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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Rinkiminėm temom
Ūkinis faktorius rinkėjo 

apskaičiavimuose

Sakoma, kad balsuotojo 
pasirinkimą nulemia jo pini
ginės stovis. Jei jam gerai, 
jis nesiveržia pakeisti val
džios ir jos filosofijos. Jei 
tai teisinga - užtenka tik per
žiūrėti statistikos duomenis, 
kad žinotum, kas bus sekan
tis prezidentas. Iš tikro nėra 
taip paprasta.

Žinoma, ekonominės kri - 
zės metu valdžios pasikeiti
mas beveik užtikrintas. Ta
čiau tokiais atvejais kaip da
bar, nemažos įtakos į rinkė
jus gali padaryt ir kiti, anks
čiau nenumatyti faktoriai, 
kaip pvz. aids epidemija, nar 
kotikų vartojimo išsiplėti
mas, na - ir žinoma - užsie
nio politika.

Šiandien sustokime prie 
ūkinio faktoriaus. Opozicija 
turi nemažai 'kozirių'. Fede
ralinio biudžeto ir prekybos 
su užsieniais balanso defici
tai, dolerio vertės kritimas, 
pereitų metų biržos 'krachas' 
ir pan. Kai kurie tų fenome
nų yra neišvengiami laisvam 
ūkyje. Dolerio vertė buvo 
per aukšta, palyginus jį su ki
tom valiutom ir už tat turėjo 
kristi. Tas pats su akcijom. 
Net biudžeto deficitas neturė 
tų labai gąsdinti, jei atsimin
sime, kad mokam - t.y. darb
daviai už mus, ar savarankiš • 
kai dirbantieji patys - dide
lius įmokėjimus (12.3%) so
cialinio draudimo (Sočiai Se 
eurity) fondui, kad tas galėtų 
patenkinti tuoj po karo padi
dėjusio gimimo derliaus (ba- 
by boom) poreikius, kai jie 
pasieks pensininkų amžių. 
Tas fondas dabar taip spar
čiai auga, kad netoli tas lai
kas, kai į jį bus įnešama be
veik daugiau dolerių, negu 
reikia dabartiniams išmokė
jimams, kiek sudaro deficitą.

Didžiausia deficito 'nuo
dėme' laikoma tai, kad jam 
padengti valstybė turi skolin
tis pinigų ir tuo būdu pabran
gina kreditą kitiems jo reika
lingiems. Mūsų atveju vals
tybei nereikia daug skolintis 
iš kitur, nes ji gali, žinoma 
už nuošimčius, pasinaudoti 
Sočiai Security fondo bilijo
nais. Be to, objektyviai už 
deficitą atsakinga ne tik ad
ministracija, bet ir Kongre
sas, be kurio leidimo negali 
būti išleistas nė vienas cen
tas.

Vytautas Meškauskas

Bet kaip tie visi bilijo
nai dolerių paveikia į atskiro 
žmogaus biudžetą? Cenzo 
biuras, paėmęs 60,000 JAV 
šeimų, apskaičiavo, kad jų vi 
dutinės pajamos 1986 m. bu
vo $34.942 , kas būtų beveik 
tūkstantis dolerių daugiau ne 
gu Reaganui pradedant prezi 
dentauti (atskaičius infliaciją 
- dolerio vertės kritimą - per 
tuos visus metus).

Viskas tačiau yra relia
tyvu. Žmogus nesidžiaugia 
tuo tūkstančio dolerių padi
dėjimu, jei jis mato, kad jo 
kaimynai praturtėjo daugiau. 
Iš tikro demokratai gali pri
kišti, kad turtingų žmonių pa 
dėtis pagerėjo daugiau negu 
vargšų. Visiškos lygybės ne
pasieksi. Pavyzdžiui, septin 
to dešimtmečio pradžioje, 
univeritetą baigęs 30 metų 
žmogus uždirbdavo viduti
niai 15-20% daugiau negu 
tik aukštesnę mokyklą lan
kęs, tačiau dabar tas skirtu
mas jau yra 49%. Universi
tetą baigusiam atlyginimo vi
durkis yra 26,250 dol. į me
tus, gi baigusio aukštąją mo
kyklą- 17.350 dolerių.

Esama dar vieno baugi
nančio reiškinio - viena iš še
šių šeimų neturi tėvo, bet tik 
motiną. Turint galvoje, kad 
esamose sąlygose , ypač vai
kams kiek paūgėjus, gali jau 
dirbti abu tėvai, nesunku su
prasti, kad šeima su viena 
motina niekados negalės pa
siekti tokio pragyvenimo ly
gio kaip normali - su tėvu ir 
motina - šeima. Iš tikro vie-

(Nukelta į 2 psl.) — Kokios priežastys lė
mė Seimui vietovę parinkti

Treasure Island Inn viešbutis Daytona Beech, FL, kur vyks ALT S-gos sukaktuvinis seimas.

ALT Sąjungos sukaktuvinis seimas
Jurgis Janušaitis

Pokalbis su Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Dvedešimtojo seimo rengi
mo komiteto ir ALT Sąjun
gos Daytona Beach apylin
kių skyriaus pirmininku 
Vytautu Abraičiu.

— ALT Sąjungos dvide
šimtasis — sukaktuvinis 
seimas čia pat. Sakykite, 
pirmininke, kokie Seimo 
rengėjams didžiausi rūpes
čiai dabar?

— Didžiausias rūpestis 
dabar, kaip ir visą laiką bu
vo, tai paruošti visiems sei
mo dalyviams galimai pa
lankesnes sąlygas seime po
sėdžiauti ir drauge maloniai 
paviešėti Daytona Beach 
apylinkėse.

— Seimo ruošimas parei
kalauja daug darbo ir dar
bininkų. Ar Jūs pajėgsite 
seimo ruošimo darbus sėk
mingai atlikti, ar turite ge
rų darbininkų?

— Seimą suruošti nėra 
vieno žmogaus darbas. To
dėl jau kovo mėn. turėjo
me mūsų skyriaus narių 
susirinkimą, kuriame bu
vo sudarytas Seimui rengti 
komitetas iš skyriaus val
dybos narių. Išrinkome pa- 
gelbines komisijas: regis
tracijos ir mandatų. Tuo 
metu ir visa eilė skyriaus 
narių — vyrų ir moterų — 
prisiėmė, seimą ruošiant ir 
jo metu, atlikti įvairius 
darbus. Seimui ruošti Ko
miteto nariai, komisijos ir 
pavieniai talkininkai labai 
rūpestingai atlieka jiems 
pavestus darbus. Taigi dar
bininkų nepritruks. Tik iki 
šiol dar nesugalvojau, kaip 
mes jiems atsidėkosime.

Vytautas Abraitis, ALT' S-gos sukaktuvinio seimo rengimo 
pirmininkas.

nedidelėje, nors gyvoje, 
Daytona Beach lietuvių ko
lonijoje?

— Seimo vietovę parin
ko A. L. Tautinės Sąjungos 
Centro valdyba. Tik ji ir 
gali atsakyti šį klausimą.

— Ar šis sukaktuvinis 
Seimas skirsis nuo anksty
vesniųjų savo apimtim ir 
turiniu?

— Iš buvusių 19-kos sei
mų, iš kurių 18-je aš daly
vavau, visai skyrėsi savo 
turiniu ir apimtimi. Apim
tis priklauso nuo vietovės 
ir rengėjų sugebėjimo su
dominti visuomenę, o turi
nys — nuo tuo laiko aktua
liųjų išeivijos problemų ir

AL Tautinės Sąjungos rei
kalų.

— Į ką Seimas, Jūsų nuo
mone, daugiausia kreips dė
mesio? Kokius Seimo pro
gramos punktus laikytumė
te svarbiausiais?

— Manau, kad šiuo lai
ku visos išeivijos aktualiau
siomis temomis yra oku
puotos Lietuvos byla Sovie
tų Rusijos vadinamo "per
sitvarkymo ir viešumos” 
akivaizdoje, šiuo klausimu 
įvyksiantis simpoziumas, be 
abejo, turėtų dominti kiek
vieną patriotą lietuvį. Ne 
paslaptis, kad šiuo klausi
mu turime daug klaustukų. 
Neabejoju, kad kiekvienam 
lietuviui išeivijoje yra įdo
mu žinoti ”Ko pavergta Lie
tuva laukia iš išeivijos”, šia 
tema paskaitą skaitys jau 
daugeliui žinomas iš Lietu
vos neseniai atvažiavęs, per 
Sibiro gulagus perėjęs, 
prof. dr. Vytautas Skuodis. 
Ta pačia proga Tautinės 
Sąjungos nariai ir svečiai 
galės išgirsti ir dr. Algirdo 
Budreckio, žurnalo "Naujo
ji Viltis” redakcinės kolegi
jos nario, paskaitą: "Tauti
nės Sąjungos įnašas į Lie
tuvos laisvinimo bylą”.

Yra ir svarbių Tautinės 
Sąjungos vidaus reikalų, 
kurie šiame seime bus 
sprendžiami. Tarpe kitų yra 
steigimas Lietuvių tautinės

(Nukelta į 3 psl.)
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Kiekvienoje komunistinė
je valstybėje, kad paten
kinus minimalius gyvento
jų pragyvenimo reikalavi
mus, nustatomas dirbtinai 
žemos kainos duonai, bu
tam ir pan. ūkiškai žiūrint 
tai nesąmonė, nes valstybė 
turi tas dirbtinai žemas kai
nas, už kurias negalima pa
gaminti naujų gėrybių, pa
laikyti savo primokė j imais. 
Iš kitos pusės darbininkai, 
kurie dabar turi už tas gė
rybes daugiau mokėti, ne
gali būti patenkinti. Tiesa, 
ilgainiui atpalaida v i m a s. 
kainų nuo kontrolės gali at
nešti visiems naudos, jei 
yra pakankamai visokių 
prekių ir viešpatauja visuo
tinis pasitikėjimas ateitim. 
Kaip greitai aukštą gero
vės laipsnį pasiekė karo su
naikintos Vakarų Europos.

kas į jį tuo reikalu kreip
tųsi. Jis įspėjo darbinin
kus, kad

"visi — New Yorke, 
Washingtone, Prancū
zijoje — ragina mus 
tartis.”

Jis taip pat aiškino, kad 
jei Gorbačiovo politikos bū
tų laikomasi 1981 m. tas 
sąmyšis būtų pasibaigęs ki
taip:

"Solidarnosc padarė kele
tą klaidų, tačiau daugiau
siai pakenkė tuo metu bu
vęs Lenkijoje blogas klima
tas. Mūsų tragedija, mūsų 
problema buvo toji, kad 

Rinkiminėm temom
(Atkelta iš 1 psl.) 

nalytė šeima turi išsiversti su 
daug mažesnėm pajamom: 
maždaug 13,500 dol. į me
tus.

Žinoma, joks preziden
tinis kandidatas neprivers 
tėvo grįžti prie savo šeimos, 
jei nebus pakeista pašalpų 
sistema, kuri vienalytę šeimą 
skatina. Tai jau administra
cijos ir Kongreso uždavinys.

Pasitaiko ir paradoksų. 
Respublikonai gali pasigirti, 
kad jiems kraštą adminis
truojant bedarbių skaičius 
krito iki 5.6 % viso gyvento
jų skaičiaus. Iki šiol ekono
mistai buvo apskaičiavę, kad 
bedarbių skaičiaus sumažėji
mas iki 6% pradeda skatinti 
infliaciją. Jaučiamas darbi
ninkų trūkumas verčia įmo
nes juos vilioti aukštesniais 
atlyginimais. Tačiau, nors tą 
magiška ’6’ skaičių jau pasie
kėm pereitais metais, inflia
cija iki pat paskutiniųjų die
nų nebuvo pakėlusi savo gal
vos. Ja pradėta baidyti tik 
dabar, nes iki šiol ji buvo 
maždaug 4% į metus didu
mo. Iš dalies tai paaiškinti- 
na tuo, kad unijos derėdamo - 
sios dėl atlyginimo reikalau
ja ne tiek jį padidinti, kiek 
užtikrinti darbo pastovumą 
Pagaliau buvo suprasta, kad 
- reikalaujant atlyginimo už 
darbą pakėlimo - sunku kon
kuruoti su kraštais, kur darbi - 
ninkai gauna mažiau.

Suglaudžiant reikia pasa
kyti, kad ūkinis faktorius - 
rinkėjo svarstytose už ką bal
suoti - turėtų būti respubliko 
nų kandidato pusėje. Politi
koje, tačiau, niekados negali 
būti visai tikras.

metus per ilgai.”
Jis taip pat aiškino:
”Walesa yra pavargęs. 

Jūs turite sutverti pora 
naujų Walesų. Aš atlikau 
savo dalį. Dabar turiu kitų 
reikalų.”

Užsienio korespondentų 
teigimų, streikai vyksta be 
entuziazmo. Daug darbinin
kų nenori prie jų prisidėti, 
nebūdami tikri kuo jie pa
sibaigs.”

Trečiadienį, po ilgesnės 
tylos, apie streikus Lenki
joje pranešė ir sovietų me
diją, kartodama Lenkijos 
valdžios pareiškimą, kad 
streikai ne daug ką pakeis, 
tačiau aiškiai trukdo Len
kijos ūkinių reformų pra- 
v ėdimui.

N. Y. TIMES, komentuo-

Neramumai Lenkijoje. - Jų sunku išvengti bet kokioje 
komunistinėje valstybėje panaikinus kainų kontrolę.

- Aliarmas Maskvoje. -------------
valstybės, Japonija panai
kinusios kainų kontrolę? 
Tai padarius ir komunisti
nėse valstybėse, kaip Ven
grija, ar Kinija bendras 
gerbūvis pakilo!

Ūkines reformas tačiau 
turi lydėti arba režimo su
griežtinimas ar jo sulaisvi- 
nimas. Dar daugiau su
griežtinti, pavyzdžiui, so
vietinį režimą neįmanoma. 
Jis privedė prie ūkinės stag
nacijos ir baisaus atsiliki-. 
mo nuo kapitalistinių vals
tybių. Todėl Gorbačiovas 
nori atpalaiduoti nuo varž
tų ir ūkinį ir politinį gyve
nimą. Kainų reformos jis Brežnevas gyveno dvejus 
tačiau iki šiol bijojo praves
ti, nebūdamas visai tikras- 
ar kiek atpalaiduota politi
nė atmosfera yra tam tin
kama. Už tat Maskva labai 
akyliai seka įvykius Lenki
joje.

Čia kai kurios kainos bu
vo atpalaiduotos nuo kon
trolės, pradedant vasario 
mėn., bet jos kartu pasku
bino ir infliaciją —- per pir
mą ketvertį ji padidėjo 
45%. Tai buvo puiki dirva 
streikams. Pirmas streikas 
balandžio 25 d. įvyko Byd- 
goszcze. Ten atlyginimo pa
kėlimo pareikalavo, ir jį 
gavo, viešojo transporto — 
tramvajų — darbininkai. 
Jie gavo beveik 60% atly
ginimo pakėlimą. Sekančią 
dieną prasidėjo plieno dar
bininkų streikas Krokuvo- damas padėtį Lenkijoje, ci- 
je. Jie jau reikalavo ne tik 
atlyginimo pakėlimo, bet ir 
teisės atgaivinti darbinin
kų uniją SOLIDARNOSC, 
kuri buvo uždrausta po 
1981 m. streikų, paskelbus 
karo stovį.

Pereitos savaitės pradžio
je straikas prasidėjo Dan
cigo laivų statybos įmonė
je. vadinamoje Lenino var
du, kur dirba buvęs' Soli
darnosc vadas L. Walesa. 
Jis atsisakė vadovauti strei
kui, tačiau savo kalboje ap
kaltino vyriausybę lenkus 
pavertusi ne tik Europos, 
bet ir viso pasaulio ubagais. 
Jis aiškino, kad Lenkija tu
ri pereiti į kitą sistemą, ne 
kapitalizmą, bet lenkišką 
pluralizmą. Walesa taip pat 
pasiūlė tarpininkauti, jei

tuoj a vieno iš Solidarnosc 
vadų Adam Michnik pareiš
kimą, kad greitas Lenkijos 
problemų sprendimas yra 
'neįmanomas, bet kartu ir 
reikalingas’. To galima pa
siekti tik darbininkams su
pratus sunkią Lenkijos eko
nominę padėtį, tačiau ir 
partija turi duoti daugiau 
teisių. Heroiška esą pasi
priešinti policinės valsty
bės reikalavimams, bet ben
dravimas su vyriausybe, 
kuri siekdama reformų ieš
ko masių paramos gali būti 
dar naudingesnė — baigia 
N. Y. Times.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

Viešėdami Chicagoje aplankykite D ii
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — I AI

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

Savininkas J. Mažeika
Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 

ir kitokių garimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
Kainos Žemos — HiAolia

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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■ Iš kitos pusės
Vasario 16 d. prisiminimai Lietuvoje sukėlė susido

mėjimą istorija.
"Tuo — rašo KOMJAUNIMO TIESA — ga

lima įsitikinti iš pluošto laiškų, kuriuos gavome... 
Skaitant... nesunku įžvelgti, jog (jų) autoriai 
perdėm idealizuoja buržuazinių istorikų parašytus 
veikalus. Apsimetę naivuoliais, spekuliuodami pa
triotizmo, Tėvynės meilės jausmais jie bando 
įpiršti nacionalistines idėjas ... tokie laiškai sig
nalizuoja (kad) nepasiekė dar daugelio žmonių są
monės persitvarkymas, demokratija, viešumas, 
kad yra dar tebegyvenančių dvilypį gyvenimą — 
kalbančių viena, darančių kita.”

