika, Bul- 
litt’as mums daug kame pa
dėjo ir kai Mamos susirasta 
tarnyba pradėjo reikalauti, 
kad ji kaip galima greičiau 
taptų Amerikos piliete, ji pi
lietybę gavo, jam tarpinin
kaujant, "by act of Congress".

• ••

Netrukus po to, kai mes 
Kaune atsikraustėme į savuo
sius namus, įvyko labai liūd
nas ir mane nepaprastai sukrė
tęs įvykis: po gimdymo Pa- 
vėzgiuose mirė mano myli
moji Alinkutė. Niekados 
neužmiršiu jos gūdžių laido
tuvių - pilkose kapinėse pil
kas ir šaltas rudens lietus, to
kiuose pat pilkuose ir šaltuo
se namuose beveikiąs našlai
čiu likęs jos mažas vaikelis. 
Alinkutė prieš mirtį buvo pa- 
sakusi jog norinti, kad aš tap
čiau jos sūnaus krikšto moti
na ir sekančią po laidotuvių 
dieną buvo jo krikštynos 
(mums visiems beverkiant). 
Prieš mums sugrįžtant į Kau
ną,Tadas Šakmanas man įda
vė Alinkutės senovišką dei
mantinį žiedą, kurį ji buvo 
'paveldėjusi' iš savo senutės 
guvernantės. Alinkutė man
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Jadvyga Tūbelienė 1930 metais.

kadaise, dar Palangoje rody
dama šį savo žiedą, buvo pa
aiškinus, kad su juo yra suriš 
ta kiek nepaprastos tradici
jos: mirštant jo savininkei jis 
tampa paliekamas pastaro
sios mylimiausiai moteriai 
(ar, kaip tai buvo mano atve
ju, mergaitei).

Nežiūrint to, kad atvažia
vęs į Kauną Šakmanas visa
dos pas mus atsilankydavo, 
aš, deja, savo krikšto sūnaus 
Aliuko daugiau niekados ne
su mačiusi ir visiškai neži
nau, kas su juo ir jo tėvu yra 
įvykę. •••

Nors aš šių savo memu- 
rarų pradžioje ir buvau pasi
žadėjusi apie jokias politikas 
nerašyti (ir iki šiol tą pažadą, 
rodos, esu išlaikiusi), visgi 
negaliu nepaminėti 1934 me- 
ais įvykusio Voldemaro put- 
čo. Kadangi mus palietusi to 
putčo fazė įvyko naktį, aš, de
ja, visą tai pramiegojau. Bet 
štai ką man apie šį įvykį papa
sakojo mano Mama.

Į mūsų gatvę įvažiuoja 
sausakimšai kariškių prigrūs
tas sunkvežimis: kareiviai iš
rikiuoti priešaky, karininkai 
stovi už jų, užpakaly. Sunk
vežimiui sustojus ties mūsų 
(wrought iron) vartais, į na
mus įbėga susijaudinės 'na
minis' saugumietis (Tėtės ta
da namie nebuvo) ir puola 
prie Mamos. - "Aš, ponia, 
vartų neatkelsiu ir tuos chuli
ganus lengvai pro jų grotas 
iššaudysiu!" Mama liepia 
jam nedumavoti ir atvykėlius 
įsileisti į kiemą. Kiek vėliau 
Mama atidaro duris ir pro jas 
įžengia 3 aviacijos karininkai 
- labai jauni, labai mandagūs, 
tarsi kažko truputį susigėdi

nę. "Ar mes galėtume apieš
koti jūsų namą?"- klausia 
jie. "Labai prašau", - atsako 
Mama.

Karininkai pirmiausiai 
įeina į Tėtės kabinetą ir pasi
lenkę pasižiūri po naująja 
sofa. "Nejaugi jūs manote, 
kad mano vyras nuo jūsų 
slėptųsi po sofa? - su ironija 
klausia mano Mama. Jie su
mišę atsako, kad ne, jie to 
ne-mano. Pakeliui į kitus 
kambarius, Mama jų papra
šo, kad vėliau jiems užlipus į 
antrą aukštą, jie pasistengtų 
nepažadinti savo kambarėly
je miegančios dukters. (Ach, 
kokia toji mano Mama buvo 
nesupratlyva! Nejaugi ji ne
nujautė, kaip man būtų buvę 
neišpasakytai įdomu,būti pa
žadintai jauno ir gražaus, kaž 
ko po mano lova beieškančio 
lakūno!)

Tačiau karininkai, matyt 
netekę savo revoliucinio įsi
bėgėjimo, netrukus kažkaip 
nuleido sparnus ir netrukus, 
atsiprašę Mamos už nemalo
nų sutrukdymą, sulipo atgal į 
sunkvežimį ir išdardėjo pro 
vartus.

Kai mes tą dieną, paval- 
giusios pusryčius, išėjome su 
Mama apsižvalgyti po kiemą, 
pastebėjome, kad bandyda- 
mas jame apsisukti sukilėlių 
sunkvežimis buvo užsiriog
linęs ant Mamos 'gazono' ir 
sutraiškęs jos patį gražiausią 
baltų rožių krūmą.

(Bus daugiau)

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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LOS ANGELES LIETUVIAI
ffūta Šakienė

DAINŲ IR ARIJŲ VAKARAS
Garsiojo Holywoodo pa

šonėje prisiglaudusi Los 
Angeles lietuvių nausėdija 
ilgų metų bėgyje iš kitur 
sutraukė ir savo užsiaugino 
gausų skaičių labai talen
tingų ir veržlių įvairių sri
čių menininkų. Jie spar
nuotu žodžiu, scenos menu, 
muzika ir daina su didžiau
siu pasisekimu išvažinėja 
visus kontinentus. Kitų gi 
kolonijų menininkai dažni 
laukiami ir vertinami sve
čiai Ramiojo Vandenyno 
pakrantėje. Sako, kad sava
me kieme pranašu nebūsi, 
reikia savo talentus paro
dyti kitiems, tada tik būsi 
tinkamai įvertintas. Bet 
kartais yra taip džiugu ir 
miela, kai savo, gerai pažįs
tami, čia pat metų metais 
savo gabumus vyste ir vie
tiniuose renginiuose talen
tus parodę, pasiryžta sce- 
non išeiti su pianu koncer
tu. Tai įvyko šių metų kovo
12-tos dienos vakare, kai 
pilnutėlėj šv. Kazimiero 
parapijoj salėj mūsų nuo
savi solistai— mezzo-sopra
nas Janina čekanauskienė 
ir tenoras Antanas Pava
saris koncertavo susirinku
siems losangeliečiams ger
bėjams.