Tai labai įdomus konstatavimas. Juo labiau, kad kaip 
tame laikraštyje prisipažįsta pats Partijos istorijos insti
tuto prie LKP CK mokslinis sekretorius Gintautas Sur
gailis, Lietuvos istorija mokyklose buvo dėstoma kaip 
Visai nesvarbus dalykas, neduodąs jokios praktiškos nau
dos. To pasėkoje dauguma nežino paprasčiausių Lietuvos 
istorijos aktų. Pagal Surgailį:

"Patys esame kalti. Visų pirma buržuazinės 
Lietuvos metais išleistas knygas, laikraščius, žur
nalus sukišome į specfondus ir vis dar negalime 
jų iš ten ištraukti... Dirbdamas su studentais 
gana dažnai išgirstu: — Va, Šapokos istorija — 
tai tikra istorija. Tačiau beveik visada, kai pa
klausiu, ar pats skaitei Šapokos istoriją, išgirstų, 
kad ne, draugas sakė. —”

”... Jeigu ši knyga būtų bibliotekose, tai kiek
vienas besidomintis Lietuvos istorija galėtų ją per
skaityti (dabar gi A. Šapokos redaguota Lietuvos 
istorija juodoje rinkoje kainuoja 300 rb). Būtų 
bibliotekose, perskaitytum ir pats įsitikintum, kad 
šioje 'absoliučioje teisingoje’ knygoje nemažai 
prieštaravimų, ir nutylėjimų, kitų trūkumų . . .”

”... Pavyzdžiui ir atsakymo į tokį daugeliui 
įdomų klausimą apie Lietuvos Tarybų Respubli
kos egzistavimą 1918-1919 m. A. Šapokos istori
joje neatrasime. Apie tai knygoje paprasčiausiai 
net neužsimenama.”

Čia reikia pastebėti, kad tas 'klausimas' sovietinių 
istorikų buvo iškeltas tik po to, kai Sovietijos saugumas 
išsigando Vasario 16 minėjimo. Tada pradėta aiškinti, 
kad Vasario 16 d. paskelbta nepriklausomybė praktiškai 
neegzistavo, nes vokiečiai tada dar viską valdė. Už tat 
nepriklausomybės pirma data reikia laikyti bolševikų pa
skelbtą Lietuvos Tarybinės Respublikos nepriklausomybę 
tų pačių metų gruodžio 16 d. Ją gruodžio 20 d. pripažino 
Rusijos Tarybinė Respubliką (Sovietų Sąjungos dar ne
buvo) ir įsakė visom Rusijos karinėm ir civilėm įstaigom 
teikti Lietuvos tarybinei vyriausybei jos kariuomenei 
visakeriopą paramą kovoje dėl Lietuvos išlaisvinimo iš 
buržuazijos jungo.

Galimas daiktas, kad Šapokos istorijos autoriai tos 
telegramos teksto neturėjo, jos gavėjai juk pabėgo į Ru
siją, bet jei ją ir žinotų, ji nepakeistų fakto, kad tary
binė Rusija metė visas savo jėgas 'buržuazijos jungui’ 
Lietuvoje nugalėti. Ačiū Dievui, jų tada nebuvo daug. 
Tokiu būdu Šapokos istorijoje visas tas epizodas teisin
gai pavadintas: 'Kovos su rusais bolševikais ir taika su 
jais'. Niekas nei tada, nei vėliau praktiškai bolševizmo 
neskyrė nuo rusų. Kad yra kitaip — dar reikėtų įrodyti.

(vm>

WANTED JOURNEYMEN 
or IST CLASS SK1LLED 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
SĖT UP & OPERATORS

MACHINERY PRODUCTS COMPANY
Seek’g exp’d Screw Machine Setup 
Person/Operators for mid-size job 
shop in Lancaster, Pa. Mušt have 
hands on experience on Acmes or 
Wickmans. Immediate need for Wick- 
man Operator. Excellent benefits and 
salary with overtime available. Call 
JIM WILSON at 717-299-3757.

(19-25)

Injection Molding 
Supervisor 

Molding supervisor to 
ossume the responsiblllties 
for the running of o high 
production molding shift. 
Mušt be quolified in molding 
techniques and be obie to 
work well with others. 
Excellent opportunities for 
the right individual. Pav 
commensurate with experi- 
ence. Excellent working 
conditions .& frinae benfits. 
Call for *ppt. 617-828-3S00.

Phillips 
Manufacturing Co. 

Canton, MA

SECURITY
OFFICERS

GLEASON SECURITY COMPANY ię 
now looking for dependable and reli- 
able people for various positions 
such as:

ROVERS
SECURITY OFFICERS 
ROAD SUPERV1SORS

Mušt have a car, phone and clean 
police record. Call for an appoint- 
ment 203-077-6114. (16-20)
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Lietuvių Tautinių Namų Chicagoje nariai po metinio narių susirinkimo. Iš kairės: dr. L. KriaučeliOnas, 
inž. J. Jurkūnas, inž. V. Mažeika, T. Blinstrubas ir S. Briedis. I. Kriaučeliūnienės nuotr.

ALT S-gos sukaktuvinis seimas..
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Viltininkams susirenkant
Atvykę į šį kraštą rado

me visą eilę einančių lietu
viškų laikraščių, leidžiamų 
tam tikslui sukurtų draugijų, 
vienuolynų, arba privačių 
asme nų. Visą laiką lietuviš
kas laikraštis turėjo sunkiai 
skintis kelią į skaitytojus, 
nes jais susidomėjimas nebu 
vo didelis. Ideologinės gru
pės kovojo tarpusavyje ir 
stengėsi patraukti į savo pu
sę skaitytojus.

Dirvą radome leidžiamą 
idealisto žurnalisto Kazio 
Karpiaus. Atvykus naujiems 
ateiviams, Dirvos leidimą ir 
redagavimą jis perleido žur
nalistui Vincui Rasteniui. 
Padaugėjus Dirvos prenume
ratoriams, ir nesant asmens 
kuris norėtų būti redakto
rium ir leidėju, buvo suorga
nizuota Vilties draugija Dir
vai ir knygoms leisti. Taip 
1951 metais įsisteigė Vilties 
draugija ir sudaryta pirmoji 
valdyba, pirmininkaujama 
Juozo Bačiūno, perėmė Dir
vos leidimą.

Vilties d-jos valdyba ti
kėjosi sudaryti stipresnį fi
nansinį pagrindą ir redakto
rių atpalaiduoti nuo pinigi
nių rūpesčių. Bet tas tik da
linai pavyko, nes - naujie
siems ateiviams esant kūri
mosi stadijoje - kapitalas di
dėjo pamažu. Padėtį gelbėjo 
valdybos pirm. J. Bačiūnas 
teikdamas paramą, o tuome
tinis ALT S-gos pirmininkas 
inž. Eugenijus Barkus, važi
nėdamas po Ameriką, skati
no narių verbavimą. Dirvos 
leidimo rūpesčiai ir šiandien 
nėra sumažėję, nes prenume
rata ir maži skelbimai nepa
dengia Dirvos leidimo kaštų.

Dirvos skaitytojų ir vi
suomenės dosnia pagalba, 
1975 m. gaisrui sunaikinus 
ne tik namus, didžiąją dalį 
įrengimų, bet ir neatstato
mus archyvus, Dirvos leidi
mas nesustojo. Buvo įsigy
tos patalpos, tačiau atsisaky
ta nuo spaustuvės įrengimo, 
dėl didelių išlaidų.

Dirvai švenčiant 70 me
tų sukaktį, ALT S-gos val
dyba, pirmininkaujama dr. 
Leono Kriaučeliūno ir Vil
ties d-jos valdyba, pirminin

kaujama dr. Danieliaus De
gėsio, talkinant visiems val
dybų nariams ir rėmėjams, 
Dirvos skaitytojams bei lietu
vių visuomenei, buvo įvyk
dytas sėkmingas vajus ir 
bent keleriems metams už
tikrintas Dirvos leidimas. 
Prieš dvidešimt ir kelis me
tus pirktas, jau sunkiai varto - 
jamas rinkimo kompiuteris 
buvo pakeistas nauju, moder
nišku, kas palengvina laikraš' 
čio rinkimo darbą. Laikraš
tis yra 'laikrodžio tikslumu’ 
pristatomas paštui kiekvieną 
savaitę.

Deja, JAV pašto įstai
gos nepasižymi greitesniu ir 
tikslesniu patarnavimu, nors 
mokestis už tai nuolat auga. 
Šiais metais, įvykus pašto 
patarnavimų kainos pakili
mui, metinės pašto išlaidos 
Dirvai kainuos apie 25.000 
dolerių. Džiaugiamės, kad 
prenumeratorių dauguma 
supranta padėtį ir prie prenu
meratos prideda auką. Yra 
ir tokių lietuviškos spaudos 
mylėtojų, kurie nuolat ar ret
karčiais Dirvą paremia stam
biomis aukomis , kaip ir pa
likimais. Pagarba ir padėka 
visiems rėmėjams.

Vilties d-jos nariai gavo 
kvietimą dalyvauti visuotina 
me narių susirinkime, įvyks- 
tančiame š.m. gegužės 21 d. 
Daytona Beach, Floridoje. 
Taip pat gavo dviejų metų 
finansinę apyskaitą. Iš apys
kaitos matome, kad nežiūrint 
taupumo, prie Dirvos leidi
mo tenka nuolat pridėti.

Tolimesnis Dirvos išsi
laikymas priklauso ne tik 
nuo Vilties d-jos valdybos 
bei Dirvos redaktoriaus pas
tangų, bet ir nuo prenumera
torių paramos. Būkime rea
listai ir esamą padėtį vertin
kime blaiviai.

Seniesiems mohikanam 
traukiantis iš gyvenimo, yra 
taip pat būtina užsitikrinti 
jaunesniųjų talką, kurie per
imtų vyresniųjų pareigas. 
Laikraščiui, šalia prenumera
tų, reikia ir bendradarbių, be 
kurių pagalbos laikraštis sun 
kiai galėtų pasirodyti.

Taigi, dalyvaukime na
rių suvažiavime ir rūpestin-

(Atkelta iš 1 psl.) 
kultūros fondo ir įstatų pa
pildymas, įvedant Garbės 
Teismo instituciją.

— Kokio skaičiaus atsto
vų ir svečių tikitės sulauk
ti iš visos Amerikos?

— Šiuo metu neturiu pil
no seimo atstovų skaičiaus, 
bet žinau, kad seime daly
vaus visų Tautinės Sąjun
gos veikiančių skyrių rink
ti atstovai, Sąjungos Tary
bos nariai ir daugelis narių 
svečių teisėmis iš visos 
Amerikos. Registracijos ir 
mandatų komisijos tuo 
klausimu duos pilną prane
šimą seimo metu.

— Be abejo, seime daly
vaus ir garbingų svečių, 
gal galėtumėte juos sumi
nėti?

— Prisipažinsiu, kad ne
labai mėgstu svečius rū
šiuoti į garbingus ir, atseit, 
mažiau garbingus. Bet, ži

gai svarstykime esamą padė
tį, ieškodami geriausios išei
ties.

A. Juodvalkis 
Vilties D-jos Sekretorius

VILTIES SUSIRINKIMAS

Pagal Amerikos Lietuvių 
Spaudos ir Radijo Draugi
jos Vilties įstatų 1 dalies 1 
straipsnį, 1988 m. gegužės 
21, 4 v. p. p. Treasure Is- 
land Inn, 2025 So. Atlantic 
Avenue, Daytona Beach 
Shores, Fl. 32018, tel. (904) 
255-8371, šaukiamas visuo
tinis draugijos susirinki
mas.

Darbotvarkėje: valdybos 
ir revizijos komisijos pra
nešimai ir tuo reikalu nu
tarimai. Pasisakymai dėl 
ateities darbų. Valdybos ir 
revizijos komisijos rinki
mai.

Susirinkime negalintieji 
dalyvauti nariai prašomi 
įgaliojimus, perleidžiančius 
balso teises draugijos na
riui, kuris tikrai susirinki
me dalyvaus, siųsti: VIL
TIS, P. O. Box 03206, Cle
veland, Ohio 44103, USA. 
Visi įgaliojimai bus per
duoti mandatų komisijai. 

noma, išskirtini nuo kitų 
jau yra paminėti paskaiti
ninkai prof. dr. Vytautas 
Skuodis ir dr. A. Budrec- 
kis. Simpoziume dalyvau
jantieji: Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirm, 
dr. Kazys Bobelis, JAV 
Lietuvių Bendru o m e n ė s 
Krašto valdybos pirminin
kas inž. Vytautas Volertas, 
Amerikos Lietuvių Tary
bos veikloje pasižymėjęs 
inž. Antanas Mažeika ir ga
bus simpoziumų moderato
rius inž. Jonas Jurkūnas.

Be to, ypatingai vertinu 
vyskupo Antano Deksnio 
sutikimą dalyvauti seime, 
jo atidaryme tarti invoka- 
ciją ir atnašauti šv. Mišias 
už ALT Sąjungos gyvuosius 
ir mirusiuosius narius Our 
Lady of Lourdes bažnyčio
je, geguyžės mėn. 22 d. 
(sekmadienį), 2 vai. po pie
tų.

Didžiai vertiname seime 
dalyvavimą nepriklausomos 
Lietuvos generalinių konsu
lų: A. Simučio iš New Yor
ko ir V. Čekanausko iš Los 
Angeles.

— Ar seimo metu turėsi
te meninių pasirodymų, pra
mogų?

— Taip, turėsime. Gera 
menine programa gerėsi- 
mės seimo pokylyje-banke- 
te. Ją atliks viešnia solistė 
Janina čekanauskienė iš 
Los Angeles. Jos dainoms 
akompanuos muzikas An
tanas Skridulis, Daytona 
Beach ansamblio „Siety
nas” vadovas. Taip pat jo 
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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 skleist’" 

| informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.
Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių mo- | 

| kesčių, IRS Cert. No. 51-0172223.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, 1NC. = 

P. O. Box 21073
Woodhaven, N. Y. 11421
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vadovaujamas „Sietynas” 
giedos šv. Mišių metu baž
nyčioje.

Dailiojo žodžio dalį at
liks rašytoja ir aktorė Bi
rutė Pūkelevičiūtė iš Day
tona Beach. Pokylyje bus 
pagerbtas generalinis kon
sulas V. Čekanauskas. Po 
pokylio programos, vaišių 
bus galima smagiai pasi
šokti.

— Kokios nuotaikos Jū
sų lietuviškajame telkiny
je ir kitur seimui artėjant?

— Aš tiesiog didžiuojuo
si vietos kolonijos lietuvių 
dėmesiu šiam seimui. Kaip 
jau minėjau tiek seimo ruo
šos darbuose, tiek ir jų do
mėjimasis dalyvauti seimo 
atidaryme, pokylyje, pamal
dose ir simpoziume yra ste
bėtinai intensyvus. Aš sei
mui rengti komiteto vardu 
jiems už tai nuoširdžiai dė
koju. Gi iš plačiosios Ame
rikos laukiame apie 100 
žmonių.

— Jūsų, Pirmininke, žo
dis seimo dalyviams, sve
čiams ir talkininkams?

— Kaip iš paskelbtos sei
mo programos aiškiai ma
tosi, ji yra plati, apimanti 
daug klausimų, o laiko tam 
skirta tik dvi dienos. Todėl 
prašau visų dalyvių: dele
gatų, svečių ir talkininkų 
klausimus svarstyti daly
kiškai, trumpai ir į visus 
renginius atvykti punktua
liai.

To nuoširdžiai tikiuosi ir 
iki malonaus pasimatymo 
SEIME!!!
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Trisdešimt du kongresmenai ragina prezidentą ■ laiškai Dirvai
Reaganą susitikti su lietuviais Dėl laiško apie Lituanistikos katedrą ir

Lietuvių Informacijos 
Centras praneša, kad tris
dešimt du kongresmenai 
balandžio 27 d. laišku ragi
no prrezidentą Reaganą su
sitikti su septyniais įžy
miais lietuviais kai jis lan
kysis Maskvoje gegužės mė
nesio gale ir birželio mėne
sio pradžioje.

Kongresmenai prezidento 
prašo, kad jisai privačiam 
pokalbiui kviestų vyskupą 
Julijoną Steponavičių, Ni
jolę Sadūnaitę, kunigą Jo- 
ną-Kąstyti Matulionį, Jad
vygą Bieliauskienę, Petrą 
Cidziką, Vytautą Bogušį ir 
Antaną Terlecką.

Kongresmenai teigia, kad 
toks prezidento žygis būtų 
didžiulė moralinės paramos 
išraiška ne tik šiems lietu
viams bei taip pat ir žmo
gaus teisių sąjūdžiui Lie
tuvoje. Antra, toks pasima
tymas suteiktų progą pre
zidentui giliau pažinti Pa
baltijo valstybes, kurių pa
dėtis užima unikalią vietą 
JAV santykiuose su Sovie
tų Sąjunga.

Toliau laiškas trumpai 
apibudina visus kviestinus 
asmenis. Apie vyskupą Ste
ponavičių sakoma, kad jis 
esąs vienas iš Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios vadų. Jis 
priverstas jau 27 metus gy
venti tremtyje Lietuvos 
šiaurėje už tai, kad jis at
sisakė priimti valdžios ki
šimąsi į Bažnyčios reikalus.

Kongresmenai preziden
tui Reaganui primena, kad 
jisai 1988 m. vasario 11 d., 
p r o k 1 amacijoj Sadūnaitę 
pavadino "tikra savo tau
tos vade’’. Kongresmenų 
laiške sakoma, kad jinai 
yra įžymiausia religinių bei 
kitų žmogaus teisių gynėja 
Lietuvoje.

Kunigas Matulionis api
būdinamas žmogumi, ku
ris neseniai tris metus at- 
kalėjo lageryje už tai, kad 
jis tapo kunigu be valdžios 
leidimo. Pasak laiško, jis 
yra "gyvas simbolis" tų ka
talikų dvasiškių, kurie ko
voja už religinę laisvę.

Jadvyga Bieliauskienė 
yra mokytoja, kuri 1986 m. 
sugrįžo iš lagerio atkalė ju
si keturius metus už jauni
mo religinį švietimą.

Laiškas pamini Vytau
to Bogušio, Petro Cidzi
ko ir Antano Terlecko 
vaidmenis bandymuose vie
šai ir taikingai paminėti 
Lietuvai svarbius istorinius 
įvykius, kaip Molotovo-Rib- 
bentropo pakto bei Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo sukaktis. Kaip laiške 
pažymėta, šie trys žmogaus 
teisių gynėjai už savo veik
lą yra baudžiami užpuoli
mais spaudoje, tardymais ir 
namų areštais.

šio laiško iniciatoriai bu
vo kongresmenai John Mil- 

ler (Washington) ir Ed- 
ward Feighan (Ohio), ku
rie vadovauja Lietuvos ka
talikų religinės laisvės gru
pei. šių dviejų kongresme
nų štabo nariai paruošė laiš
ką pasitarę su Lietuvių In
formacijos Centro Wa- 
shingtono skyrium, kuris 
jiems pateikė informaciją 
apie septynius kviestinus 
lietuvius.

Kiti kongresmenai, kurie 
pasirašė laišką: Frank An- 
nunzio (Illinois), Bill Ar- 
cher (Texas), David Bonior 
(Michigan), Beau Boulter 
(Texas), Albert Bustaman- 
te (Texas), Benjamin Car- 
din (Maryland), Jim Cour- 
ter (New Jersey), Hal Daub 
(Nebraska), Richard Dur- 
bin (Illinois), Dennis Eck- 
art (Ohio), Barney Frank 
(Massachusetts), Martin 
Frost (Texas), Paul Henry 
(Michigan), Dennis Hertel 
Michigan, Frank Horton 
(New York), Nancy John- 
son (Connecticut), Tom 
Lantos (California), Wil- 
liam Lipinski (Illinois), 
Thomas Manton (New 
York), Major Owens (New 
York), John Porter (Illi- 
nois), Matthew Rinaldo 
(New Jersey), Don Ritter 
(Pennsylvania), Robert Roe 
(Uew Jersey), Marty Rus- 
so (Illinois), Patricia 
S c h roeder (Colorado), 
Ch’ristopher Smith (New 
Jersey), Robert Smith 
(New Hampshire), Frank 
VVolf (Virginia), Ron Wy- 
den (Oregon).

Norintys jiems parašyti 
padėkos laiškus gali juos 
siųsti The Honorable ..., 
House Office Building, 
VVashington, D. C. 20515.

(LIC)

LIETUVIAI MASKVOJE 
SUSITIKO SU SHULTZU 
IR JO PAVADUOTOJU

Lietuvių Informacijos 
Centras praneša, kad iš 
Lietuvos gauta žinia, jog 
trys lietuviai dalyvavo pa
simatyme su JAV Valstybės 
departamento sekretorium 
George Shultz, jam besilan
kant Maskvoje. Balandžio 
21 d. JAV ambasadoje 
Shultzas susitiko su Petru 
Pakėnu, Povilu Pečiulaičiu 
ir dr. Algirdu Statkevičium.

Balandžio 20 d. Valsty
bės departamento sekreto
riaus pavaduotojas žmogaus 
teisių klausimams Richard 
Schifter JAV ambasadoje 
pravedė pokalbį su įvairiais 
žmogaus teisių gynėjais, 
kurių tarpe buvo Nijolė Sa- 
dūnaitė ir Algirdas Statke- 
vičius.

Pasimatyme su Shultzu 
dalyvavo maždaug 30 žmo
nių, kurie nori apleisti So
vietų Sąjungą. Visi trys 
turėjo turėjo progos su 
Shultzu apsikeisti keliais 

žodžiais. Jis prižadėjo dėti 
pastangas, kad jiems būtų 
leidžiama emigruoti į JAV. 
Povilas Pečiulaitis Valsty
bės departamento sekreto
riui įteikė kopiją jo 1988 
m. balandžio 13 d. laiško 
TSRS Aukščiausios Tary
bos prezidiumo pirmininkui 
Gromykai, kuriame jis pa
reiškė protestą dėl sovietų 
valdžios atsisakymo jam 
leisti emigruoti.

Balandžio 20 d. Richard 
Schifter bei kiti JAV val
džios pareigūnai susitiko su 
maždaug 10 žmogaus teisių 
gynėjų iš Lietuvos, Latvi
jos, Ukrainos ir kitur. Kiek
vienos tautybės atsotvai 
apibudino padėtį savo kraš
te. Sadūnaitę buvo apklau
sinėjama maždaug pusva
landį, o Statkevičius apie 
15 minučių. (LIC)

PASIKEITIMAI
LIETUVOS VYSKUPŲ 

SUDĖTYJE

Lietuvių Informacijos 
Centrui pranešė iš Vatika
no, kad ten besilankančios 
Lietuvos vyskupų ir dvasiš
kių delegacijos vadovas, 
vyskupas Liudas Povilonis, 
dėl sveikatos atsistatydino 
iš pareigų. Jis ėjo Vysku
pų Konferencijos pirminin
ko bei Kauno arkivyskupi
jos ir Vilkaviškio vyskupi
jos apaštalinio administra
toriaus pareigas Lietuvoje.

Ši delegacija balandžio 13 
atvyko į Vatikaną privalo
mam ad limitą (prie slenks
čio) pasimatymui su Popie
žium Jonu Paulium II.

Delegacija grįžo į Lietu
vą su šiais naujais paskyri
mais: Kauno ir Vilkaviškio 
vyskupijų apaštaliniu admi
nistratoriumi tampa J. E. 
vysk. Juozas Preikštas. ėjęs 
Kauno arkivyskupijos apaš
talinio administrator i a u s 
augziliaro ir generalvikaro 
pareigas. Lietuvos Vysku
pų Konferencijos pirminin
kavimo pareigas perima 
Kaišiadorių apaštalinis ad
ministratorius vysk. Vin
centas Sladkevičius, o jo 
pavaduotoju tampa Telšių 
vyskupijos ir Klaipėdos pre- 
latūros apaštalinis adminis
tratorius vysk. Antanas 
Vaičius.

šios delegacijos sąstate 
buvo ir vysk. Vladas Miche-

RITA MATAS

MA TAS Realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

— Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
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dėl straipsnio apie kalambūrus
Vasario ir kovo mėn. 

"Dirvos" numeriuose buvo 
išspausdinti du Lituanisti
kos katedrą liečią parano
jiški rašiniai. Kyla klausi
mas, ar "Dirva" be atran
kos turi spausdinti viską, 
ką gauna iš savo korespon
dentų, kad ir studentiškus 
laiškus ar rašinius, pagrįs
tus prielaidomis, spėlioji
mais, įtarinėjimais ir pa
gieža pačiai Katedrai ir jos 
profesūrai. Paprastai jei 
profesorius ar kursas stu
dentui nepatinka, jis gali 
pasirinkti kur geriau. Su
prantama, studentas gali 
kritikuoti universitetą ir 
profesūrą, bet ar jis gali 
reikalauti, kad dalykas jam 
v'enam būtų dėstomas skir
tingu metodu? Universite
to vadovybė patvirtina kur
są, kurio turi laikytis tiek 
dėstytojas, tiek ir studen
tas. Prikišti profesoriui, 
kad dėstoma nihilistiniu 
metodu, yra naivu: litera
tūros mokslas nėra nei teis
tinis, nei ateistinis ar nihi
listinis. Jis turi savo meto
dus, dėsnius ir taisykles, o 
dėstytojo pasaulėžiūra ne
turėtų rūpėti studentui, net 
ir tikinčiam krikščioniui.

Nebūtinai "Dirva” turė
jo spausdinti savo "Kūry
bos ir Mokslo" skyriuje ir 
mokiniškus niekus, kas pa
tamsyje apgraibomis (nors 
ir sklandžiai) išdėstyta ra
šiny, labai panašiam į tiesą. 
Bet panašumas į tiesą ir pa
ti tiesa yra priešingi poliai. 
Jei medžiotojas nepataiko 
į taikinį, tai sako, kad šau
tuvas kaltas. Jei studentas 
gauna apyprastį pažymį, 
tai kaltina dėstytoją. Ne
kaltinu korespondentų: ne-

levičius, Kauno arkivysku
pijos apaštalinio adminis
tratoriaus augziliaras; Prel. 
Algirdas Gutauskas, Vil
niaus arkivyskupijos kapi
tulinis vikaras; Prel. Kazi
mieras Dulksnys, Panevė- 
lio vyskupijos kapitulinis 
vikaras; Mons. Antanas 
Bitvinskas, Kauno arki
vyskupijos kancleris; kun. 
dr. Pranciškus Vaičekonis, 
Kauno kunigų seminarijos 
dėstytojas. (LIC) 

suaugimas ar nesupratimas, 
net asmeniško gyvenimo 
lūžiai ar ne visada sukon
troliuojamos n e g a tyvios 
emocijos nėra vien jų pa
čių kaltė, ir mes negalime 
būti jų objektyvūs teisėjai. 
Bet kur redakcija ? Man ro
dosi, šiuo atveju "Dirva” 
nesuprato ar nenorėjo su
prasti, kad Lituanistikos 
katedros niekinimas (ne 
kritika) buvo ne vietoj, bet 
ir nominalus mandagumas 
svečio iš Vilniaus atžvilgiu 
buvo pažeistas: patriotizmo 
vardan mes dažnai niekina
me tuos, kurie ir pavergtoj 
Lietuvoj buvo niekinami.

Norėčiau tikėti, kad tie 
du rašiniai — nesusiprati
mai yra "Dirvos" redakci
jos nesusipratimas, o ne 
bloga valia. Redakcijos ži
no, kiek daug piktų kores
pondentų prirašo "arkužus” 
korespondencijų, laiškų ir 
straipsnių, gauna grasini- 
mų bei prakeikimų, bet ne
spausdina visko, ką gauna, 
išskyrus čikagiškes "Nau
jienas", tuo būdu pasira
šiusias mirties sprendimą. 
Nelinkėtume to nei "Dir
vai”, nei kuriam nors kitam 
lietuviškam laikraščiui, nes 
jam išnykus išnyksta dalis 
lietuvybės ir jos kultūros.

Kaip "Dirvos" skaityto
jas, noriu pareikšti savo ir 
daugelio kitų nuomonę šiuo 
nelemtu atveju, ypač dar ir 
dėl to, kad nė vienas jų ne
norėtų tęsti bergždžių dis
kusijų su korespondentais, 
kurie dažnai ieško teisybės 
per teismus, skundais ar 
nepaliaujama pagieža. O dėl 
spaudos laisvės, kaip ir 
bendrai dėl kitų laisvių, rei
kalinga ir atsakomybė, šiuo 
atveju redakcijos atsako
mybė savo skaitytojams ir 
rėmėjams.

A. Markelis 
Cicero, III.

WANTED 
EXPERIENCED 

QC INSPECTORS 
Paid holidays and vacation. Hospi- 
talization and life insurance available. 
Apply 8 a. m. — 5 p. m. weekdays 
or call:

(617) 858-3853 
For interview.

DELTA TECHNOLOGIES 
INC. 

1130 EAST ST. 
TEWKSBURY, MASS. 01876 

(16-19)
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1KURYBA IR MOKSLAS®PLINKANTI GALVA Dr. Danielius Degėsys

Nors ir sakoma, kad pli
ka galva yra protinga gal
va, bet nuplikti niekas ne
nori. žmogus pradeda plik
ti kai plaukų mazgeliai (fo- 
likulai) nustoja gaminti 
naujus plaukus. Kiekvienas 
plaukas yra sudarytas iš 
sukietėjusio proteino, ku
ris susidaro iš mirusių epi- 
talio celių. Iš plauko maz
gelio augančios celės, stu
miamos aukštyn, miršta ir 
tokiu būdu jų kūnai tampa 
plaukais. Ant galvos būna 
apytikriai 100,000 plaukų. 
Tas skaičius su amžiumi 
mažėja. Plaukai auga eta
pais. Kiekvienas plaukas 
auga nuolatos per 3-5 me
tus, po to jo augimas su
stoja ir po 3 mėnesių plau
kas iškrenta, o po kitų 3 
mėnesių jo vietoje pradeda 
augti kitas. Per 24 valan
das plaukas paaugo apie 
1 3 milimetro. Ilgų plaukų, 
ypač moterų, augimo laiko
tarpis yra ilgesnis ir būna 
apie 8 metus, o gal ir il
giau. Normaliai apie 90% 
plaukų yra augimo fazėje, 
gi 10% „ilsisi”, žmogus 
normaliai per parų nustoja 
apie 100 galvos plaukų, ku
rie užleidžia vietų kitiems, 
naujiems. Plaukų slinkimas 
padidėja po sunkios ligos, 
aukštos kūno temperatūros, 
operacijos, gimdymo, dide
lio svorio kritimo, didelio 
nervino įtempimo, nuo sky
dinės liaukos funkcijos su
trikimo, geležies trūkumo, 
kai kuriais atvejais nuo dia
beto ir nuo kai kurių vais
tų.

Galvos plaukų augimų, 
arba plikimų, reguliuoja 
žmogaus genai ir moteriški 
bei vyriški harmonai. Mo
teriški hormonai plaukų au
gimų palaiko, todėl moterys 
plinka rečiau. Vyrai, kuri 
turi daug testosterono, grei
čiau plinka negu tie, kurie 
jo turi mažai. Bet tas dar 
nereiškia, kad nuplikęs vy
ras turi perdaug testoste
rono, o gražius plaukus tu
rintis jo neturi. Baltos ra
sės žmonės plinka greičiau, 
negu geltonos. Į plaukų au
gimų nei maistas nei krau
jo pritekėjimas į skalpų nei 
skalpo masažai, nei riebi 
arba sausa skalpo oda, jo
kios įtakos neturi. Vaisti
nėse bei kosmetikos par
duotuvėse yra reklamuoja
mi įvairūs tepalai ir skys
čiai plaukų augimui skatin
ti. Deja, jie visi yra bever
čiai. šiuo metu Vaistų Ad
ministracija deda pastan
gas, kad tokie plaukų augi
mui skatinti produktai kaip 
beverčiai būtų uždrausti 
parduoti.

Norint nustatyti plaukų 
plikimo priežastį reikia vi
sų pirma išsiaiškinti ar tas 

asmuo turi normalų kiekį 
hormonų, ar skydinė liauka 
veikia gerai, ar kraujuje 
yra pakankamai geležies ir, 
ar tas asmuo nevartoja 
vaistų, kurie prisideda prie 
plikimo. Tokie vaistai yra 
heparinas, amfetaminai, L- 
dopa, imami per burnų auk
so preparatai, perdidelis 
kiekis vitamino A ir kai 
kada Inderolis.

Moteriški hormonai plau
kų slinkimų stabdo, bet jie 
tinka tik moterims, o ne 
vyrams. Be to, jie naujų 
plaukų neaugina ir veikia 
tik tol, kol juos vartoji, 
šiuo metu su pasisekimu 
yra vartojamas Minoxidil, 
kuris ne tik, kad stabdo 
plaukų slinkimų, bet ir ža
dina naujų plaukų augimų. 
Toks Minoxidil’o veikimas 
buvo pastebėtas atsitikti
nai. Minoxidil’as yra varto
jamas kraujo spaudimui 
mažinti. Pacientai, kurie jį 
vartojo, pastebėjo, kad ant 
jų kūno ryškiai padidėjo 
plaukų augimas. Tolimesni 
tyrimai parodė, kad jeigu 
jis būna užteptas ant odos, 
tai jis stimuliuoja plaukų 
augimų ant tos odos vietos, 
kur jis būna užtemptas. Mi- 
noxidil užteptas ant odos 
paviršiaus būnai mažai ab
sorbuojamas į viso organiz
mo sistemų, todėl jis paša
linio veikimo neduoda. Bet 
stebuklo ir iš Minoxidil nė
ra ko laukti. Jis tinka tik 
tiems, kurių nuplikusi skal
po vieta nebūna didesnė 
kaip 4 coliai pločio ir plau
kų slinkimas būna prasidė
jęs neanksčiau kaip prieš, 
10 metų. Minoxidil varto
jant irgi susidaro keblumų, 
būtent, jį reikia tepti ant 
nuplikusios vietos du kar

ŽEMĖS TRAUKA
BALYS AUGINĄS

TUŠTI
Mano vaikystės gandralizdžiai 
Liūdinčiam gluosnyje — 
Pavasariais
Jau nesugrįžta gandrai — 
Tik karklų akli kačiukai, 
Staiga nubudę,
Dairos manęs-------

Saldžiom ašarom
Kai pravirksta klevo šaka, 
Ir drungnas gyvybės vėjas 
Sudrumsčia žydėjimo versmę — 
Mane —
šlamančių senmiškio samanų — 
žemės magneto trauka
Tolydžio vis traukia į šiaurę — 
Namo.

Kur Motinos maldos 
Tylinčiam smėlyje 
Laukia manęs —. —>

tus dienoje. Nustojus tepti 
plaukų augimas sustoja, be 
to, šis vaistas yra brangus 
ir kainuoja apie 30 dolerių 
savaitėje.

Plikų skalpo vieta dar ga
lima apželdinti persodintais 
ir iš užpakalinės skalpo da
lies paimtais plaukais. To
kie persodinti plaukai būna 
atsparesni hormonų įtakai 
ir, jeigu persodinti prityru
sio gydytojo, atrodo visai 
natūraliai.

Saulės spinduliai, įvairūs 
chemikalai ir karšti plau
kų sukimai, plaukus padarą 
nelygius, suskilusius ir jie 
pradeda lūžti. Tokiu atve
ju proteinų turintieji šam
pūnai plaukus sustiprina ir 
juos padaro švelnesniais.

Užbaigiant norisi pami
nėti vienų skalpo sutrikimų, 
seborojinį dermatitų, popu
liariai vadinamų pleiska
nom. Pleiskanos atsirandar 
kai skalpo epitelio viršuti
nės celės per greitai dalina
si ir pagreitintai šeriasi. 
Šampūnai kaip Selsun, Zin- 
con arba Head and Should- 
der stabdo pagreitinta epi
telio celių skilimų ir tokiu 
būdu mažina pleiskanas.

TRAIN
JT TO BE A
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Sol. Gintarė Jautakaitė. Jos pirmasis pasirodymas JAV.bus 
gegužės 22 d. Jaunimo centre, Chicagoje, "Margučio" rengiamame 
koncerte. Eugenijaus Butėno nuotr.

Pasiklausykim 
gražiabalsės

Lietuvių išeivijos spau
doje pastaruoju metu daž
nokai rašoma ir radijo lai
dose kalbama apie Gintarę 
Jautakaitę. Ji yra išskirti
no talento poetė, kompozi
torė ir dainininkė-kolaratū- 
rinis sopranas. Būdama 11 
metų amžiaus pradėjo ra
šyti eilėraščius. Paskui pa
mėgo paišybų ir vėliau visa 
širdimi pamilo muzikų ir 
dainų. Tikriausia Įtakos tu
rėjo tėvai. Abu tėvai muzi
kai — teoretikai, dirigentai.