Janina čekanauskienė 
balsą lavino pas savo dė
dę kompozitorių Bronių 
Budriūną ir EI Gamino Ko
legijoje. Dar Vokietijoje 
dainavo Čiurlionio Ansam
blyje, o Los Angeles staty
tuose Johann Strauso čigo
nų Barone ir Onos Metri- 
kienės Gilandoje dainavo 
vienas iš pagrindinių rolių. 

Solistai Janina Čekanauskienė ir Antanas Pavasaris.

Be įvairių pasirodymų Los 
Angeles savuose ir kitatau
čių renginiuose, Janina če
kanauskienė su dideliu pasi
sekimu dainavo San Fran- 
ciko ir Arizonoje, o šių me
tų gegužės 21-mą dieną pa
kviesta dainuoti ALT S-gos 
Seimo bankete Daytona 
Beach, Floridoje.

Antanas Pavasaris taip 
pat pradėjo dainuoti dar 
Vokietijoje, Dillingeno Vy- 
rų Chore ir Čiurlionio An
samblyje. Studijavo Stutt- 
garto K o n s e rvatorijoje. 
Emigravęs į Venecuelą, 
baigė Caracas Valstybinę 
Konservatoriją ir pakvies
tas dainuoti Caracas Opero 
je, ten išbuvo iki atsikėlimo 
į Los Angeles, čia, be ke
lių rečitalių ir pasirodymų 
renginiuose, drauge su Ja
nina čekanauskiene, daina
vo pagrindines roles Čigo
nų Barone ir Gilandoje. 
Kviečiamas atlieka progra
mas ir kitose lietuvių kolo
nijose.

Nežiūrint kad tą šventiš
kos nuotaikos vakarą sve
čiai buvo susodinti prie vai
šėmis apdėtų stalų ir neuž
ilgo pasirodė nesibaigčian- 
čios brangaus ir gero vyno 
bonkos, publika per visą 
koncertą pasiliko atidi ir 
susikaupusi, išskyrus gau
sių ir audringų plojimų pro
tarpius

Mūsų žymiajai ir talen
tingai pianistei Raimondai 
Apeikytei akompanuojant, 
mieli solistai Janina Čeka
nauskienė ir Antanas Pa
vasaris sužavėtai ir dėkin
gai publikai patiekė margą,

Po koncerto solistai J. Čekanauskienė, A. Pavasaris ir pianistė R. Apeikytė.

įvairią ir labai puikiai at
liktą dainų ir arijų puokš
tę — buvo dar ir dar kartą 
kviesti, išprašyti bisui.

Abu menininkai formos 
viršūnėje, koncertui puikiai 
pasiruošę, ypatingai jaut
riai perdavę švelniuosius J. 
Mendelsson’o duetus.

Po koncerto abu solistai 
ir akompaniatorė apdovano
ti gėlėmis ir kitokiomis do
vanomis.

Koncertui ruošti buvo su
sidaręs specialus komitetas, 
kuriam vadovavo, o ir kon
certo programą pravedė, 
Liucija Mažeikienė.

ATVYKSTA 
"SKEVELDRŲ” AUTORĖ

Balandžio vidury Los 
Angeles mieste svečiuosis 
viešnia iš Clevelando, žur
nalistė - rašytoja Aurelija 
Balašaitienė-žitkuvienė. Ta 
proga Lietuvių žurnalistų 
Sąjunga ruošia jos pasku
tinės knygos — romano 
SKEVELDROS pristatymą 
Los Angeles lietuvių visuo
menei. Knygos pristatymas 
ir susitikimas su autore 
vyks Tautinių Namų viršu
tinėje salėje balandžio 17-tą 
dieną, pradžia 1 vai. p. p.

Visi spausdinto žodžio 
mylėtojai maloniai kviečia
mi dalyvauti.

PREMIJŲ ŠVENTĖ

JAV LB Kultūros Tary
bos VHI-ji Premijų šventė 
rengiama Los Angeles š. m. 
gegužės 15 d. šv. Kazimiero 
parapijos salėje, šventės 
koordinavimu ir kitais dar
bais rūpinasi Los Angeles 
LB apylinkė, vadovaujama 
Edmundo Kulikausko. Apy
linkei talkina Santa Moni- 
ca Apylinkė ir LB Vakarų 
Apygarda.

Bus įteiktos sekančios 
premijos: Lietuvių Bend
ruomenės Literatūros pre
mija, Dailės, Muzikos, Te
atro ir žurnalisto premijos.

Keturių premijų mecena
tas yra Lietuvių Fondas.

Aktorė Rasa Kazlas iš 
New Yorko atliks meninę 
dalį, šventę taip pat paįvai
rins Los Angeles vyrų kvar
tetas.

Vincas Juodvalkis sukaktuvininkas
Prieš aštuoniolika metų 

Aldona ir Vincas Juodval- 
kiai su sūneliu Saulium atsi
kėlė iš Clevelando į Los An
geles. Vincas čia tuoj įsijun
gė į lietuvišką veiklą, dos
niai atiduodamas savo suge
bėjimų ir patyrimų duoklę. 
Kaipo buhalteris ir valstybi
nių mokesčių pildymo speci
alistas, jis jau eilė metų yra
L.A. skyriaus Tautos Fondo, 
Lietuvių Respublikonų Klu
bo, Tautinių Namų iždinin
kas ir Tautiniuose Namuose 
įsikūrusio lietuviško banke
lio "Lithuanian Credit 
Union" vedėjas.

Per šešias dešimtis savo 
gyvenimo metų Vincas Juod
valkis tur būt niekad nėra bu
vęs taip totaliai apgautas ir 
apstatytas, kaip savo gimta
dienio proga šių metų kovo 
tryliktą dieną Los Angeles 
mieste. Visuomet ir visur 
nepailstantis ir nenurimstan
tis juokdarys ir pokštininkas, 
šį kartą patsai atsidūrė 'kita
me lazdos gale'!

Tą sekmadienio popietę 
Vincas atvežė iš tolimų vieto
vių svečiuosna atvažiavusius 
vaikus Aldoną ir Vytą paro
dyti Tautinių Namų patalpo
se esančią jo įstaiga. Apžiū
rėjo. Reikia užlipti viršun, 
pamatyti ir kitas patalpas. 
O čia, šventiškai išpuoštoje 
salėje, iš šimtinės krūtinių 

Sukaktuvininkas Vincas Juodvalkis savo kabinete, Los An
geles Lietuvių Tautiniuose Namuose.

staigiai sutrenkė "Valio, va
lio, ilgiausių metų!'

Smagi ir linksma buvo 
popietė, gausi vaišėmis, juo
ku ir linkėjimais. Šventę 
pravedė artimas gimtuvinin- 
ko draugas Jonas Petronis. 
Jautriai ir su giliu nuoširdu
mu tėvą, ir kaip tėvą, sveiki
no ir jam dėkojo - dabar jau 
suaugę - Sauliukas, Aldutė ir 
Vytukas. Tai buvo vieninte
lės rimties ir susikaupimo mi 
nutės. Kiti sveikintojai, kaip 
kad paprastai daro patsai 
Vincas, solenizantą gerokai 
patraukė per dantį'. Klege
siui ir juokui iki ašarų nebu
vo galo.

Losangeliečių vardu su
kaktuvininką sveikino Bro
nius Seliukas, Respublikonų
- Liucija Mažeikienė, Viet
namo veteranų vardu viso
kias paslaptis išpasakojo Jo
nas Gricius ir clevelandiečių
- Petras Maželis. O tų buvu
sių clevelandiečių buvo be
veik pilna salė! Tie keli ar 
keliolika 'kitokių' net nedrįso- 
me prisipažinti...

Sveikiname solenizantą 
ir dėkojame jam, kad su visa 
į Los Angeles emigruojančia 
clevelandiečių banga ir jisai 
čia savo šeimynėlę atkraus- 
tė. Ten gal ir labai jo pasi
gedo, bet gi be Vinco Juod
valkio ir mes čia vargu ar iš
siverstume. (rs)
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CHICAGOS LIETUVIAI

RUGIAPIŪTĖS 
PABAIGTUVĖS 

JAUNIMO CENTRO 
SCENOJE

Pedagoginio lituanistikos 
instituto rėmuose, Chicago
je, veikia etnografinis an
samblis, vadovaujamas bu
vusio studento, dabar lekto
riaus Arvydo žygo, kuris 
1976, 1978 ir 1979 metais 
lankėsi Punsko-Seinų tri
kampyje ir užrašė dainas ir 
pasakojimus, girdėtus iš 
vyresnio amžiaus lietuvių.

Raudoniesiems rusams 
okupavus Lietuvą, nusavi
nus žemę ir ūkininkus su
varius Į kolchozus (kol
ūkius), išnaikinus kaimus 
ir ūkius pavertus grūdų, 
pieno ir mėsos fabrikais, iš
nyko gražūs ir prasmingi 
kaimo papročiai ir visa kai
mo romantika. Lietuviškas 
kaimas, šimtmečius išlaikęs 
kalbą ir papročius, rusiškų
jų okupantų grubiu spaudi
mu ir prievartiniu trėmimu 
Į Sibirą, palaužė lietuvių iš
silaikymo nugarkaulį — 
ūkininkiją ir viską daro,

Arvydas Žygas ir Danutė Rūkštelytė. L. Meilaus nuotr.

VIENINTELĖ PROFESIONALI 

LIETUVIŲ KELIONIŲ 

ĮSTAIGA KANADOJE 

SKELBIA ir 

GARANTUOJA

Pigiausias kainas kelionėse į
LIETUVĄ 1988 metais
5-kiom, 1O-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 - IATA, T-comm, BBB, CLIA

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

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

Antanas Juodvalkis

kad tik neliktų praeities 
pėdsakų ir su ūkininkų mir
timi, išnyktų prisiminimai 
apie romantišką, nors ir 
sunkų lietuvio sodiečio gy
venimą.

Pastaruoju metu ir Lie
tuvoje suskato atgaivinti 
buvusius gražius ir pras
mingus papročius ir pradė
jo steigti etnografinius an
samblius bei užrašinėti vy
resniųjų dar atsimenamas 
dainas ar sakmes. Dar pra
eis keliasdešimt metų ir vi
si tie turėti papročiai virs 
tikra egzotika.

Pedagoginio lit. instituto 
etnografinis ansamblis š. 
m. kovo 19 d. Jaunimo cent
re parodė rugiapiūtės pa
baigtuves — Bėkit bareliai. 
Pavadinimas paimtas iš 
dainuojamų dainų, nes ru
giai pjaunami buvo barais 
— tam tikro pločio rėžiais, 
priklausomai nuo pjovėjų ir 
grėbėjų skaičiaus.

Šį vaidinimą sukūrė an
samblio vadovas ir svar
biausias aktorius Arvydas 
žygas. Vaidinimas suside
da iš dviejų dalių: Bėkit ba-

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

io 10 1989 m.