Gintarė būdama vos ke
liolikos metų amžiaus pra
dėjo sėkmingai reikštis sce
noje, koncertuose ir t.t. 
Plačiai išgarsėjo savo įdai- 
navimais plokštelėse. Kaip 
antai, Giedriaus Kuprevi
čiaus miuzikle „Ugnies me
džioklė su varovais”, Min
daugo Urbaičio „Daina apie 
vaikus’’, to pačio Urbaičio 
miuzikle „Dainuojantis ir 
šokantis mergaitės viever
sėlis’’ ir kt. Negalima nepa
minėti Gintarės pasirody
mų — dainavimo filmuose 
„Gamtoje nėra blogo oro’’, 
„Muzikinis m a r a t onas”, 
„Paskutinis barjeras” ir t.t. 
Ilgainiui Gintarė tapo iški
lia ir populiaria dainininkė, 
festivalių laureatė. Ypatin- 
ko pasisekimo sulaukė jos 
vadovautos televizijos „De
biuto” laidos. Jos sukurta 
daina „Dobilo širdy” skam
bėjo ne tik estradose, bet ir 
radijo laidose toli už Lietu
vos ribų, šiai dainai ji pa
rašė žodžius, muzikų ir pa
ti įdainavo į plokštelę.

Truputį pakeistais lietu
vių liaudies dainos žodžiais 

tariant, „Bet tai širdelei 
kažko lyg negana’’. Gintarė 
k o n certuodama Maskvoje 
susipažino su amerikiečių, 
vienos firmos atstovu. Su
sipažino, įsimylėjo ir ište
kėjo. Ilgiau gyveno Mask
voje, paskui Stockholme ir 
Londone, o dabar gyvena 
Hamden, Connecticut.

Rašančiajam Gintarė Jau 
takaitės pasireiškimai Lie
tuvoje nebuvo naujiena. 
Prieš maždaug penketų me
tų netikėtai teko išgirsti ir 
apie Gintarės ištekėjimų už 
amerikiečio. Tačiau asme
niškai susidurti ir susipa
žinti buvo lemta tik prieš 
porų mėnesių. Kas gi neži
no „Margučio”, kuris jau 
daugiau kaip 50 metų reiš
kiasi įvairių koncertų ren
gimu? Kodėl gi nesurengti 
ir Gintarės Jautakaitės kon
certo ? Tuo daugiau, kad 
atvirai kalbant, Gintarės 
koncerto surengimo slaptai 
tikėtasi jau keleri metai.

Gintarės Jautakaitės kon
certas rengiamas gegužės 
22 d., sekmadienį, 3 vai. p. 
p. Jaunimo centre. Gintarė 
atliks savo sukurtų dainų 
koncertų, palydint Dariaus 
Polikaičio specialiai šiam 
koncertui sudaryto orkes
tro. Lietuvių visuomenei 
bus reta proga pasiklausyti 
gražiabalsės Gintarė dai
navimo. Po koncerto, birže
lio mėnesį, Gintarė Jauta
kaitė penkeriems metams 
išvyksta į Europų. Rengė
jai tikisi deramo dėmesio 
ir gausaus atsilankymo.

p. petrutis
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St. Petersburgo tautininkų veikla
SKLANDUS IR 

DARBINGAS 
SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos St. Peters
burg skyriaus metinis na
rių susirinkimas įvyko 1988 
m. kovo mėn. 24 d. Lietu
vių klubo mažojoje salėje. 
Susirinkimą atidarė sky
riaus pirmininkas inž. Alfa 
Šūkis, šiltais žodžiais pa
sveikino susirinkime daly
vaujančius svečius Tautinės 
Sąjungos garbės narį inž. 
Joną Jurkūną, buvusį kelių 
kadencijų Tautinės Sąjun
gos pirmininką inž. Vaclo
vą Mažeiką ir visus susi
rinkimo dalyvius. Padėko
jęs svečiams už atsilanky
mą ir nariams už gausingą 
s u s i r inkime dalyvavimą, 
linkėjo susirinkimui būti 
sklandžiam, darbingam, na
šiam sugestijomis ir daly
kiškomis svarstybomis. Ap
gailestavo, kad keletui na
rių sveikata neleido daly
vauti susirinkime, bet tiki, 
kad mintimis jie yra su 
mumis. Po A. Šukio svei
kinimų ir linkėjimų buvo 
pagerbti mirusieji skyriaus 
nariai atsistojimu ir vienos 
minutės giliu susikaupimu. 
Vien tik 1987 m. skyrius 
neteko 3-jų veiklių narių: 
Juozo čėsnos, Simo Velba- 
s|O ir Mykolo Karaičio.

Pirmininkas Alfa Šūkis 
susirinkimui pirmininkauti 
pakvietė Vadovą Mažeiką 
ir sekretoriauti Joną šve
dą. Prieš pradedamas vyk
dyti darbotvarkę, pirminin
kaujantis Vaclovas Mažei
ka padarė trumpą įžangą 
apie St. Petersburg skyrių. 
Būdamas Tautinės Sąjun
gos pirmininku, dėjęs ne
mažai pastangų, kad St. 
Petersburg įsisteigtų Tau
tinės Sąjungos skyrius, nes 
jis jautęs, kad St. Peters
burg dirva bus derlinga 
tautinei minčiai ir . ją pa
sėtas tautinės minties grū
das užaugs į didelį ir kupi
ną vaisiais medį. Ir taip 
g a 1 v o damas neapsirikęs. 
Skyrius nariais paaugo dau
giau kaip dvigubai, nuo įsi- 
steigimo dienos, veiklus ir 
sutartinai veikiantis tėvy

1988 
metų EKSKURSIJOS
l VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS
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nės išlaisvinimo pastango
se. Iš 6-ių šio skyriaus me
tinių susirinkimų, jam yra 
labai malonu trečią kartą 
pirmininkauti šio skyriaus 
metiniam susirinkimui.

Baigęs įžanginį žodį per
skaitė valdybos patiektąją 
darbotvarkę, o sekretoriau
jantis Jonas švedas praeito 
susirinkimo protokolą, ku
rie buvo be pataisų ar pa
pildymų priimti.

Po to, pirmininkaujantis 
Vaclovas Mažeika pakvietė 
Joną Jurkūną apžvelgti ir 
išryškinti Tautinės Sąjun
gos užmojus šiuo laiku po
litinės veiklos vingiuose. 
Prelegento Jono Jurkūno 
pranešimas buvo konden
suotas, atidengiantis kai 
kuriuos spaudoje nepasiro- 
džiusius dalykus, įdomus ir 
aktualus. Visų buvo labai 
atidžiai, dėmesingai išklau
sytas ir palydėtas smar
kiais plojimais.

Toliau sekė valdybos ir 
kontrolės komisijos prane
šimai. Pranešimą valdybos 
vardu padarė skyriaus pir
mininkas A. šūkis. Jo pra
nešimas buvo trumpas, bet 
apie skyriaus veiklą viską 
pasakantis. Daug ilgėliau ir 
gana išsamiai pranešė apie 
Tautinės Sąjungos Tarybos 
suvažiavimą, jame svarsty
tus reikalus ir padarytus 
nutarimus. Apie skyriaus 
finansinį stovį, pranešimą 
padarė skyriaus iždininkas 
Antanas Diškėnas. Dviem 
kontrolės komisijos nariams 
sergant, o trečiam nariui 
darbas neleido susirinkime 
dalyvauti, kontrolės komi
sijos prisiųstą knyvedybos 
patikrinimo aktą, perskai
tė iždininkas Antanas Diš
kėnas. Kontrolės komisija 
savo akte siūlo susirinkimui 
išreikšti iždininkui Antanui 
Diškėnui didelę padėką už 
gerai ir tiksliai vedamą 
knygvedybą. Klausimai dėl 
valdybos ir kontrolės komisi
jos pranešimų buvo grynai 
informacinio pobūdžio, ne
sudarantieji jokių priekaiš
tų. Į iškeltuosius klausimus 
atsakė ir paaškinimus davė 
pirmininkas A. šūkis ir iž
dininkas Antanas Diškėnas.

Toliau buvo einama prie 
valdybos ir kontrolės komi
sijos rinkimų.

Nominacijų komisijos 
pirmininkas Kostas Vaičai
tis prisipažino, kad turėjo 
gerokai pavargti ir įdėti 
daug pastangų, pakol pasi
sekė surasti asmenis sutin
kančius būti renkamiems į 
valdybą ir kontrolės komi
siją. Į valdybą: Antanas 
Diškėnas, Vincentas Gruz
dys, Antanas Kašuba, Bro
nė Miklienė ir Juozas žvy
nys. į kontrolės komisiją: 
Aldona čėsnaitė, Stasys 
Kazlas ir Antanas Rūkas. 
Visi sutikę būti renkami į 
valdybą ir kontrolės komi
siją buvo vienbalsiai išrink
ti. Vėliau pasiskirstė parei
gomis sekančiai: Antanas 
Kašuba pirminininkas, Juo
zas žvynys pirmasis vice- 
p i r m i n inkas, Vincentas 
Gruzdys antrasis vicepir
mininkas, Bronė Miklienė 
sekretorė ir Antanas Diš
kėnas iždininkas. Išrinktie
ji į kontrolės komisiją pa
siskirstė pareigomis: Anta
nas Rūkas pirmininkas ir 
nariais Aldona čėsnaitė ir 
Stasys Kazlas.

Susirinkimas į Tautinės 
Sąjungos Seimą atstovais 
išrinko: Vytautą Miklių, 
Antaną Gudonį ir Stasį 
Kazlą. Vėliau Antanui Gu- 
doniui atsisakius vykti į 
seimą į jo vietą valdyba 
įgaliavo Leokadiją žvyme
nę. Alfa šūkis ragino na
rius pagal išgales kuo gau- 
singiau dalyvauti seime.

Pirmininkaujantis Vaclo
vas Mažeika, su vos praėju
siomis vardinėmis, šiltais ir 
širdis glostančiais žodžiais 
pasveikino Kostą Vaičaitį 
ir Juozą žvynį. Susirinki
mas jiems sugiedojo ilgiau
sių metų.

Renginių vadovė Leoka
dija žvynienė su talkinin
kėmis susirinkimo dalyvius 
vaišino kepsniais ir kava. 
Dar ilgokai buvo paben
drauta besivaišinant keps
niais ir kava. Susirinkimas 
buvo darnus ir vyko gied
rioje ir pakilioje nuotaiko
je. (j. ž.)

HOSPITAL
EXECUTIVE HOUSEKEEPER 
For hospital in N. Y. & N. J. areas. 
3-5 yrs. exp. a plūs. Please call 201-

6. Rugpjūčio
7. Rugsėjo
8. Spalio

17-31
7-21

10-19

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS 
tel. (416) 593-0600 
iki 11 v. r. ir po 6 v. v.

(416) 245-9990

Apie profesijas vJi^
Labai apgailestauju ir 

graužiu nagus, kad pasirin
kau blogą profesiją. Tiesą 
sakant pasirinkimo čia jo
kio nebuvo. Likimas pastū
mė. O likimas ne žmona, su 
juo negali ginčytis. O jeigu 
ir gincysies tai pralaimėsi. 
Ir prieš likimą ir prieš žmo
ną.

Tad Čia ir noriu tarti ke
letą žodžių apie profesijas. 
Kai kurios iš jų baisiai ge
ros. Malonu, ir pinigai kaip 
iš gausybės rago į kišenių 
byra. Tik spėk į banką neš
ti. O kai kurios, tiesiog Die
vo aplaidžia,

KONTRAKTORIUS. Pa
statei namą su visais pato
gumais. Ir vandens neuž
miršai ir šviesa žiba. Bet 
kur tau. Savininkas ima 
rėkti. Stogas varva. Virtu
vėje karštas vanduo bėga 
ne ten kur reikia. O ar jis 
žino, kur karštam vandeniui 
reikia bėgti? Lubos taip 
įlinko, kad aukštesnio ūgio 
piliečiai turi labai susilenk
ti. šildymas žiemą šaldo, o 
vasarą šildo. Durys taip už
sidaro, kad į savo nuosavą 
namą negali įeiti. Gerai, kad 
langų negalima uždaryti. 
Tai lendi per langus. Ir t.t. 
Tai ar čia gera profesija?

ISTORIKAS. Viena ge
riausių profesijų. Prisisukai 
prie Bendruomenės ar kito 
kurio Fondo, dolerių nesi
gailinčio, ir rašai. Svarbu 
parašyti 350 puslapių. Nei 
tau kortą punčiuoti, nei bo
sai aplink sukasi. Rašai 
sau, kas į galvą ateina. Ne
patiks ką parašei. Dėl to 
nereikia sukti galvos. Tegul 
išmeta. Pinigai vistiek jau 
gauti. Pašvilpkit.

ELEKTRIKAS. Jeigu li
kimas tau lėmė būti elektri
ku, ir jeigu elektra tavęs 
nenutrenkė, tai išgirsti vis
ko. Paspaudžiu jungtuką, 
tai vietoje lempos vėsintu
vas ima veikti, o žiemą jo 
nereikia. Įjungiu pečių, tai 
televizija ima veikti. O aš 
tos programos nenoriu ma
tyti.

AUTO TAISYTOJAS 
(GAS STATION). Atva
žiuoja koks pilietis su pe
reito šimtmečio Fordu ir 
nori, kad jis kaip Cadila- 
kas lakstytų. Na, galima 
dar grindis medines įdėti, 
kad neiškristų važiuoda
mas. Bet kaip su motoru? 
Tas biesas vietoj į priekį, 
atbulas lekia. Su juo jau 
pro garažo duris ir sieną 
pravažiuota ir tik sekan
čiame bloke mūrinis namas 
sustabdė. Tai ką su tuo da
ryti? O savininkas šaukia: 
”Mano senelis važinėjo. 
Buvo geras, o dabar turbūt 
nori nuo manęs nulupti?”

ASTRONAUTAS. Čia ge
ra profesija. Išlėkei kur į 
nežinomas erdves ir kas ten 
žino ką ten darai. Guli sau 
kabinos palubėje ir poil
siauja. Mat oras ten labai 
skystas. Nėra traukos. Ne

prikabina prie žemės, kaip 
mus visus kitus žemės va
balus. Nusileidai. Fotogra
fai apipuola. Paskui savo 
veidą visuose laikraščiuose 
matai.

ADVOKATAS. Viena ge
riausių profesijų. Kuo dau
giau pralaimi, tuo daugiau 
pelno. Pralaimėjai teisme, 
darai apeliaciją. Pralaimė
jai apeliaciją, dar kur nors. 
Ir kuo tu daugiau pralaimi, 
tuo daugiau pinigų. Vienas 
džiaugsmas. Ir pasibaigia 
tik tada, kai klijentas iš
čiulptas iki paskutinio krau
jo lašo ir dar skolų užtrau
kė, keliom generacijom po 
jo. čia lyg kokia pensija 
tau.

DAKTARAS, ši profesi
ja labai rimta. Paremta 
gyvybe ar mirtim. Bet pro
fesiniai tas neturi reikšmės. 
Ligonis mirs ar gyvens, ho
noraras už operaciją garan
tuotas. Apsirikimų čia nie
kas net nežino, čia tau ne 
automobilis, kurį atšaukia. 
Automobilį atšauks, įstatys 
kokią naują dalį ir jis eina. 
O kaip tu lavonėlį atšauksi 
ir kokią dalį atstatys! ? Tad 
nieks dėlto ir nesuka gal
vos nei sau nei daktarams. 
Kai kurie pavydi moterų 
daktarams. Sako: ”Kasdien 
naujos moterėlės ir nuogos. 
Vajei”. Nepavydėkit. Kai 
kurias pamačius reikia už
simerkti.

POLITIKIERIUS. Pati 
geriausia profesija. Ko gi 
reikia būti politikierium? 
Sunku aptarti. Nei kokiuo
se moksluose savo galvą 
džiovinti. Nei diplomų nie
kas neklausia. Nei. . . nieko, 
absoliučiai nieko. Didžiau
sias rūpestis, kaip gauti 
pinigų savo asmens rekla
mai. Va čia politikierius 
parodo nežmoniškai puikius 
sugebėjimus. Savireklamai 
išleidžia daugiau pinigų ne
gu jo tarnybinė alga per 
šimtmetį galėtų apmokėti. 
Tad kaip čia? Va čia, pa
prastas, mokesčius mokan
tis pilieti, net negalvok. Iš 
proto išsikraustysi.

DAILININKAS. Iki šiol 
maniau, kad tai labai pras
ta profesija. Mat spauda 
bus padariusi labai blogą 
įtaką kalbėdama apie ba
daujančius dailininkus. Nie
kai, tikri niekai, štai buvo 
parduotas Van Gogho pa
veikslas už 40 milijonų do
lerių. Tai, ką jūs į tai pasa
kysite? O tam paveiksle 
nieko ypatingo. Saulėgrą
žos. Na, ar ne gera profe
sija?

JOURNEY MACHINIST
Seeking journeyman machinist for 
night shifts. Journeyman certifica- 
tion minimum 5 years experience re- 
quired. Involves layout, fabrication & 
inspection of complex machine shop 
work. Work from blue prints, de- 
signs, specificalions, written/orai 
instructions. Desired experience will 
include EDM, T1G welding, heat teat- 
ing.
Send resume. Qualifications to:

CORNING GLASS WORKS
275 RIVER ST.