Egenografinio ansamblio pabaigtuvių scena. L. Meilaus nuotr.

reliai ir derliaus šventės. 
Čia jaunimas dainuoja kirs
damas rugius, o kaimo žy
nys (A. žygas) pasakoja 
praeities prisiminimus ir 
senų žmonių išmintį močiu
tei (Danutė Rukštytė). 
Antroje dalyje, namuose li
kę ruošiasi pabaigtuvių 
šventei: skuta bulves, mor
kas, minko tešlą, raiko duo
ną, peša vištą ... Pabaigę 
darbus ateina dainuodami 
talkininkai, nešdami nupin
tus vainikus su Dievo duo
tomis gėrybėmis ir vaini
kuoja šeimininkus. Po vai
šių, prasideda dainos ih šo
kiai, o vyresnieji gyvena 
prisiminimais, bet ir jie įsi
jungia į jaunųjų sūkurį.

Veiksmas lėtas, dainos 
nostalgiškos. Pirmo veiks
mo apranga darbinė, būdin
ga ano meto kaimo žmo
nėms, o antrame veiksme — 
puošni, iškilminga. Scena ir 
visa butaforija pritaikyta 
vaidinimui, čia gausu seno
viškų rakandų, suoliukų, 
kibirų, rėčių ir 1.1. Vaizdas 
tikroviškas, (tik grėbliai 
šiuolaikiniai ir nesiderino 
su senove). Net įnešama ir 
paleidžiama pora baltų viš
telių ir stambus kanapėtas 
gaidys, žiūrovus sujaudi
no grėbėjos riksmas, įkan
dus gyvatei, čia žynys tu
rėjo progos atkalbėti apža
dus ir gydyti grėbėją.

Sugebėjimas įjungti in
stituto studentus bei absol
ventus į ansamblį ir jų pa
ruošimas tarmiškai dainuo
ti ir yra didžiausias vadovų 
nuopelnas. Nėra abejonės, 
kad tai Arvydo žygo ir di
rigentės Emilijos Sakadols- 
kienės darbo vaisius.

Ansamblio vadovybė ir 
veikėjai:

Vaidinimo autorius ir va
dovas — Arvydas žygas.

Administratoriai, butafo- 
rai — Jonas Račkauskas, 
jr., Vida Brazaitytė.

Chorvedės — Emilija Sa- 
kadolskienė, Danutė Ruk- 
šytė ir Dalia Polikaitytė.

Scenografija — Danutė 
žemaitaitienė ir Arvydas 
žygas.

Močiutė — Danutė Ruk- 
šytė.

Motina — Aušra Jasai- 
tytė.

Tėvas — Rimas Reka
šius.

Sūnūs — Linas Buntinas, 
Audrius Polikaitis, Algis 
Sodonis.

Martelė — Daiva Vikto- 
raitė.

Motiejus, kaimo žynys — 
Arvydas žygas.

Jūratė, našlaitė — Jūra
tė Jankauskaitė.

Dainorėlė — Dalia Poli- 
kaitytė.

Kaimo davatkėlė — Rima 
Polikaitytė.

Muzikantai — Vida Bra- 
zaitytė, Daiva Dambraus
kaitė, Audrius Polikaitis, 
Dalia Polikaitytė, Rima Po
likaitytė, Emilija Sakadols- 
kinnė, Marius Tijūnėlis.

Kaimiečiai — instituto 
studentai.

Pastatymas ir atlikimas 
buvo įspūdingas ir susilau
kė pelnytų katučių.

Programoje supažindina
ma su lietuvių pastangomis 
išlaikyti tautosakos lobius 
gryna, nešlifuota forma. Iš
eivijoje jau veikia Bostone 
etnografinis ansamblis S0- 
DAUTO ir Chicagoje, jau 
antrą ar trečią kartą pasi
rodęs Pedagoginio lit. insti
tuto ansamblis. Šios insti
tuto vadovybės ir studentų 
pastangos yra sveikintinos 
ir remtinos, šia proga in
stitutą ir ansamblį pasvei
kino Ignas Serapinas, įteik
damas 400 dol. čekį ir LF 
valdybos pirm. M. Reinie
nė, įteikusi Lietuvių Fondo 
skirtą 3500 dol. paramą. Pa
sikeista padėkomis ir gėlė
mis,

Girdėtos nostalgiškos lie
tuvių liaudies dainos ir ma
tyti rugiapiūtės vaizdai, ne 
vieną nukėlė į gludų lietu

TOOL DESIGNER
Well established and progressive powdered 
metai manufacturer located in centrai Con- 
necticut is seeking a Tool Designer. The suc- 
cessful candidate for this challenging 
position will be responsible for designing and 
redesigning molding tools, sizing tools, 
presses and secondary equipment, gauges, 
jigs and fixtures, and special machining.
A thorough knowledge of mechanical drawing 
is mandatory; some knowledge and experi- 
ence relating to tool and die work, metai work- 
ing, etc., is highly desirable. Excellent 
benefits and working conditions.
Send resume and salary requirements to:

AMERICAN POVVDERED 
METALS COMPANY

613 West Johnson Avenue 
Cheshire, Ct 06410 

(203) 271-2799
Equol Opportunity Employer

vių kaimą, kurio šiandieną 
nebeliko nė pėdsakų. Tai vis 
okupanto užmačių išdava. 
Lietuviai turi gyventi tik 
prisiminimais, nes šimtme
čiais kurti ir išlaikyti pa
pročiai yra sunaikinti. 
Miestai, pilys restauruoja
mos, bet lietuviško kaimo 
jau niekas neatstatys, o 
teks tenkintis tik muzieji
nėmis Rumšiškėmis. Ir tai 
gerai, kad dar suskubo per
kelti kaimo gyvenimo lie
kanas.

Ačiū instituto vadovybei, 
ačiū Arvydui žygui.

MAIRONIO MINĖJIMAS

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba, pirmininkai^’ama 
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 
Mockus. Maironio poeziją 
deklamuos jaunimas.