ONEONTA, N. Y. 13820-2299 
(17-19)
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SOCIALINĖS IR PSICHOLOGINĖS PROBLEMOS
Antanas Juodvalkis

Konferencija šūkiu: „Vy
resniųjų lietuvių socialinės 
bei psichologinės proble
mos” įvyko š. m. balandžio 
23 ir 24 dienomis, Balzeko 
lietuvių kultūros muzieju
je, Chicagoje. Konferenciją 
organizavo JAV LB socia
linių reikalų taryba, vado
vaujama Danguolės Valen- 
tinaitės. Buvo sutelkti ti
tuluoti profesionalai paskai
tininkai, kurie nagrinėjo 
vyresnio amžiaus žmonių 
padėtį ir problemas. Gaila, 
kad rimtų ir gerai paruoš
tų bei suprantamai perduo
tų žinių, atvyko pasiklausy
ti tik saujelė pensininkų. 
Šiai konferencijai ruošti ko
mitetas savo uždavinį at
liko be priekaištų: paimtos 
erdvios ir geroje vietoje 
esančios patalpos, tvarkin
ga registracija, parūpinta 
kava su priedais, išleista 
programa su plačia infor
macija, o pensininkai neat
vyko ir nepasidomėjo jiems 

Prie spaudos stalo konferencijoje: P. Petrutis, A. Juodvalkis ir J. 
Žygas.

Dvidešimt šeštasis 

Dirvos novelės 

konkursas
PREMIJA 600 DOLERIŲ skiriama iš 

a. a. SIMO KAŠELIONIO palikimo, kurį 

tvarko Korp! Neo-Lithuania.

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

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

I

Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1988 m. 

birželio 15 d.

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

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

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

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

teikiamomis žiniomis (pa
baigoje dar grįšime prie šio 
klausimo).

Konferenciją numatytu 
laiku atidarė ir įvadinį žodį 
tarė pirm. D. Valentinaitė. 
Ji pažymėjo, kad atėjo lai
kas moksliškai susipažinti 
su vykstančiu gerontologi- 

Soc. reikalų konferencijoje pirm. D. Valentinaitė ir moderatorius dr. 
V. Černius.

niu procesu ir iš to atsiran
dančiomis p r o b lemomis. 
Lietuviai yra perdaug kuk
lūs ir ne visi naudojasi vyr. 
amžiaus žmonėms įstaty
mais teikiama pagalba.

Socialinis aprūpinimas, 
medicinos pagalba ar kitu 
būdu teikiama parama, nė

ra kokia nors malonė ar iš
malda, bet valstybės įsta
tymais numatyta pagalba. 
Valstybės ar organizacijų 
teikiama parama nežemina 
žmonių, kurie ja naudoja
si. Ankstyvesnio j i lietuvių 
emigracija, dėl kalbos ir ne
žinojimo neišnaudojo vals
tybės teikiamos pagalbos, 
kai kitos grupės plačiai ja 
praktikavo. LB socialinių 
reikalų taryba per trumpą, 
vos 8-rių metų veiklą, jau 
yra daug atsiekusi ir savo 
p a t a rnavimus tebeplečia. 
Amerikiečių lydymo katilas 
(melting pot) yra apstab- 
dytas ir leidžiama tauti
nėms grupės puoselėti savo 
papročius bei kultūrą, nors 
didesnės ir agresyvesnės 
grupės stelbia nuosaikesnes 
ir mažesnes tautines gru
pes.

Konferencijai palinkėjus 
sėkmės, jai vadovauti pa
kvietė mokslinio laipsnio 
siekiantį ir vyr. amžiaus 
žmonių socialinėmis proble
momis besidomintį Albertą 
Tuskenį.

Konferencijos dalyvius 
pasveikino gen. konsulas 
Vaclovas Kleiza ir Chicagos 
miesto socialinio skyriaus 
komisijonierius Robert Ah- 
rens (turbūt ne kokį įspūdį 
išsinešė, dėl apgailėtinai 
mažo dalyvių skaičiaus).

Konferencijos moderato
rium pakviestas prof. dr. 
Vytautas J. Černius, Temple 
universiteto profesorius, ar
tėjęs prie vyresniųjų am
žiaus (gimęs 1926 m. Lie
tuvoje). Studijavo Pabalti
jo ir Muensterio, Westfalen 
universitetuose, Vokietijo
je. Bostone įsigijo BA iš 
biologijos, o Chicagos uni
versitete MA iš pedagogi
kos ir PHD iš mokyklinės 
p s i c hologijos. Įvairiuose 
universitetuose dirbo mo-

Soc. reikalų konferencijoje programos vedėjas 
paskaitininke dr. Aldona Malcanaite-Griniene ir

kyklinėse 1 a b oratorijose. 
1987 m. buvo nusiųstas į 
Sokoto, Nigeriją, paruošti 
mokomąjį personalą. Studi
jinius semestrus yra pralei
dęs Europos universitetuo
se, dirbdamas su vyr. am
žiaus žmonėmis. Dr. V. Čer
nius yra parašęs eilę straip
snių, monografijų, vokie
čių ir anglų kalbomis, pra
vedęs seminarus Ameriko
je, Meksikoje, Vokietijoje, 
Austrijoje. Visos studijos 
lietė žmogaus vyresnėjimo 
procesą. Ir šioje konferen
cijoje ne tik moderavo kitų 
prelegentų pasakytas min
tis, bet ir pats skaitė dvi 
pas kaitas: Konferencijos 
reikalingumas ir reikšmė ir 
Pasitenkinimas gyvenimu 
po šešiasdešimt metų.

Prof. dr. Aldona A. Mal- 
canaitė-Grinienė, psicholo
gė, skaitė paskaitą tema: 
Psichologiniai sveikas vy
resniųjų amžius. Prelegentė 
gimė 1937 m. Kaune, gyve
no Clevelande, Loyolos uni
versitete įsigijo bakalaurą, 
Duųuesne u n i v e r sitete, 
Pittsburghe, gavo masterį 
ir Pittsburgho universitete 
daktaratą. Dirbo kaip in
dustrijos, universitetų ir li
goninių a d m i nistravimo 
konsultantė, o nuo 1977 
m. savarankiška psicholo
gė - konsultantė. Dalyvavo* 
Mokslo ir kūrybos simpo
ziumuose. Ten skaitė įdo
mias paskaitas — „Neigia
mieji reiškiniai vyruose, au
gintuose pagal tradicines 
vyriškumo roles” ir „Vy
resnio amžiaus žmonių psi
chologinių negalavimų prie
žastys”.

Dr. Aldona Grinienė savo 
paskaitoje įdomiai nagrinė
jo vyr. amžiaus žmonių gy
venimo ir negalavimų bū

Dr. R. Kriaučiūnas skaito paskaitą

Alb. Tuskenis su 
pirm. D. Valentinaitė.

dus. Vyr. amžiaus žmones 
ji skirsto į šias grupes:

65-75- metų jauni vyr. 
amžiaus žmonės,
75-85 metų vidutiniai 
vyr. amžiaus žmonės ir 
85 metų ir vyresni — 
seni žmonės.

Senatvės ligos, kaip to
kios nėra, bet yra dažnes
ni organų sutrikimai. Su
sirgimų būna įvairiame am
žiuje. Senatvė ateina pa
mažu ir staigesnių lūžių ne
būna. Kiekvienas senatvę 
pergyvena savaip ir savo 
laiku. Gerontologijos moks
las yra jaunas ir šių laikų 
psichologai, socialogai ir 
medikai yra įsitraukę į šios 
rūšies tyrinėjimus. Dar te
bėra daug daugiau klausi
mų, nei surasta atsakymų.

Priešpietinę sesiją už
sklendė LB sočiai reikalų 
tarybos pirm. Danguolė Va
lentinaitė, nagrinėdama ak
tualų klausimą — „Sociali
nės gerovės reikšme Ame
rikoje europiečių kilmės gy
ventojams”. Lietuviai, dėl 
kuklumo ar nežinojimo, 
dažnai praranda valstybės 
ar miestų teikiamus paleng
vinimus ir patarnavimus 
vyresnio amžiaus žmonėms. 
Agresyvieji visada pirmieji 
pas inaudoja duodamomis 
lengvatomis ir pašalpomis. 
Įstatymais teikiama pagal
ba nėra išmalda ar žmogaus, 
pažeminimas, bet atpildas 
už ilgalaikį darbą ir gyve
nimą.

Paskaita buvo aktuali ir 
atremta į šio meto gyveni
mą ir sąlygas.

Po pietų pertraukos, po
rai prelegentų dėl įvairių 
prie žasčių nepasirodžius, 
konferencija buvo tęsiama

(Nukelta į 8 psl.)
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Socialinės ir psichologinės problemos...
(Atkelta iš 7 psl.) 

programoj numatytu laiku 
ir tvarka. Klausytojų skai
čius beveik padvigubėjo. 
Vyr. amžiaus žmonėms rei
kia daugiau laiko pasiruoš
ti ir apsitvarkyti, nes lė
čiau judama ir galvojama. 

Pradėjo, jau minėtas pa
skaitininkas, dr. V. Čer
nius, kalbėjęs apie "Pasi
tenkinimą gyvenimu po 60 
metų". Apie medicinišką 
apžvalgą gerontologijos sri
tyje, kalbėjo du specialis
tai — dr. Vidas Nemickas, 
širdies ligų ir dr. Arvydas 
Vanagūnas, vidaus ligų. 
Abu čikagiškiams gerai pa
žįstami ir paslaugūs jauni 
gydytojai, dažni paskaiti
ninkai.

šeštadienio programą bai
gus, visi prelegentai ir da
lyviai, šios konferencijos 
šeimininkės D. Valentinai- 
tės, buvo pakviesti į Sek
lyčią vakarienei ir paben
dravimui.

Sekmadienis, balandžio 24

Susirinkus vos keliolikai 
vyr. amžiaus žmonių, kon
ferencija buvo laiku pra
dėta ir tęsiama toliau. Kal
bėjo dr. Romualdas Kriau
čiūnas, klinikinis psicholo
gas, daktaratą įsigyjęs 1967 
m. Washingtono universi
tete, Dirba protinės svei
katos centre Lansinge, Mi- 
chigan. Bendradarbi a u j a 
krašto ir lietuvių profesinė
je bei populiariojoje spau
doje. Skaitė labai aktualią 
paskaitą — "Depresija ir 
savižudybė vyresniųjų tar
pe". Prelegentas aptarė de
presijos pobūdį, priežastis, 
priemones bei būdus ją gy
dyti ir žmogų grąžinti į gy
venimą. Depresija kartais 
nuveda ir į nusižudimą. Pa
skaita buvo gyvenimiška ir 
įdomi, iššaukusi visą eilę

paklausimų ir sukėlusi pla
tesnes diskusipas.

Konferencijos eigą ir pa
reikštų minčių santrauką 
bei siūlymus, pateikė mo
deratorius dr. V. Černius. 
Konferenciją užsklendė dr. 
P. Kisielius ir dr. A. Raz
ma savo siūlymais ir išva
domis apie Amerikos lietu
vių socialinę gerovę.

Užsklandai

Dvi dienas trukusi sociali
niais klausimais konferen
cija, rengta JAV LB socia
linių reikalų tarybos, gerai 
buvo organizuota ir praėjo 
sklandžiai. Prelegentais bu
vo pakviesti aukštų kvali
fikacijų lietuviai mokslinin
kai ir administratoriai. Pre
legentų pasiruošimas, po
puliariai perduotos žinios 
apie jų nagrinėjamus klau
simus ir geras lietuvių kal
bos mokėjimas, stebino ne 
vieną klausytoją. Tikra pa
dėka ir pagarba jiems.

Kitaip atrodė auditorija. 
Marguette Parko ir apylin
kėse dar netrūksta vyr. am
žiaus lietuvių, kurie užpildo 
įvairių renginių sales, bet 
per mažai jų pasirodė, gali
ma sakyti, specialiai jiems 
skirtoje konferencijoje. Net 
nepasiekė eilinių penktadie
nių vakaronių lankytojų 
skaičiaus. Tiesiog negalima 
suprasti, kodėl taip įvyko. 
Rodos ir reklamos buvo pa
kankamai, ir nagrinėjami 
klausimai buvo aktualūs ir 
įdomūs, o klausytojai — 
nesirodė, neatvyko. Prele
gentai keliavo, gaišo laiką, 
ruošėsi, norėdami pasidalin
ti turimomis žinomis su vy
resnio amžiaus lietuviais ir 
palengvinti jų senatvės die
nas, o jie neskyrė reikiamo 
dėmesio, žinau, kad tą sa
vaitgalį buvo labai daug 
renginių, bet kada Chicago

je jų truko?
Rengėjams priklauso nuo

širdi padėka už rodomą nuo
latinį rūpestį vyr. amžiaus 
lietuvių gyvenimu ir jiems 
teikiamą pagalbą.

JAV LB socialinių reika
lų tarybą sudaro: pirminin
kė Danguolė Valentinaitė, 
nariai — Kornelijus Jazbu
tis, dr. Petras Kisielius, 
Gražina Micevičiūtė, Leo
nas Narbutis, dr. Antanas 
Razma ir Kęstutis Žukas.

Šios konferencijos orga
nizacinis kolektyvas: pirm. 
Danguolė Valentinaitė, vi- 
cepirm. Rūta Musonytė (fo
tografė) ir Albertas Tus- 
kenis (programos vedėjas), 
sekretorė Teresė Drūtytė- 
Šoliūnienė, leidinio redakto
rė ir informacija Elena Si
rutienė, renginių globėja 
Birutė Podienė ir vaišių rū
pintoja Irena Stašaitis.

Konferencijai rengti ko
lektyvas savo pasiimtas pa
reigas atliko gerai ir rei
kiamai priėmė lankytojus.

Atskirai tenka pažymėti 
konferencijos leidinuką, ku
riame pateikta prelegentų 
biografinės žinios ir skai
tytų paskaitų santraukinės 
mintys. Tai palengvino 
klausytojams lengviau su- 
sigautyti. Surinkti lietuvių 
įstaigų, įmonių ir organiza
cijų gausūs skelbimai, pri
sidėjo prie leidinuko išlaidų 
padengimo.

Dar vienas pageidavimas. 
Jei sąlygos leistų, reikėtų 
skaitytų paskaitų santrau
kas paskelbti periodinėje 
spaudoje, jei leidžiamame 
"Pensininke" netilptų — 
pritruktų vietos. Per Mar
gučio radiją jau leidžiamos 
kai kurios paskaitos ir girdi 
platesnė auditorija, bet tik 
Chicagoje ar jos artimiau
sioje apylinkėje. Būtų nau
dinga pasiklausyti ar pasi
skaityti visiems lietuviams, 
paplitusiems po visą pasau
lį.

Mylimai motinai

MALVINAI RUDAITIENEI
mirus, jos dukroms ROMAI DEGĖSIENEI, 
MALVINAI ŠVARCIENEI bei kitiems ar
timiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Gabrielė ir Albinas 
Dzirvonai 

Bronė ir Albertas 
K r e m e r i a i

A A.

MALVINAI RUDAITIENEI
mirus, dukrai ROMAI ir žentui DANIELIUI 

DEGĖSIAMS ir visai jų šeimai reiškiame 

gilią užuojautą.

Elena ir Kazimieras
Pociai

INTERNATIONAL
G.T. international dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais.

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8801

Nr. 8802/F

Nr. 8803/M
Nr. 8806/F

Nr. 8807/M 
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M
Nr. 8810/F

Nr. 8811/M 
Nr. 8804/BAL

Lietuva 15 d gegužės 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago
$2,215.1
Lietuva d.; Maskva 1 d., i Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.
N.Y. $2,085.00; Chicago $
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,'125.00. 
Lietuva 10d., rinT A ngradas 1 d., Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31.
N.Y. $2,081 $2,195.00.
Uetuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00.
Uetuva 9 d„ Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00 
Pabaltljis: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 3 d. 
liepos 10-25. N.Y. $2,390.00; Chicago $2,493.00

G.T..International tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais. 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272

A. A.

MALVINAI RUDAITIENEI
mirus, dukroms MALVINAI ir JONUI 

ŠVARCAMS, ROMAI ir dr. DANIELIUI 

DEGĖSIAMS bei artimiesiems reiškiame 

nuoširdžią užuojautą.

Stefa ir Vytautas
Gedgaudai

A. A

MALVINAI RUDAITIENEI

mirus, jos dukrai ROMAI ir žentui Dr. DA

NIELIUI DEGĖSIAMS ir visai jų šeimai 

reiškia giliausią užuojautą ir kartu liūdi.

Aldona ir Vytautas
Taurai
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Petras Vėbra sukaktuvininkas IR ATŽALYNAS STOVYKLAUS
Petrą Vėbrą chicagiškiai 

lietuviai, kaip ir daugelis 
kitur gyvenančių, pažįsta, 
nes jis judrus ir dažnas kul
tūrinių, socialinių renginių 
dalyvis. Visiems žinoma, 
kad Vėbra įdomus "tikrų 
atsitikimų", jo paties per
gyvenimų pasakotojas, neo- 
lituanams žinomas "Ant 
kalno mūrai" ir kitų dainų 
pravedėjas, neolituanėms ir 
moterims žinomas šokėjas 
ir šokdinto jas, meškerioto
jams — geras partneris ir 
meškeriojant, ir poilsiau
jant ... Dirvos skaiytojai 
mena Vėbros pavardę iš 
kasmetinių loterijų, ku
rioms jau apie dvidešimt 
metų kasmet vieną laimikį 
jis skiria. Tokį, kaip čia pa
sakoju, Petro Vėbros por
tretą, jei gerai atsimenu, 
nutapė humoristas Vladas 
Vi j eikis, Petro ir Irenos 
Vėbrų santuokos auksinę 
sukaktį minint.

Antroje dalyje teikiu Pet
ro Vėbros nueitąjį kelią ir 
išsimokslinimą. Man krei
piantis duomenų į Romaną, 
vienturtėlę Vėbrų dukrą, 
gavau jos atsakymą: "Tė
vas neskaito save talentu 
ir neranda jokių nuopelnų 
savyje, bet jūs kolegos —
kalbėkitės ... Kalbu.

Petras Vėbra, gimęs 1908 
m. gegužės 17 d. Radžionių 
k:, Užpalių valse., bet tė
vams nusikėlus į Rokiškio 
apylinkę, Petras augo ii’ 
pirmuosius mokslo metus 
leido Rokiškyje. Vėliau įsto
jo į Mokytojų seminariją ir 
ją baigė Panevėžy j £1929). 
Seminarijoje laikėsi gerų 
mokinių eilėse, bet išsisky
rė iš kitų medžio skulptūra, 
drožinėjimu, kurie semina
ristams buvo privalomu da
lyku — rankdarbiais. Pet

VIENINTELĖ PROFESIONALI 
LIETUVIŲ KELIONIŲ 

ĮSTAIGA KANADOJE 

SKELBIA ir 

GARANTUOJA

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

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

Gruodžio 27 - s
Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 

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

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

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

Mūsų įstaigoje'įrengti kompiuteriai: PEGASUS/GEMINI bei TDS 
Mūsų įstaiga yra narys - 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

Sukaktuvininkas Petras Vėbra

ras juos, drožinius, su ma
lonumu atlikdavo sau ir 
daugeliui kitų, net ir vyrės 
nių kursųy'seminaristams...

Baigęs seminariją tų pa
čių 1929 m. rudenį įstojo į 
Lietuvos universitetą Kau
ne, pasirinkdamas Humani
tarinių mokslų fakultete 
pedagogikąjr_įstoriją. Ga
vo darbą mokytoju, Šančių 
vid. mokykloje IVos įsimat- 
nkuliavęs universitete, įsi
jungė į neolituanų gretas ir 
likosi jose iki šiol, šiais me
tais jis yra neolituanų Chi

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

io 10 1989 m. 

cagos padalinio valdybos 
nariu.

Keletui mėnesių praslin
kus, Petras gauna švieti
mo ministerijos pasiūlymą, 
vykti į Apiatų mokyklą če- 
koslovakijoje, s t u dijuoti 
medžio, akmens, molio 
skulptūrą. Sutiko ir tą mo
kyklą baigė 1933 m. kaip 
valstybės stipendininkas.

Grįžęs į Lietuvą, Vėbra 
buvo paskirtas į Marijam
polės amatu mokyklą, me
džio drožimo klasės moky
toju. Iš ten (1937) buvo nu
keltas į Ukmergę, Amatų 
mokyklos direktoriumi. Di- 
rektoriaudamas be mokyk
los rūpesčių, daug pastan
gų parodė, suplanuodamas 
bei išsirūpindamas ministe
rijos pritarimą bei finan
sus, pastatydinti nuosavus 
mokyklos ir jos dirbtuvių 
pastatus, kainavusius apie 
470,000 litų.

1939 m. Petras Vėbra 
perkeltas į Kauną, Amatų 
mokyklos vicedirektoriumi, 
Šioje mokykloje jis išliko 
mokytoju — ir Lietuvos 
okupacijų metais iki 1944 
m. Vokiečių okupacijos me
tais studijavo VD universi
tete "’ąrch i tektų rą? 1944 m. 
pasitraukė į vakarus ir ap
sigyveno Bavarijoje. Lankė 
meno akademiją Muenche- 
ne. 1949 matkilo į JAV ir 
iki šiol su šeima gyvena 
Chicagoje. Gyvendamas Vo
kietijoje ir Amerikoje pasi
liko ištikimas savo pomė
giui, drožinėti medžio ar li
pyti molio skulptūras, kū
rinius. Iš didesnių jo darbų 
minėtini, dar Lietuvoje gy
venant, k o n s u 11 avimas 
skulptoriams, sukūrusiems

Lietuviškajai Skautijai 
švenčiant 70 metų veiklos su 
kaktį, rugpiūčio 14-24 d.d., 
netoli Clevelando, įvyks Tau
tinė Stovykla, dešimčiai die
nų ir vėl intensyviai apjung
dama visą skautiškąją šeimą. 
Bus stovyklaujama šakomis 
ir paralelinis pasiruošimas 
eina pilnu tempu kiekvieno
je iš jų.

Į šią VH-ja Tautiną Sto
vyklą yra kviečiama taip pat 
ir pats jauniausias prieauglis 
- kartu su tėveliais. Aguonė
lės, Liepsnelės, Bangelės ir 
Giliukai-Ąžuoliukai turės sa 
vo atskirą pastovyklę, su spe 
cialiai jiems skirta 'tikra' 
skautiška programa.

Praktiškai tai bus jaunų 
šeimų pastovyklė, sudarant 
galimybę ir jauniems tėve
liams dalyvauti didžiojoje, 
skautų šventėje, sukaktuvinė 
je stovykloje. Pageidaujama 
kad visi turėtų savo palapi
nes, nors iš toliau atvykstą 
galės išsinuomoti, jeigu 
pakankamai anksti užsisakys 
nes tėra ribotas skaičius: $3 
dienai už palapinę su dviem 
lovutėm.

Pastovyklei "Močiutės 
pasaka" vadovaus Detroito 
Gabijos Tn. tuntininkė ps. 
Vida Juškienė - mokytoja, 
pati auginanti jauną šeimą. 
Jos pagrindinės talkininkės - 
j.s. fil. Milda Arlauskienė , 
s. Elena Nainienė, v.sk. Re
nata Ratnikaitė ir ps. Alma 
Sventickienė, kurios jau turi 
gražią patirtį jauniausiųjų 
stovyklos pravedime. Suda
rytas planas leis ir Tėveliam 
pasikeistinai įsijungti į visą 
dienos programą, tiek pačio
je pastovyklėje, tiek ir visoje 
Stovykloje. Šiuo būdu, bend
ra talka, jauniausieji išgy
vens pirmąją didžiosios sto
vyklos magiką, o prie sprag
sinčio laužo ir tėveliams pasi
mirs dienos rūpesčiai, kai ne 
tolimos jaunystės atminimai 
atsispindės kiekvieno stovyk
laujančio akyse ir šypsenoj.

Jaunosios šeimos yra 
kviečiamos registruotis pas

Rūpintojėlį, 1937 m. Pary
žiaus parodai. Amerikoje 
keletai bažnyčių (St. Louis, 
III., Caster, Mach., Gary, 
Ind. ir kiti didžiuojasi jo 
darbo altoriais, Beverly 
Sheros, Ind. tubernakulu, 
keletas koplytstulpių jo 
prietelių sodybose, keletas 
antkapių kapinėse ir daug 
mažesnių darbelių. Beje, jo 
kūrybos vaisius — gražiai 
atkurtas dail. Antano Alek
sandravičiaus kompozicijos 
Korp! Neo-Lithuania her
bas.

Geriausi linkėjimai Pet
rui Vėbrai, brandaus am
žiaus sukaktuvininkui!

Mečys Valiukėnas

TAUTINĖJE STOVYKLUJE
Oną Šilėnienę • 24301 Oak- 
hill Dr.- Euclid, OH 44117 • 
tel. 216 / 531-8207, arba pas 
tuntininkę-tuntininką vietovėje. 
Registracija $40, įskaitoma 
į mokestį. Tėvai moka pilną 
kainą - $165 ($140 - jeigu 
sumoka iki liepos 1 d.) as
meniui, vaikai iki 2 metų vel
tui, virš 2 metų - tik registra
cijos mokestį. Čekiai rašo
mi Lithuanian Scouts Assn. 
Ine. - VII TS vardu.

Kviečiame visus daly
vauti ir atsivežti savo atžaly
ną, tiesti ranką duoti ir gau
ti, kad 70-toji sukaktis tikrai 
atspindėtų Lietuviškosios 
Skautijos Šeimą!

Nurse 
Manager 
Surgical Unit
Challenging position available 
for individual with some prior 
management experience. BSN 
(MSN preferred) and 3 years' 
Clmical Experience. You will 
be responsible for 24-hour 
management of a dynamic 
36-bed surgical unit. If 
mterested and qualified, 
please send resume to: 
Rosemarie DelVecchio, 
Nurse Recruiter,

Cooper Hospital/ 
University Medical 
Center
One Cooper Plaza 
Camden, NJ 08103

Equal Opportunity Employor

Engineering 
MANUFACTURING 

ENGINEER 
needed by

CIRCLE INDEXABLE 
CUTTINGTOOLS 

MONROVIA, CALIFORNIA

We are expanding our Manu
facturing Engineering De- 
partmerit. We are seeking a 
Manufacturing Engineer 
with a minimum of 5 years 
experience In an indexable 
cuttlng tool manufacturing 
facility, famlliar with process 
planning, process debug- 
ging, merai removal applica- 
tions, and carblde inserts. 
Mušt be able to handle and 
complete multiple projects 
and accomplish resulfs with a 
minimum of directions.

CIRCLE MACHINE COMPA
NY offers a secure future 
with grovvth potential, as well 
a s;

* Southern California Loca- 
tion

* Air Condltioned Shop
* Company paid Empfoyee

Medical Insurance 
Dental Insurance 
Life Insurance

* ProfitSharing 
’Paid Vacation
* Paid Siek Leave
* Paid Holidays
* Secure Company, Founded in 

1947

Oualified Applicants should send 
their resume, w/salarv history to: 

Fred G. Sparlina, President 
CIRCLE MACHINE COMPANY 

1323 S. Shamrock Avenue 
Monrovia, CA 91016 *

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

TOOL SETTER 
Experienced in progressive 

tooling. lst shift.
STEADY WORK & OVERTIME. EX- 
CELLENT BENEFITS INCLUDING 
MAJOR MEDICAL. DENTAL. LIFE 
INSURANCE, PROFIT SHARINC & 
CREDIT UNION.

SIEMON DYNAMIC 
MFG. CO.

60 Echo Lake Road 
Watertown, Ct. 06795 

203-274-2523
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BOSTONO LIETUVIAI
■■ Petras Viščinis

pirmi ninkas Romualdas 
Bielkevičius, palengva atsi- 
gaunąs po širdies negalavi
mų. Posėdyje išklausyti 
pranešimai apie surengtą 
Vasario 16-sios minėjimą ir 
surinktų aukų paskirstymą 
pagal aukotojų valią, aptar
tas likusios Lietuvių bakū
žės turto likimas, pasida
linta nuomonėmis dėl idėjos 
ir galimybių pastatyti pa
minklą žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės, nustatyta 
tvarka, kuria Mirusiųjų pa
gerbimo dieną bus prisimin
ti kovotojai dėl šio krašto 
ir Lietuvos laisvės. Posėdy
je pranešta, kad atlygini
mas už nugriautą Lietuvių 
bakūžę dar neišaiškintas, o 
likusį tos bakūžės turtą su
daro dail. Anastazijos Ta
mošaitienės darbo audiniai, 
kuriuos nutarta parduoti 
Montellos Lietuvių Tauti
niam klubui už 1,500 dol. 
Gauti pinigai galėtų suda
ryti pradžią fondo lėšų, rei
kalingų statymui pamink
lo žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės.

LIETUVIS KANDIDATAS 
Į SEIMELĮ

Ateinančiuose lapkričio 
mėnesį rinkimuose į valsti
jos seimelį atstovus kandi
datu bus jaunas lietuvis 
adv. William Pribušauskas, 
kuris yra pasižymėjęs savo 
sąžiningumu, darbštumu ir 
populiarumu vietos lietuvių 
ir amerikiečių visuomenėje. 
Neseniai jis išrinktas jau 
trečiam iš eilės terminui į 
Brocktono mokyklų komi
tetą 67 G balsų dauguma. 
Vietos lietuviai organizuo
jasi visokeriopai remti jo 
kandidatūrą. Pirmas žings
nis jo išrinkimo kryptimi 
— tai pirminiai rinkimai, 
kurie vyks rugsėjo mėnesio 
pradžioje.

Adv. W. Pribušauskas 
nuo seniai reiškiasi lietuviš
koje veikloje, šiuo metu jis 
yra Montellos Lietuvių Tau
tinio klubo pirmininkas, 
anksčiau pradėjęs ruošti 
lietuvių tautodailės paro
das, kurios vyksta kiekvie
nų metų spalio mėnesį.

VYSKUPAS PARAPIJOS 
SUKAKTIES MINĖJIME

Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijai Brocktone balan
džio 24 d. minint 90-ties 
metų sukaktį, buvo atvykęs 
vysk. Paulius Baltakis, ku
ris atnašavo Šv. Mišias, pa
sakė turiningą pamokslą 
lietuvių ir anglų kalba, da
lyvavo vėliau įvykusiame 
suka ktuviniame bankete. 
Laisvės Varpo vedėjas Pet
ras Viščinis jo pasakytas 
kalbas įrašė į magnetinę 
juostelę ir gegužės 1 d. lai
doje perdavė savo klausy
tojams.

Vysk. Pauliaus Baltakio 
kalbos buvo trumpos, bet

TAUTINĖS S-GOS 
SKYRIAUS ATSTOVAI

Balandžio 16 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos patalpose įvyko Tau
tinės S-gos Bostono sky
riaus narių susirinkimas, 
kuriame išrinkti atstovai į 
sąjungos seimą, įvykstantį 
gegužės 21-22 dienomis Flo
ridoje. Tais atstovais yra 
skyriaus pirmininkas Juo
zas Rentelis, Dalia Ščiukai
tė, Ignas Vilėniškis, Jr. ir 
dr, Algirdas Budreckis, ku
ris seime bus ir paskaitinin
ku. šalia to į seimą vyks 
Vaclovas Senūta, kuris yra 
sąjungos tarybos narys. Vi
siems jiems skyrius pa
dengs kelionės išlaidas.

VLIKO SEIMAS 
BOSTONE

šiais metais Vliko seimas 
numatomas Bostone. Jis tu
rėtų įvykti lapkričio mėn. 
viduryje. Tuo reikalu dr. 
Algirdas Budreckis buvo 
sukvietęs organizacijų at
stovų pasitarimą. Pagal 
provizorinį planą lapkričio 
11 d. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos patalpo
se turėtų įvykti susipaži
nimo vakaras, o lapkričio 12 
d. ten pat koncertas ir ban
ketas. Smulkiau visa pro
grama bus aptarta vėlyves- 
niuose pasitarimuose.

RINKIMAI Į LB TARYBĄ
LB-nės XII-tosios tary

bos rinkimuose Brocktono 
apylinkėje balsavo 123 as
menys. Jų balsai taip pasi
skirstė: Marius žiaugra — 
95, Eduardas Meilus, Jr. — 
91, Gintaras Čepas — 90, 
Česlovas Mickūnas — 86, 
Alfonsas Petrutis — 75.

MIRUSIŲJŲ 
PAGERBIMAS

Kasmet mirusiųjų pager
bimu Brocktone rūpinasi 
Brocktono Lietuvių Taryba 
ir ALT Sandaros 24-oji kuo
pa. Taip pat šiemet pirmoji 
pasirūpino, kad gegužės 29 
d. 10 vai. Šv. Mišios šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje būtų atnašauja
mos už žuvusius dėl Ame
rikos ir Lietuvos laisvės, po 
kurių vykstama prie Tukio 
paminklo, kur bus padėtas 
vainikas ir sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnai. O 
antroji minėtų organizaci
jų tą dieną 1 vai. rengia 
iškilmingus pietus su atitin
kama programa. Pietūs 
vyks Sandaros salėje, 30 
Intervale St., Brocktone. 
Jau nustatyta, kad įėjimas 
į pietus: nariams 5 dol., o 
svečiams 8 dol.

BROCKTONO LIETUVIŲ 
TARYBA

Balandžio 29 d. įvyko 
Brocktono Lietuvių Tary
bos posėdis, kurį pravedė 

labai taiklios. Jis išryškino, 
kad senieji lietuviai, atvykę 
į šį kraštą, statė bažnyčias 
ir organizavo parapijas, 
siekdami, kad jose galėtų 
ne tik lietuviškai melstis, 
bet turėtų ir tautinę užuo
vėją. To reikėtų toliau 
siekti. Tai būtų prasmin
giausias parapijos sukak
ties minėjimas ir jos orga
nizatorių pagerbimas. Ban
kete vysk. Paulius Balta
kis įteikė Lietuvos krikšto 
medalius parapijos klebo
nui kun. Petrui šakaliui ir 
LB-nės Brocktono apylin
kės pirmininkui Stasiui Ei- 
vai.

Vysk. Pauliaus Baltakio 
pasisakymas kitais reika
lais pasikalbėjime su Lais
vės Varpo vedėju Petru 
Viščiniu bus perduotas ki
tose Laisvės Varpo laidose. 
Tas pasikalbėjimas apima 
vyskupo pasimatymą Ro
moje su atvykusiais iš Lie
tuvos vyskupais, jo kelionę 
po Lenkiją, lankant ten gy
venančius lietuvius, patir
tas nuotaikas apie vad. per
sitvarkymo ir atvirumo po
litiką Lietuvoje ir 1.1.

šv. Mišių atnašavime šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioje drauge su 
vyskupu dalyvavo 9 kuni
gai. Sukaktuvinį banketą 
lietuvių ir anglų kalba pra
vedė Eligijus Sužiedėlis. 
Bankete dalyvavo ir sveiki
no miesto meras Carl D. Pi- 
taro, keli miesto tarybos ir 
administracijos nariai. Me
ninę programą bankete at
liko sol. Marytė Bizinkaus- 
kaitė iš Toronto.

LIETUVIO TEATRAS 
FESTIVALYJE

"Making Music Together” 
— taip pavadintame — 
American Soviet festivaly
je, Bostone, be komp. V. 
Laurušo, sol. I. Augustie
nės dalyvavo teatras, ku
riam vadovauja Giedrius 
Mackevičius.

Tai teatras kuriame ak
torius savo jausmus ir žo
džius reiškia šviesų ir mu
zikos pagalba ir savo kūno 
judesiais ar ryškių spalvų 
kostiumais ir menkais rek- 
vizitiniais scenos padar
gais.

Bet tai ne pantomimos 
teatras, ne baletas, ne dra
ma, ne cirkas. Tai viso to 
sintezė — junginys ir dar 
šiam junginiui nėra suras
tas specifinis vardas, bet 
telpa į vieną žodį — TEAT
RAS.

Vienas recenzentas šį te
atrą pavadino "Grynuoju 
Mackevičiaus teatru". Gal 
net tiksliau būtų vadinti 
internacionaliniu teatru — 
teatru visiems — nes jo kal
ba yra simbolinė, visiems 
suprantama.

Šio teatro kūrėju yra 
jaunesniosios kartos lietu
vis ir jo pradžia yra 1975 
m. Trupę sudaro teatro, 
choreografijos, cirko ir es
tradinio' meno absolventai. 
Teatro žinovai, kritikai, ak

toriai ir žiūrovai šią nova
torišką sceninio meno ap
raišką tinkamai pripažino 
ir įvertino ne tik Sov. Są
jungoj, bet ir užsienyje, 
kur teko gastroliuoti.