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

Į minėjimą įėjimas nemo
kamas.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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Litfuanian CrecCit Union 

Lietuvių kredito kooperatyvas 

767 Lašt 185tfi Street

CfcveCand, Ofiio 44119

(216) 481-6677

Įsikūręs Nuosavuose Namuose
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AIAIAS Realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

RITA MATAS
— Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

z

i 
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Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

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

Skoliname Geriausiomis Išsimokėjimo Sąlygomis:
Asmeniniams Reikalams, Automobilių ir Laivų Pirkimui, 
Namu Remontui (Home Eųuity), Namų Pirkimui (Mortgages)

Parduodame pinigines perlaidas (Money Orders), Traveler's Chccks, 
Priimame telefono, elektros, šildymo, ir vandens sąskaitas, 
Buckeye Cards, Notaro patarnavimai, U.S. Savings Bonds, ir t.t.

*** Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios *“ 
apdrausta iki $100,000.

Mūsų Tikslas: Ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

WANTED EXPERIENCED
FLAT KN1TT1NG MECHAN1CS. EX- 
PERIENCED ON COMEZ KN1TT1NG 
MACHINES. 1ST SHIFT.
EXP. KN1TT1NG OPERATORS FOR 
2ND SHIFT.
EXP. BRA1DER SUPERVISOR FOR 
2ND SHIFT.
EXP. BRA1D TENDERS FOR 3RD 
SHIFT. STEADY WORK, PLEASANT
WORKING COND1T1ONS, BENEFITS 
& WAGES.

RHODE ISLAND 
TEXTILE COMPANY 
211 COLUMBUS AVENUE 
PAWTUCKET, R. 1. 02862 

401-722-3700
(9-15)

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

TRINITY PAPER & PLASTICS 
CORPORAT1ON 

1500 Jefferson Davis Highway 
Richmond, VA. 23224

804-232-8921
(12-14)

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

Send resume to:
FULTON COUNTY MEDICAL 

CENTER
216 S. lst St. 

McConnelIsburg, Pa. 17233 
(12-14)

PHYSICAL THERAP1ST
Licensed physical therapist or 
licensed physical therapy assistant. 
Wanted for expansion of department 
in the modern out-patient facility. 

Apply call or write to: 
DONNA HAMPTON

PREBLE COUNTY MEDICAL 
CENTER

200 Levvisburg Rd. 
Eaton, Ohio 45320 

513-456-2069
(12-15)

TOOL & DIE

NOW HIRING!
DIE MAKERS

(Die Cast)
Due to a steady increase in business 
our die making Technical Center has 
immediate openirigs 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.
If you think you might be interested, 
give us a call or send us a note and 
we’ll get back to you with more 
information.

1TT 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)

IEŠKOM GOLFININKŲ!

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

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

MACHINE SHOP SUPERVISOR
Progressive manufacturing company 
in Northeastern North Carolina. You 
will be responsible for managing, 
scheduling shop work force. Maintain- 
ing material inventory, verifyting 
drawings, training personnel. Respon- 
sibilities will also include machining. 
assembly, and debugging of finai 
products. $20-30,000 yr.
Resume in confidence to:

Thomas Williams, President 
Mid-Atlantic Machine Co.

P. O. Box 585, Edenton, NC 27932 
(13-14)

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 cast area. We offer 
competitive salary arid 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)

WANTED EXPEH1ENCED
TOOL & DIE MAKERS

OR
TOOL REPAIRMEN

Exp. in progressive, drowing and 
high speed blanking dies. Excellent 
fringe benefits. Eastside Co. Call or 
apply:

GUARANTEE SPECIALT1ES 
9401 Carr Avė. 

Cleveland, Ohio 44108 
216-451-9744

(14-16)

RNs
Come and join the warm 
and f riendly 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:

VVilson Gaillard 
Personnel Direetor 
Albemarle Hospital 

PO Box 1587 
Elizabeth City, NC 27909 

or call collect 
(919) 331-4605

IEŠKOMA DUOMENŲ 
APIE ONĄ RAZUTIENŲ

Ruošiamai knygai apie 
Los Angeles Jaunimo an
samblį "Spindulys” ir jo il
gametę vadovę Onų Dapku- 
tę-Razutienę, g. 1908 m. 
Jakaičių km., Šilalės valsč., 
Tauragės apskr., ilgai mo
kytojavusių, jaunimo an
sambliui vadovavusių Los 
Angeles, Calif., dar stoko
jama daugelio duomenų.

Kas žino apie jos veiklą 
Lietuvoje, Tauragės apylin
kėse ir kitur, ar Vokietijo
je, JAV-bėse malonėkite 
parašyti, atsiųsti su turi
mais duomenimis.

Prisiminimus prašomi 
parašyti įvairūs lietuviški 
ansambliai, tautinių šokių, 
dainų vadovai su kuriais 0. 
Razutienė bendravo. Lauk
tina ir piniginės paramos 
knygos išleidimui. Knygą 
redaguoja Alg. Gustaitis.

Rašyti Danguolei Rąžu
ly tei-Varnienei, 4113 Tracy 
St., Los Angeles, Ca. 90027.

SM! /uperior Avinas
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

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

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /hvinę/
Pagrindinis skyrius

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

Ohio
MEMBER

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta. FSLIC
r FedaraiSnvrgskLoenlnsucanceCotp

Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00.
Penktadieniais 9:00 iki 6:00. Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

WANTED 
MOLD MAKERS 

JOURNEYMEN or lst 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: 
WEBBER PATTERN & MACHINE 

P. O. Box 275 
FREMONT, IND. 46737 

219-495-3707
(11-14)

TRAIN 
TOBEA W 

f PROFESSIONAL^ 
f -SECRETARY 1 
F •SEC./RECEPTIONIST 1 

•EXECtmVE SECRETARY ’
Start Locally, Full tlme/part 

time. Learn word processing 
and related secretarial skllls.

Home Study and Resldent 
Training. Natl. headųuarters, 
4699 N.Fed Hwy, LHP.FL.
•HNANCIAL AID AVAILABLE 

. -JOB PLACEMENT ASSISTANCE

1-800-327-7728
k THEHARTSCHOOL J

(Accr»dtt*d Msmb* 
NHSC)

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.