Festivalyje parodė savo 
pirmąjį spektaklį, iki da
bar išsilaikiusį repertuare, 
"Pergalė" (apie Mykolo An
gelo gyvenimą), "Pūga" ir 
"Raudonasis arklys".

Savo laiku J. Miltinio Pa

J Palangę ir j Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jlmu 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, Waršuvoje 2, Ziuriche I

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

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

13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
Kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969
Vilniuje II 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 mirusioms giminaičiams Lietuvoj.

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

NEVVTON, MA 02166 
(617) 965-8080

nevėžio teatras, dabar G. 
Mackevičiaus ar Vilniaus 
E. Nekrošiaus Jaunimo te
atrai ar kiti muzikos, dai
nos ir kitų sričių meniškie
ji kolektyvai yra talentin
gųjų sugebėjimų rezultatai 
ir yra žinomi už Sov. S-gos 
ribų.

Tenka džiaugtis ir di
džiuotis, kad lietuviškasis 
genijus gyvas net ir sovie
tijos priespaudoje. al.tr.
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Prel. dr. J. Prunskis su Kr. Donelaičio aukšt. lit. mokyklos mokytojais. Iš kairės: J. Širka, A. 
Brazaitienė, R. Kučienė, prel. J. Prunskis, G. Sturonienė ir H. Dainienė.

PREL. J. PRUNSKIS 
KR. DONELAIČIO 

MOKYKLOJE

šeštadienį, balandžio 23 d. 
prel. d r. J. Prunskis aplan
kė Kr. Donelaičio aukšt. li
tuanistinę mokyklą. Jis kal

bėjo apie Amerikos Lietu
viu Tarybą.

Prel. dr. J. Prunskis iš
reiškė savo džiaugsmą, ma
tydamas, kad mes mokomės 
lietuvių kalbą ir lankome li
tuanistinę mokyklą. Jis iš
aiškino, kad kiekviena kal

ba atneša savo filosofiją, 
ir kad yra praktiška mokė
ti kelias kalbas. Svečias sa
kė, kad mes esame prana
šesni už amerikiečius jau
nuolius. Mokant lietuvių, 
kalbą, daug lengviau prisi
dėti savo darbu prie Lietu
vos išlaisvinimo.

Svečias apibudino Ame
rikos Lietuvių Tarybos, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto ir Amerikos 
Balso veiklą. Ilgiau apsisto
jo ties ALTu, kuris sudary
tas iš keturiolikos grupių. 
Alto -veikla yra kreipiama į 
Lietuvos laisvinimą. Nors 
Vlikas anksčiau įsisteigė, 
bet Altas dirbo, kai Lietu
va buvo bolševikų okupuo
ta. Didžiausias Alto pasie
kimas buvo tada, kad Ame
rika nepripažino teisės so
vietams okupuoti Lietuvą. 
Altas primena Amerikai ir 
kitiems kraštams, kad Ant
rojo pasaulinio karo metu 
Lietuvoje žydai buvo laisvi, 
ir kad geriausios žydų mo
kyklos egzistavo Lietuvoje.

Be to, Lietuvoje lietuviai 
gali per radiją girdėti, kas 
dedasi pasaulyje. Taip pat 
Altas pasiryžo nuolatiniai 
prašyti Amerikos vyriausy
bę daryti spaudimą Mask

vai paleisti politinius kali
nius.

Amerikos Lietuvių Tary
ba sau priėmė sunkų užda
vinį. Tas uždavinys yra ko
voti prieš sovietus ir ener
gingai bandyti atgauti lie
tuviams priklausomas tei
ses. Altui rūpi platinti in
formaciją apie Lietuvos pa
dėtį ir jos gyventojus ir 
ginti Lietuvą nuo okupan

Brangiai Mamytei

A. A.

ONAI PETROKIENEI

Lietuvoje mirus, dukrą ELENĄ su žentu 

ČESLOVU RUKUIžUS skausmo valandose 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

Barbara ir Teodoras
B 1 i n s t r u b ai

Brangiai
A. A..

ELENAI RŪKŠTELIENEI
mirus, vyrą dail. ANTANĄ ir dukteris EG- 

LĘ bei RAMINTĄ su visais artimaisiais 

skausmo valandose nuoširdžiai užjaučia ir 

kartu liūdi.

Barbara ir Teodoras 
B Ii n st r u b ai

A. A.

ONAI MILMANTAVIČIENEI

mirus, dukrai GENOVAITEI ir žentui AN

TANUI DIRŽIAMS gilią užuojautą reiškia.

Birutė Smetonienė 
ir sūnūs 

Antanas ir Vytautas

tų.
Svečias baigė savo žodį 

įdomiai pakalbėdamas apie 
jo pasiryžimą, kad sovietai 
išleistų jo motiną į JAV 
gyventi. Jis, kaip ir ALTas, 
stengėsi atgauti žmogui sa
vo teises.

Elena Tuskenytė,
8 kl. Kr. Donelaičio 
aukšt. lit, mokykla

Rasa Lišauskaitė-Allan-Kazlas atliks meninės programos dalį 
VHI-je Premijų šventėje Los Angeles, Califomia. Tai ne eilinė 
aktorė, kuri jau nuo 1969 metų vaidina įvairiuose New Yorko 
teatruose, yra gastroliavusi Europoje, Artimuose Rytuose bei 
tarptautiniame festivalyje Islandijoje. Pagrindinį vaidmenį turėjusi 
net dvejuose filmuose. Premijų šventėje gegužės 15 d. atliks 
Maironio "Čičinską".

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

Kr. Donelaičio aukšt lit. mokyklos mokiniai ir mokytojai, su svečiu prel. dr. J. Prunskiu 
balandžio 23 d. je Tamulaičio nuotr.
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DRAFTSPERSON
LOCAL MANUFACTURER HAS OP
PORTUNITY FOR INDIVIDUAL 
WITH DRAFTING TRA1N1NG AND/ 
OR EXPER1ENCE. SELF.CTED CAN- 
D1DATE MILL WORK CLOSELY 
W1TH BOTH SALES & PRODUC- 
T1ON DEPARTMENTS. GOOD SA
LARY AND GENEROUS BENEFITS 
PACKAGE. PLEASE SEND RESUME 
AND SALARY HISTORY TO:

PERSONNEL MANAGER
P. O. Box 3

Dublin, Pa. 18917-0003
(19-20)

JOB OPPORTUNITIES
Immediate openings available in a 
manufacturing facility. No experience 
neseccary, we will train. Good start- 
ing rate plūs increa.se after proba- 
tion. Generous benefits package in- 
cluding Medica] & Deniai. Apply at: 
HI-LINE STORAGE SYSTEMS CO.

Ridge Road (Rte 363) & High 
Line Drive

Perkasie, Pa. 18944
(215) 257-3600

(19-201

PHYSICAL THERAPY SUPERVISOR 
Full-time Position in small, būt pro- 
gressive hospita] in Eastern, Ohio. 
Mušt have Ohio license. Approxi- 
mately 45 minutes frotn Piltsburgh, 
Pa. and Youngstown, Ohio. Excellent 
salary & benefit package. Sign-on 
bonus available and relocation allow- 
ance available. Call David Dukich, 
216-386-5003 or submit resume to: 
Alternate Health Services, P. O. Box 
196, East Liverpool, Oh. 43920.

(18-24)

OWNER OPERATORS — Flat bed 
equipment needed to run West to 
Chicago or run the system. Com- 
petitive rate. No hidden cost or 
deduction. Competative percent 
paid. Insurance program available. 
For information call: In Ohio, 1- 
800-548-5442, Out of Statė: 1- 
800-553-5442. (16-25)

TOOLMAKER
WE ARE MAJOR MANUFACTURER 
OF PREC1SION AUTOMOT1VE 
PARTS W1TH AN IMMEDIATE 
OPEN1NG FOR AN EXPERIENCED 
TOOLMAKER ON OUR 2ND AND 
3RD SHIFTS. THIS PERSON MUŠT 
BE A SELF-STARTER, CAPABLE 
OF FOLLOWJNG A JOB EROM 
START TO FIN1SH AND FAMILIAR 
W1TH STANDARD TOOL ROOM 
PROCEDURES AND EQU1PMENT.
WE OFFER GOOD STARTING 
WAGES WITH PER1OD1C SALARY 
1NCREMENTS, ACCOMPANJED WITH 
AN EXCELLENT BENEFIT PACK
AGE. QUAL1F1ED APPL1CANTS MAY 
APPLY IN PERSON OR SEND A 
RESUME TO:

PERSONNEL DEPARTMENT 

BENTHANDALE 
8229 Tyler Blvd. 

Mentor, Ohio 44060 
255-6700

An Equal Opportunitv Employct
M/F/H

CHICAGO
PUTNAMO SESELIŲ 

RĖMĖJŲ POBŪVIS

Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserų vienuolijos 
(Putnamo seselių) rėmėjai 
š. m. balandžio 24 d. Jau
nimo centre, Chicagoje, su
ruošė metinį pobūvį. Pobū
vis pradėtas mišiomis, ku
rias atnašavo ir tinkamą 
pamokslą pasakė kun. Kęs
tutis Trimakas, dalyvau
jant vyskupui Vincentui 
Blizgiui ir kitiems kuni
gams. Giedojo solistė Lai
mutė Stepaitienė.

Po pamaldų, gausus rė
mėjų ir prijaučiančių būrys 
susirinko į didžiąją salę pa
bendrauti ir pasivaišinti. 
Pobūvį pradėjo ir jį vedė 
pirm. Salomėja Endrijonie- 
nė, kalbėjo seselė Igne Ma
ri j ošiūtė. Džiaugėsi vienuo
lijos steigėjo arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio paskelbi
mu Palaimintuoju ir dabar 
prašo Aukščiausiojo pakelti

Kun. dr. Jurgis šarauskas, Šv. Antano parapijos Cicero admi
nistratorius, su seselėmis - Palmyra iš Montrealio, Loreta iš Toronto 
ir Igne iš Putnamo - prie palaimintojo Jurgio Matulaičio portreto ir 
relikvijų šv. Antano bažnyčioje. J. Tamulaičio nuotr.

ALT S-gos Chicagos skyriaus valdyba, einanti jau trečią kadencija, vyksta j ALT S-gos Seimą. Iš 
kairės: pirm. St. Briedis, M. Marcinkienė, A. Plaškienė, V. Lenkevičienė ir J. Žemaitis.

į šventuosius. Tik Dievo 
palaima ir žmonių parama 
padeda atlikti prisiimtas 
pareigas ir pagelbėti žmo

nėms. Dėkojo rėmėjams- 
joms ir valdybai už nuola
tinę ir efektyvią paramą.

Po vyskupo Vincento 
Blizgio maldos, pačioms 
valdybos narėms ir talki
ninkėms patarnaujant, sve
čiai buvo pavaišinti vaka
riene, o kavą gurkšnojant 
išklausyta aktorės Julijos 
Dantienės humoristinė kū
ryba. Ji raiškiai ir aiškiai 
paskaitė pačios sukurtą hu- 
moristiką iš lietuvių gyve
nimo ir veiklos. Tai buvo 
kažkas naujo, aktualaus ir 
įdomaus. J. Dantienė dar 
tebėra ir kūrybinga ir pa
jėgi aktorė. Svečiai labai 
šiltai aktorę priėmė ir plo
jo, o rengėjos įteikė gėlių 
puokštę.

Pobūvį užsklendė seselė 
Igne Marijošiūtė padėkoju

si visiems susirinkusiems, 
rėmėjams ir darbščiosioms 
organizatorėms.

Pobūvis praėjo geroje ir 
draugiškoje nuotaikoje, o 
seselės, jausdamos tokią 
stiprią visuomenės paramą, 
dar nuoširdžiau jungsis į 
jaunimo auklėjimą ir sene
lių globą. Reikia gyventi 
sąmoningai ir laikytis šių 
dėsnių: ištvermės, pasta
bumo, kantrybės ir atsida
vimo.

Pobūvyje dalyvavo sese
lių atstovės iš: Putnamo 
Ignė Marijošiūtė, Loreta iš 
Toronto ir Palmira iš Mon- 
trealio, iš visų trijų insti
tucijų. Sutelktos lėšos pri
sidės prie seselių atliekamų 
gerų darbų ir lengvins įvyk
dyti įsipareigojimus.

(aj)

Supažindinkit savo bičiulius 
su DIRVA.
Atsiuskit jų adresus.
tie gaus keletą numerių VELTUI!

------------------ A T K I R F T I-----------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siuntinėti Dirvą susipažinimui šiems asmenims:

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

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

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

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

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. 
PATAISYTI AR PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. 

KREIPKITĖS Į

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvar
kome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, 
dedame po stogu kablius kontroliavimui ledo užsi

kimšimo. Taip pat atliekam dailidės darbus.

MART1NS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Oh.

KOMET F1XER
Immediate opening for: 

3rd SHIFT KOMET F1XER. 
Competitive wages, good working 
conditions.

Apply Call or write to: 
SINGER HOSIERY MILLS 

710 Jacobs St.
Thomaaville, N. C. 27360 

919-475-2161 
EOE

(15-21)

KOMET KNITTER 
Immediate opening for 

2nd & 3rd SHIFT KOMET 
KN1TTERS

Piece work. Good vvorking conditions. 
Apply Call or write to: 

SINGER HOSIERY MILLS 
710 Jacobs St. 

Thomasviile, N. C. 27360 
919-475-2161

EOE
(15-211

Gerai nusiteikę Lietuvių Tautinių Namų Chicagoje nariai. Iš kairės: J. Jurkūnas, M. Marcinkienė, 
T. Jurcys, E. Valiukėnienė ir P. Dirda. I. Kriaučeliūnienės nuotr.

increa.se
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Pažinkime šokių šventės dalyvius

New Yorko 'Tryptinis’ 

vienas iš geriausių
Kai pradėjome skaityto

jus supažindinti su tautinių 
šokių grupėmis, rengėjai 
prašė vis priminti ir šokių 
šventės kitas aktualijas. 
Bet jau beliko nepilni du 
mėnesiai, tai tų degančių 
aktualijų, visokių rengėjų 
bėdų mažai beliko. Nebent 
tai, kad pačiame Hamilto
no mieste liepos pirmai, 
antrai ir trečiai dienoms 
viešbučiuose visi kambariai 
užimti, bet jų užtektinai 
bus tolimesniuose Hamilto
no priemiesčiuose, o taip 
pat ir gretimuose Burling- 
tono bei Oakville miestuose. 
Primintiną dar ir tai, kad 
šokių šventės reikalui pa
aukoti niekada nevėlu, ir 
kad jokia auka nei perdide- 
lė, nei per maža. Jokioje 
tautinių šokių šventėje ne
buvo tiek daug šokėjų iš ki
tų šalių, kitų kontinentų, 
kaip bus pastarojoje. Vi
soms joms nors dalį išlaidų 
reikės padengti. Todėl net 
ir tie, kurie šventėj daly
vauti negalėsime, nepagai
lėkime jei ne kelių dešim
čių, tai bent kelių dolerių 
aukos savam jaunimui...

O dabar — susipažinkime 
su viena iš pačių pastoviau
sių ir tobuliausių mūsų tau
tinių šokių grupių, su New 
Yorko metropoly netoli ke
turių dešimtmečių besireiš
kiančiu ansambliu, kurio 
vardas — "Tryptinis”.

Jis buvo įsteigtas 1950 
m. rugsėjo mėnesį ir nuo 
to laiko be paliovos veikda
mas garsino lietuvių vardą. 
S v e timtaučiams "Trypti
nis” šoko tarptautiniuose 
f e s tivaliuose, muziejuose,
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universitetuose, parodose, 
įskaitant Pasaulinę parodą 
New Yorke, Madison Sųuare 
Garden, Nassau kolizieju
je, Amerikos 200 metų su
kaktuvėse, Laisvės statu
los atnaujinimo iškilmėse 
tiek New Yorke, tiek ir ki
tose vietose.

Be "Tryptinio” pateikia
mos programos neapsieina 
Vasario 16-sios minėjimai 
bei kitokie lietuvių rengi
niai ”Tryptinis” dalyvavo 
visose šešiose t. šokių šven
tėse Chicagoje ir VII Šven
tėj Clevelande. Į visas šven
tes vykdamas, šis ansamb
lis būdavo išmokęs pilną 
programos repertuarą. Kad 
"Tryptinio” šokėjais visa
da ir visur galima pasitikė
ti rodo ir tai, jog septyni 
jo nariai buvo pakviesti ir 
dalyvavo Lietuvos krikšto 
600 metų sukaktuvėse Ro
moje 1987 metų vasarą. 
Daugeliu atvejų ansamblis 
buvo išgirtas spaudoje bei 
apdovanotas specialiais pa
žymėjimais.

Gal kas nustebęs klaus
tų, iš kur toks "Tryptinio” 
pasisekimas? Juk per 38- 
rius metus jo dalyviai — 
šokėjai pasikeitė daugelį 
kartų, šokę 1950-taisiais 
jau net pensininkauja tik
rąja žodžio prasme. Tie, ku
rie tautinių šokių grupėmis 
domimės, sekame jų istori
ją, mįslę išsprendžiame la
bai lengvai. "Tryptinio” pa
sisekimas — jo steigėja, jo 
nepailstanti mokytoja ir 
vadovė Jadvyga Meiliūnai- 
tė-Matulaitienė. Mažiau jos ZENONUI arba SAULIUI 
gerbėjų telino jos tikrąjį (216) 442-6810. 
amžių, bet daugelis žino, ............ ..... . . ............. ..

kad pernai ji atšventė 50- 
ties metų mokytojos darbo 
sukaktį. Daugelį geriausių 
šokėjų į gyvenimą išlydė
dama, ji į ansamblį vis nau
jus patraukdavo ir anks
čiau ar vėliau tie naujieji 
geriausiais tapdavo. Kol 
Jadvyga Meiliūnaitė-Matu- 
laitienė "Tryptiniui” vado
vaus, ansamblis gyvuos ir 
bus tikra pažiba. Lieka tik 
linkėti poniai Matulaitienei 
geros sveikatos, o visa ki
ta geriausiai klosis savaime.