ATATAISA

Prie Algirdo Budreckio 
recenzijos apie ”Lietuvos 
ginkluotos pajėgos” veikalą 
buvo pridėtas klaidingas 
a d r esąs. Suinteresuotieji 
veikalą įsigyti turėtų kreip
tis šiuo adresu: Vydūno 
Jaunimo Fondas, 3001 W. 
59th St., Chicago, III. 60629.

• Child care & house 
keeper needed fui time. So. 
Euclid. Call evening: 381- 
7944. (14-15)



1988 m. balandžio 7 d. DIRVA

Pianistas R. Vasaitis-Sehgal.

Pratekime šventišką nuotaiką
šį šeštadienį, balandžio 9, 

7 vai. vak. Dievo Motinos 
parapijos salėje turėsime 
progos pratęsti šventišką 
nuotaiką klausydami pianis
to Ravinder Vasaičio-Seh- 
gal koncerto.

Jaunasis pianistas pavel
dėjo savo muzikinį talentą 
greičiausia iš savo močiu
tės, Valerijos Laucytės Va- 
saitienės, kuri nepaprastai 
mėgo gamtą ir muziką. Mu
zikoje ji jausdavo didelį 
dvasios pakilimą.

Ravinder pradėjo skam
binti pianinu būdamas še
šių metų. Lankydamas gim
naziją jis taip pat susido
mėjo fagotu ir trejus me
tus mokėsi pas San Fran- 
cisco simfonijos pagrindinį 
fagotistą — Stephen Paul- 
son. 1984 m. Ravinder įsto

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDAS

S. m. balandžio 30 d., šeštadienį, 
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE 

rengia

VAKARĄ-BALIŲ 

tikslu paremti Lietuvių S kauti ją 
mininčią 70 metų sukaktį.

Programą atliks:
Sol. Roma Mastiene.

Akompanuoja muz. Danutė Liaubienė
Bilietai 20 dol. asmeniui. 35 dol. porai. Užsi

sakyti galima pas Marytę Puškorienę telefonu 
486-8613.

Puiki vakarienė, šokiai ir staigmenos. Gros 
geras orkestras. Pradžia 6 vai. 30 min.

Visus maloniai kviečia Clevelando skautija.

jo į Oberlin kolegiją — kon
servatoriją gamtos mokslo 
ir muzikos studijoms. Jo 
pianino profesorium buvo 
Sanford Margolis, o fagoto 
— prof. Charles Ullery. 
Trečius studijų metus 1986- 
1987, Ravinder praleido stu
dijuodamas muziką Mozar- 
teume-Salzburge, Austrijoj. 
Jo fagoto mokytoju buvo 
ten garsusis fagotistas Mi- 
lan Turkovic, o piano prof. 
pianistas Alfons Kontars- 
ky. 1988 m. gegužės mėn. 
jis apvainikuos savo stu
dijas Oberlin kolegijoj — 
konservatorijoj dviem ba
kalauro laipsniais: muziko
je ir biologijoj.

Jis yra laimėjęs eilę kon
kursų, jų tarpe ir Cleve
lando 1985 m. Kultūros Ta
rybos ruoštame jaunųjų

KONCERTAS. PIRMĄ KARTĄ CLEVELANDAN 
ATVYKSTA TORONTO JAUNŲ 

DAINININKIŲ — INSTRUMENTALISČIŲ KVARTETAS

"SUTARTINĖ“
Programoje: lietuvių kompozitorių ir liaudies dainos.

Koncertas įvyks
1988 m. balandžio mėn. 16 d. 7:30 vai. vak., 

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE.
Po koncerto vaišės.

Bilietai po 6 ir 5 dol. suaugusiems ir 3 dol. studentams ir moksleiviams 
gaunami sekmadienį po 10 vai. Mišių Dievo Motinos parapijos svetainėje ir 
prieš koncertą prie įėjimo.

Maloniai visus kviečia dalyvauti.
CLEVELANDO ATEITININKAI

muzikų konkurse. Priklau
so Palo Alto Chamber or
kestrui — California You'th 
Symphony, Mozarteum or 
kestrui ir Salzbur Bach Ge- 
selschaft orkestrui su ku
riais dalyvavo gastrolėse: 
Romoje, Bonoje, Berlyne, 
Londone, Paryžiuje ir Aber- 
deen muzikos festivalyje. 
Clevelando koncerte atliks 
programą: Sonata No. 23 
in F Minor Op. 57 (Appas- 
sionata) L. Beethoven. 
Kreisleriana Op. 16, Ro- 
bert Schuman. Tris kūri
nius Konstantino Mykalo- 
jaus Čiurlionio.

Aida R

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

TARYBOS RINKIMAI

L. B. Tarybos rinkimai 
Clevelando apylinkėje vyk
domi šia tvarka: balandžio 
10 ir 17 dienomis šv. Jur
gio parapijos salėje balsuo
jama tuojau po lietuviškų 
pamaldų iki 1 vai. p. p. ir 
Dievo Motinos parapijos 
svetainėje tais pačiais sek
madieniais nuo 11 vai. iki 5 
vai., p. p.

Balsavimo pareigą gali
ma atlikti ir paštu. Balsuo
ti gali visi sulaukę 18 metų 
amžiaus.

L. B. Clevelando apylin
kės rinkimų komisijos pir
mininkas Vincas Apanius ir 
nariai V. Miškinis, S. But
rimas, A. Karsokas, J. Ilan- 
dienė, B. Steponis, J. Ra- 
čylienė ir L. Apanienė. Pir
mininko telef.: 729-0843.

Visi kviečiami atlikti sa
vo lietuvio pareigą.

Rinkimų komisija

VELYKŲ STALAS

šv. Jurgio parapija ba
landžio 10 d., Atvelykio sek
madienį, tuojau po pamal
dų, ruošia turtingą tradi
cinį Velykų stalą. Visi kvie
čiami atvykti, skaniai pa
pietauti ir maloniai užbaig
ti Velykų šventes.

DIE SETTERS 
EXPERIENCED DIE SETTERS 

$12 TO $16 PER HOUR 
COMPANY PA1D BENEFITS 

EXC. GROWTH OPPORTUNITY 
CENTRALLY LOCATED PLANT 

CALL 313-255-2909 
Established company under new 

ownership.
EOE

(14-16)

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• BALANDŽIO 9 D. kon
certas — rengia moksleivių 
ateitininkų Maironio kuopa.

• BALANDŽIO 16-17 D. 
Ateitininkų šventė. Šeštadienį, 
balandžio 16 d. koncertas.

• BALANDŽIO 30 D., šeš
tadienį, Lietuviškos skautybės 
Fondo vakaras Lietuvių Na
muose.

• LIEPOS 10 D. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė prie 
ežero.

• LIEPOS 31 D. Ramovėnų 
gegužinė ežero pakrantėje.

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

• LAPKRIČIO 5 D. Lietuvių 
Namų metinis balius.

• LAPKRIČIO 19 D. L.K. 
V.S. Ramovė — kariuomenės 
minėjimas.

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

kad mūsų įstaigai reikalingi 
lietuviškai ir angliškai 

kalbantys asmenys 
gyvenantys įvairiuose Kanados(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. M6S 1M7.

JAKUBS AND SON
43-

Laidojimo Įstaiga
Deda E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, CleveM, Ohio 44119 
Tel. [216| 531 7770

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

liams pastatyti.

Nr. 15 — 11

• 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.

Parduodamas mūrinis na
mas. 7 kambarių, 2 toiletų, 
2 virtuvių. Rūsys, baras, 
fireplace. Recreation kam
barys 24x40. Lotas 174-519. 
6 garažai — darba kamba
rys 14x24. Dar yra vietos 
9 namams statyti 1.498 East 
337th Et., Eitstlake, Ohio 
44094. Tel. 946-8847, Juo
zas Mekeša.

FOR RENT

Lake Shore East 185 
area. Modem, large 1 bed- 
room apartment in a ųuite 
BIdg. Carpeted. Appliances. 
Air cond. Garage included. 
No children. No pets. Lease. 
$300.00. Tel. 338-3205.



DIRVA
TARĖSI DIPLOMATINĖS 

ISTORIJOS REIKALU

š. m. kovo 27 d. LNF 
pirm. E. čekienės namuose, 
Woodhaven, N. Y. įvyko 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo valdybos posėdis da
lyvaujant Lietuvos atstovui 
JAV Stasiui Lozoraičiui, jr. 
iš Washingtono ir Lietuvos 
generaliniam konsului Ani
cetui Simučiui iš New Yor- 
ko. Dalyvavo visi Lietuvos 
N e p riklausomybės Fondo 
valdybos nariai.

Posėdžio pagrindinę die
notvarkę sudarė tik vieno 
klausimo sprendimas, tai 
n e p r įklausomos Lietuvos 
valstybės diplomatijos isto
rijos parašymo ir išleidimo 
klausimas.

Posėdis prasidėjo LNF 

Kanklininkių kvartetas, kuris balandžio 16 <1. atliks meninę 
programą LB Atlanta, Ga., apylinkės koncerte — V. Urbana
vičius, L. Gelažytė, R. Bublytė, O. Mikulskienė ir N. Gelažytė.

BiininiiHiiiiHiiiiniHiiiiiiiHinniiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiHiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiHiuiiiiiiHiiiuui

REMKIME TAUTOS FONDĄ
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO 
pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 

| savo palikimų reikalus.
Jūsų auka TAUTOS FONDUI remia ELTA 

| 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. |

TAUTOSFONDAS Į
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

I P. O. Box 21073
Woodhaven, N. Y. 11421

imiiiHiHiiiiHiiiiiiiuiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiimimiiiiiiiiiiiiinimHiiiiiiimr

A. A.

ONAI MILMANTAVIČIENEI

mirus, brangiems tremties dienų bendrake

leiviams GENUTEI ir ANTANUI DIR- 

ŽIAMS reiškiame gilią užuojautą ir drauge 

liūdime.

Jurgita ir Darius Gvidai
Elena Zimavičiūtė-Carter
Kazys Jonaitis

pirmininkės pranešimu apie 
LNF dabartinį stovį ir Lie
tuvos atstovo p. Stasio Lo- 
rozaičio, ir. pranešimas apie 
šį didį užsimojimą, su ku
riuo jis vra jau gerai susi
pažinęs. Toliau buvo disku
sijos. visu valdybos nariu 
pasisakymai ir bendras nu
tarimas šio tikslo siekti — 
N e n r įklausomos Lietuvos 
Diplomatinės Istorijos pa
rašymas ir išleidimas.

• LB Baltimorės apylin
kės valdyba, per ižd. A. 
Prascus, įvertinant Dirvos 
atliekamą darbą, laikraščiui 
paremti atsiuntė 25 dol. 
Ačiū.

• Inž. E. Bartkus, Bever- 
ly Shores, Ind., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų valdyba: V. Juodval
kis, J. Petronis, A. Pečiulis, R. Bužėnas, B. Dūda.

NAUJA TN VALDYBA

1988 m. kovo mėn. 20-‘tą 
dieną vykusiame Los Ange
les Tautinių Namų metinia
me susirinkime, rotaciniu 
būdu, jiems sutikus, per
rinkti trys Direktorių Ka
bineto nariai: Bronius Dū
da, Ramūnas Bužėnas ir 
Aloyzas Pečiulis. Iš Revi
zijos komisijos išstojo Fe
liksas Masaitis ir jo vieton 
išrinktas Vytautas šešto
kas. Dabar R. K. sudaro: 
Vladas Gilys, Antanas Ma
žeika ir Vytautas šeštokas.

Direktorių Kabinetas: 
pirmininkas Jonas Petronis, 
Vincas Juodvalkis, Bronius 
Dūda, Ramūnas Bužėnas, 
Aloyzas Pečiulis.

• Į JAV LB Tarybą iš 
Connecticut apygardos kan
didatuoja: Antanas Balsys, 
Linas Balsys, Zita Dapkie
nė, Zina Dresliutė, inž. Al
fonsas Dzikas, dr. Česlo
vas Masaitis ir inž. Jaunu
tis Nasvytis.

• New Yorko šaulių kuo
pos skelbtą literatūros kon
kursą laimėjo Alė Rūta už 
romaną „Mėlyno karvėlio 
šviesa”. Konkurso vertini
mo komisiją sudarė: K. 
Jankūnas, P. Jurkus ir Z. 
Raulinaitis.

• Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos padalinys š. m. 
balandžio 8 d., penktadienį, 
8 vai. vak. Lietuvių Tauti
niuose namuose rengia alu
tį.

Visi korporantai ragina
mi atvykti su spalvomis ir 
atsivesti savo draugus.

• Dr. Vilija Kerelytė ba
landžio 4 d. atidarė savo 
ofisą Amber Chiropractic, 
5522 So. Wolf Rd., Western 
Springs, III. 60558. Telef. 
(312) 246-4000.

• Dr. V. Apynys, Clinton, 
Ohio, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
20 dol. Ačiū.

• Dr. V. Tauras, Chicago, 
III. atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
20 dol. Ačiū.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

Lietuvoje mirė 
Petras Januta

Petras Januta, eidamas 
79-tus metus, kovo 27 d. 
mirė Šiauliuose. 1926 m. iš 
Mažeikių gimnazijos 6-tos 
klasės grįžo į tėviškę Yla
kių valsčiuj, Stripinių kai
me ūkininkauti. Veikė ko
operatyvuose, šaulių ir tau
tininkų sąjungose.

Pirmojoj bolševikų oku
pacijoje buvo kalinamas 
Kretingos, Tauragės ir 
Kauno kalėjimuose. Karui 
prasidėjus išėjo laisvėn, 
grįžo į ūkį. Antrą kartą 
raudonajai armijai veržian
tis į Lietuvą, Petras Janu
ta pasilikęs namuose, vėl 
buvo enkavedistų areštuo
tas. Tardytojai — kankin
tojai reikalavo prisipažinti, 
kad pasižadėjęs šnipinėti, 
kodėl su naciais neišbėgęs? 
Nepadarytų kaltinimo veik
smų prisipažinti negalėjo, 
buvo žiauriai kankintas, iki 
sąmonės netekimo muštas. 
Nuteistas ištrėmimu į nai
kinamųjų stovyklą Sibire. 
Po Stalino mirties paleistas, 
bet Lietuvoje apsigyventi 
negalėjo, dar apie 10 metų 
gyveno Kazachstane, kol 
pavyko Šiauliuose įsikurti. 
Stripinių kaime jo ūkio tro- 
besiti nugriauti, sodas iš
naikintas, yra likęs gyve
namasis namas, kuriame 
įrengta Ylakių kolchozo 8- 
niu lovų ligoninė.

Nuo vaikystės Petras Ja
nuta draugavo su Jonu Šve
du. Kai 1979 m. Vilniuje 
buvo spausdinama biogra
finė knvga apie mirusį kom

pozitorių Joną Švedą, Pet
ras Januta yra davęs toje 
knygoje išspausdinti žiups
neli atsiminimų.

Vyresnysis brolis Stasys 
Januta, ūkininkavęs Vaba
lių kaime, su mažamečiais 
vaikais buvo ištremtas į Si
birą, pagal dabar madingai 
vadinamąjį „sodybų” tuš- 
tinimo” planą. Po Stalino 
mirties grįžo, bet savo so
dybos vietoje berado pa
mato aksmenų krūvelę, 
„įsidarbino” Sedos kolcho
ze arklių šėrėju. Mirė 1984 
metais. 80-tus amžiaus me
tus baigdamas.

Kazys

VASAROS STAŽAS 
LIETUVIŲ 

INFORMACIJOS CENTRE
Lietuvių Informacijos 

Centras skelbia stažą stu
dentui, norinčiam dirbti šią 
vasarą New Yorke.

Internas dirbs 10 savai
čių Lietuvių Informacijos 
Centro įstaigoj Brooklyne. 
Pareigos: padėti štabui at
siliepti į Lietuvą liečiančius 
informacinius prašymus ir 
atlikti kitus einamuosius 
darbus pagal vedėjų nuožiū
rą, kaip pvz. atnaujinti į 
kompiuterį įvestus sąžinės 
kalinių duomenis, išmokti 
rinkti ir rašyti profesiona
les dabartinę Lietuvą lie
čiančias žinias spaudai ang
lų ir lietuvių kalbomis, ka
taloguoti nuotraukų ir do
kumentų archyvus, ir pan.

Kandidatai į internus tu
ri būti bent 18 metų ir lais
vai valdyti anglų kalbą. Bū
tų gerai jei turėtų mašiną, 
nors tai neprivaloma.

Stažistui bus mokoma 
$1750 už 10 darbo savaites. 
Bus parūpintos gyvenimo 
patalpos ir apmokamos su 
darbu surištos išlaidos. Pir
menybė bus duodama stu
dentams, turintiems nuovo
ką apie žmogaus teisių klau
simus.

Reziumę siųsti iki balan
džio 25 d. į Lithuanian In- 
formation Cener, Attn. Gin
tė Damušytė, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

DETROIT
• DLOC valdyba savo po

sėdyje kovo 27 d. vykstan
tiems į šokių šventę Hamil
tone, šokių vienetams pa
skyrė žiburio lituanistinės 
mokyklos šokių vienatui 100 
dol. ir vienetui „Audinys” 
100 dol.

Spaudai paremti paskir
ta: Draugui, Dirvai, Lais
vajai Lietuvai ir Lietuvių 
Balsui po 25 dol.

Metinis organizacijų at
stovų susirinkimas įvyks š. 
m. balandžio 17 d. 12:30 
vai. šv. Antano parapijos 
patalpose.

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