Į VIII Laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šven
tę Hamiltonan atvyks 52 
"Tryptinio’’ šokėjai. Ir tai 
net trijų pakopų: jaunių, 
studentų, veteranų. Su jais 
susitiksime liepos 3 d., 3 v. 
po pietų, Copps koliziejuje.

Alfonsas Nakas

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti

HM /uperior Atving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui

Zuperio! /oving/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta. pŠLlC
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00. L—“J 

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

New Yorko Tautinių Šokių Ansamblis "Tryptinis" ir jo vadovė Jadvyga Matulaitienė (sėdi centre) 
Algio Norvilos nuotr.

■98a

Tautinio šokio judesy, 
Tėvyne, mums gyva esi!

RUOŠKIMĖS VISI DALYVAUTI
VIII LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖJE, kuri įvyks š. m.

LIEPOS 2-3 d. d. KANADOJE, HAMILTON, ONT.
INFORMACINĖS ŽINIOS:
LIET. TAUTODAILĖS PARODA veiks nuo birželio 30 d. ligi 

liepos 11 d. Royal Botanical Gardens patalpose, 680 Plains 
Rd.W. Oficialus parodos atidarymas ir koncertas birželio 
30 d., 7.30 v.v., įėjimas nemokamas.

PENKTADIENIO JAUNIMO ŠOKIAI liepos 1 d. Mohawk kole
gijos salėje, Fennell W. ir W5-th gatvių kampas; pradžia 
8.00 v.v., įėjimas — $3.

ŠEŠTADIENIO SUSIPAŽINIMO VAKARAS įvyksta Convention 
Centre, 115 King St. W., Chedoke ir Wentworth salėse; 
pradžia 7:30 v.v., įėjimas visiems — po $10; bilietai bus 
pardavinėjami ir prie įėjimo.

SEKMADIENIO PAMALDOS katalikams tame pačiame Con
vention Centre 11 v. r.; liet, evangelikams — Latvian Luthe- 
ran Church, 18 Victoria Avė. S., 10 v.r.

ORGANIZUOTA EISENA po pamaldų į miesto Gore parkų, prie 
Laisvės paminklo.

ŠOKIŲ ŠVENTĖ sekmadienį, 3.00 v.p.p., Copps koliziejuje, 
101 York Blvd.; bilietų kainos: $12, $15 ir $18, kuriuos bus 
galima įsigyti pas platintojus ir prie įėjimo. Bilietus pla
tina Čikagoje Vaznelių “Gifts International” krautuvė, 2501 
W. 71 St., tel. (312) 471-1424, Klivlando liet, kooperatyve 
“Taupa” Vyt. Staškus, tel. (216) 481-6677 ir Toronte Alf. 
Juozapavičius, tel. (416) 239-0995.

UŽBAIGTUVIŲ BALIUS 7.30 v.v. įvyksta vėl to paties Con
vention Centre abiejose salėse: Chedoke — suaugusiems, 
kaina $30, ir Wentworth salėje — jaunimui, kaina $20, sta
lai po 10 žmonių. Čia bilietus reikia įsigyti jau iš anksto 
pas B. Macį, 370 Goodram Dr., Burlington, Ont. L7L 2K1, 
tel. (416) 632-4558.

SUVENYRUS tvarko K. Deksnys, 1257 Royal Dr., Burlington, 
Ont. L7P 2G2, tel. (416) 332-6006.

NAKVYNIŲ INFORMACIJĄ teikia V. Verbickienė ir L. Kon- 
tenienė, 348 Duncombe Crt., Burlington, Ont. L7L 4M4, 
tel. (416) 637-5090.

IŠ ANKSTO BILIETUS į visus renginius galima įsigyti, pri- 
siunčiant pinigus: “Talka” TŠŠ Bilietai, 830 Main St. E., 
Hamilton, Ont. L8M 1L6. Nupirkti bilietai čia lauks jūsų. 
Paštu bilietai niekam nebus siunčiami. Pažymėtos jų 
kainos yra kanadiškais doleriais. Čekius rašyti “Lithuanian 
Folk Dance Festival”. Dėl bilietų informacijas teikia J. 
Krištolaitis, tel. (416) 689-5733. Šventės Inf.

tėvynės^Garsai

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

RADIJO STOTISwqm■90.V
Programos vedėjas Juozas Stempužis 

4249 Lambert Road, Cleveland, Oh. 44121 
Tel. (216) 382-9268
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Iškilmingoje Pilėnų Tn. sueigoje šv. Jurgio šventės proga, ps. A. 
Spirikaitis užriša kaklaraiščius davusiems skautų įžodį: M. Rukšė
nui, M. Idzeliui, M. Laniauskui ir P. Taraškai. V. Bacevičiaus nuotr.

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ

Sekmadienį, gegužės 1 
d., Pilėnų Tunto skautai šven
tė pasaulio skautų globėjo 
šv. Jurgio šventę. Skautai su 
vėliava dalyvavo pamaldose 
Dievo Motinos parapijos 
šventovėje. Kun. G. Kijaus- 
kas, S.J. pasveikino skautus 
ir pasakė gražų pamokslą.

Po pamaldų įvyko iškil
minga sueiga. Pamaldose ir 
sueigoje dalyvavo LSS Vy
riausia Skautininke v.s. Ste
fa Gedgaudienė ir LSF pir
mininkas v.s. Česlovas Ki
liulis.

Sueigą pravedė tuntinin- 
kas s. Remigijus Belzinskas. 
Vėliavą įnešus, tunto įsaky
mus skaitė psl. A. Dunduras. 
Jaunesniojo skauto įžodį da
vė P. Taraška, M. Rukšėnas,
M. Idzelis ir M. Laniauskas. 
Skauto įžodį davė R. Kudu- 
kis, D. Krivinskas, A. Jucai- 
tis ir A. Nasvytis. Įžodį da
vusius sveikino Vyr. Skauti
ninke S. Gedgaudienė.

UI (Taupa
Lithuanian CreLit ([lnion 

Lietuvių kredito kooperatyvas 

767 Lašt 185th Street

CleveCanL Ohio 44119

(216) 481-6677

įsikūręs Nuosavuose Namuose

Taupykite ir Skolinkitės vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Visi Bankiniai Patarnavimai

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

Skoliname Geriausiomis Išsimokėjimo Sąlygomis:
Asmeniniams Reikalams, Automobilių ir Laivų Pirkimui, 
Namų Remontui (Home 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.
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skautus sekti šv. Jurgio pa
vyzdžiu.

Po sueigos skautai, tė
vai ir bičiuliai - viso apie 
šimtinę, buvo pakviesti prieš 
piečiams. Skirstėsi pasistip
rinę ir pabendravę pakilioje 
nuotaikoje.

Lietuviškoji Skautija 
kviečia ir laukia naujų narių, 
tėvų talkos ir visų paramos.

v.s. JGB

CLEVELANDO IR 
APYLINKIŲ BALFUI 
1987 M. AUKOTOJAI

Apie šv. Jurgį vaizdžiai 
kalbėjo ps. Z. Dučmanas, 
iškeldamas legendarišką jo 
karžygiškumą, drąsą, tiesos 
ir gėrio siekius bei pikto nai
kinimą pasaulyje, ir ragino

Ps. Zenonas Dučmanas 
skaito paskaitą apie šv. Jurgį 
iškilmingoje Pilėnų tunto su
eigoje. V. Bacevičiaus nuotr.

500 dol. — A. F. Kunevi- 
čiai.

Po 200 dol. — Dr. I. Ja- 
sys, I. č. šatkai, J. Wanicki.

Po 101 dol. — J. Krišto
laitis, dr. J. T. šonta.

Po 100 dol. — Dr. J. B. 
Skrinska, V. T. Urbaičiai.

60 dol. — Kazimiera Go- 
bienė — A. A. vyro Zenono 
atminimui.

53 dol. — V. O. L. Jokū
baičiai.

Po 52 dol. dol. — A. I. Su- 
šinskai, A. M. žitkai.

Po 51 dol. — J. Balbatas,
F. J. Klimaičiai, J.. M. Mi- 
koniai, B. Steponis.

Po 50 dol. — V. L. Apa- 
niai, dr. V. Gruzdys, kun.
G. Kijauskas, dr. V. A. 
Maurutis,... A, P. Razgaičiai,
K. G. Steponavičius, K. Vai- 
čeliūnienė, O. P. Žilinskai.

37 dol. — D. S. čipkai.
Po 31 dol. — J. Gudėnas, 

dr. D. R. Degėsys, J. Ilen- 
dienė, P. O. Skardžiai.

Po 30 dol. — I. Janavi
čius, dr. J. I. Stankaitis.

27 dol. — E. P. Joga.
Po 26 dol. — D. R. Apa

navičius, F. A. Baldauskas, 
V. Benokraitis, P. N. Bie
linis, dr. H. Brazaitis, R. 
Bublys, A. Mikoliūnienė, D. 
Jakubs & Son Wm., V. Ja- 
nuškis, Z. S. Obelenis, J. 
Kazlauskas, J. Pivoriūnas, 
P. J. Kliorys, V. G. Pleč
kaitis, V. E. Račkauskas, 
LKVS Ramovė, E. Stepona
vičienė, K. Stungienė.

Po 25 dol. — M. G. Aukš
tuolis, A. Babickienė, J. G. 
čyvas, R. D. Degėsiai, V. 
Degutis, B. N. Gaidžiūnas,
J. I. Juodišius, E. A. Mac
kevičius, A. B. Pautienis, 
E. J. Stepas.

Po 22 dol. — J. F. Jasi- 
nevičius, Staniškiai.

Po 21 dol. — A. Ambra- 
zienė, R. L. Balys, A. V. 
Bartuškai, K. Gobis, H. 
Idzelis, V. S. Knistautas, S. 
Laniauskienė, V. Petkus, O. 
V. Rociūnai, V. šilėnas, J. 
Stempužis, A. Valaitis, X. 
X. X.

Po 20 dol. — M. L. Ba
liai, P. B. Ežerskis, V. Ci- 
vinskas, V. B. čyvas, A. K. 
Gelažienė, J. Kaklauskas, E.
N. Kersnauskas, O. B. Ma
želiai, V. A. Miškiniai, J. 
Mockaitis, E. Nainienė, C. 
Pabrinkis, J. Petkevičienė, 
E. R. šilgaliai, A. V. Staš- 
kai M. J. Švarcai, V. Vilku- 
tatis, X. X. X.

Po 16 dol. — J. Balčiū
nas, Z. Dučmanas, M. A.

ATEINANTĮ ŠEŠTADIENĮ, 
GEGUŽĖS MĖN. 14 D. 1 VAL. P. P.

ROŽINIO PROCESIJA UŽ 
RUSIJOS ATSIVERTIMĄ, 

paminėti pirmajam Marijos pasirodymui 
Fatimoje, Portugalijoje

1917 m. gegužės mėn. 13 dieną.
Dalyviai renkasi Kardinolo Mindszenty aikš

tėje, East 12 ir Lakeside Avenue, 1 valandą po 
piet. Procesiją rengia ”Catholic Men for Christ 
the King”. P. O. Box 30102, Cleveland, Ohio 44130.

Liutkus, V. N. Palubinskas,
S. Rutkauskas, A. J. Šiau
čiūnas, V. Stimburienė.

Po 15 dol. Prel. A. Goldi- 
kovskis, G. Juškėnas, G. A. 
Karsokai, H. Macijauskas,
K. Narbutaitis, M. O. Nau- 
manas, R. A. Zorska.

13 dol. — A. I. V. Puško- 
riai.

Po 12 dol. — J. B. Kaspe
ravičius, I. Stankus.

Po 11 dol. — E. Alšėnie- 
nė, V. Akelaitis, S. Astraus
kas, E. Blumentalis, J. Ci- 
tulis, M. Ivanauskienė, E. 
Janulis, A. J. Kasulaitis, P. 
Kaunas, L. S. Keženiai, K. 
Kliorys, S. S. Mačiai, K. M. 
Marcinkevičiai, dr. G. Ma
tas, V. Matulionis, A. A. 
Muliolis, A. Ožinskas, A. 
Rukšėnas, M. Slabokas, L. 
Tabbert, K. Mijūnėlis, J. 
žygas.

Po 10 dol. — V. Bačiulis, 
V. Bakūnas, J. S. Butrimai, 
B. V. Gedvilai, I. Jonaitie
nė, K. Laikūnienė, S. K. 
Lazdiniai, R. E. Lužai, V.
L. Kaunai, O. Kašubienė, J. 
Kavaliūnas, A. Malėnienė, 
P. Kudukis, G. Masilionie- 
nė, P. Milašius, K. Narbu
taitis, G. Natkevičienė, J. 
J. Naujokaitis, J. Naujo
kaitis A. D. Penkauskas, J. 
Pikturna, J. E. Saikai, A. 
Šenbergienė, L. Slabokienė,

Free Eye Examination 
with Purchase of Eye Glasses

Eyes examined by Dr. S. W. Bannerman
J. F. OPTICAL

6428 St. Clair Avė.
361-7933

JAKUBS AND SON
45-

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

William J. Jakubs Jr. ir

Barbaro Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

1988 m. gegužės 12 &

V. J. Stuogiai, V. B. Taraš
ka, G. O. Vaskas, Z. Z. Z., 
Y. Y. Y.

7 dol. — V. O. Kavaliū
nai.

6 dol. — A. Mikoliūnienė,
M. Barniškaitė, B. Garlaus- 
kas, J. Kaunas, S. Sanka- 
laitė, J. šlapelis, P. Tamu
lionis, J. Žilionis, O. žygie- 
nė.

Po 5 dol. — V. Bacevi
čius, M. Bajoraitienė, P. P. 
Balčiūnai, V. G. Bučmiai, 
V. Drabišius, E. K. Gaižu
tis, I. Laurinaitienė, M. A. 
Krivinskai, V. Matulionis,
L. Nagevičius, S. Radzevi
čiūtė, J. Skavičius, J. Za- 
garskaš, kun. K. žemaitis, 
P. Zigmantas.

3 dol. — J. Kazėnas.
Apgailestaujame, dėl ne

paskelbtų pavardžių, kurios 
buvo neišskaitomos. Pažy- 
mėjom raidėmis.

Dėkojame visiems auko
tojams.

Clevelando Balfo 
Valdyba

FOR RENT

Lake Shore East 185 area. 
Modern 1 bedroom apart- 
ment. Carpeted, appliances, 
air-cond. Garage available. 
No children. No pets. $275. 
Phone: 338-3205. (19-26)

775 E. 185 St.
531-7933
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• Pianistas Antanas Sme- 
tona nuo š. m. sausio mėn. 
pakviestas dėstyti fortepi
joną Akrono Universitete. 
Jo koncertas Akrono Uni
versitete įvyko š. m. ba
landžio 17 d., kurioje pianis
tas atliko šią programą:

Sonata, B-moll (Gedulin
go Marso Sonata — Cho- 
pin’o; Sonata, ”Les Adieux” 
— Beethoven’o; Sonata, C- 
moll — Schubert’o.

Tą pačią programą jis 
skambins šį sekmadienį, ge
gužės 15 d., 4 vai. p. p. Die
vo Motinos parapijos salėje. 
Ta pati programa bus pa
kartota Michigano Univer
sitete Ann Arbor įvykstan- 
čiame 8-tame metiniame 
tar ptautiniam fortepijono 

LIETUVIŲ KLUBAS
IR

LIETUVIU BENDRUOMENĖ

RENGIA

HAMILTON
1988

IŠVYKĄ Į 
ŠOKIŲ ŠVENTĘ

Renkamės Gintaro valgykloje sekmadienį, lie
pos 3, 7 vai. ryto. Autobusas išvažiuoja 8 vat ry
to. Į Hamiltoną atvyksime 1 vai. p. p., papietau
sime ir, truputį atsikvėpę, važiuosime į kolizėju- 
mą. šokius matysime iš balkono pirmųjų eilių. Grį
šime į Clevelandą apie 11 vai. vak.

IŠVYKOS KAINA CLEVELANDAS-HAMIL- 
TONAS IR ATGAL, ĮSKAITANT IR BILIETĄ, 
$40.00. Užsiregistruojant reikia sumokėti $20.00, 
o antrą dalį reikia sumokėti iki birželio 5 dienos.

Prašom skubiai registruotis Lietuvių klube 
tel. 531-2131. Sekmadieniais galima registruotis 
šv. Jurgio paripijoje pas Zenoną Obelenį ir Dievo 
Motinos parapijoje pas Gintautą Gašką. Organi
zuoja — LB Clevelando apylinkės valdyba ir Lie
tuvių klubas.

konkurse ir festivalyje ruo
šiamam ”Young Keyboard 
Artists Association”.

Šiais metais A. Smetona 
yra pakviestas to konkurso 
Jury nariu.

• L. B. Clevelando Apy
linkės visuotinis metinis su
sirinkimas įvyks š. m. ge
gužės mėn. 22 d. 12 vai. 
Dievo Motinos parapijos 
svetainėje. Programoje: 
valdybos pranešimai, dalies 
valdybos rinkimai, kontro
lės komisijos rinkimai ir 
kiti svarbūs reikalai. Visi 
mmaloniai prašomi daly
vauti.

IŠVYKA Į ROBERT 
PAGE SINGERS 

KONCERTĄ

Lietuvių klubas organi
zuoja ekskursiją autobusu 
į Robert Page Singers an
samblio koncertą, kuris 
įvyks antradienį, gegužės 
24 dieną, 8 vai. vak., Becko 
meno centre (Beck Center 
for Cultural Arts), 17801 
Detroit Avenue, Lakewood.

Clevelando simfonijos 
choro dirigento Robert Page 
vado vaujamas ansamblis 
tarptautinės muzikos kon
certe dainuos lietuvių kom
pozitorių dainas. Dr. Bro
nius Kazėnas atrinko lietu
vių kompozitorių dainas ir 
parūpino jų gaidas. Robert

Lietuviškosios Skautvbės Fondo vakare Clevelande, rengimo 
komiteto pirm. dr. Giedrė Matienė pristato Fondo pirm. Česlovą Kiliulį.

V. Bacevičiaus nuotr.

Skauty bes fondo vajaus vakaras
Lietuviškosios Skauty

bės Fondui paremti komite
tas Clevelande, vadovauja
mas ps. dr.Giedrės Matienės, 
balandžio 30 d. Lietuvių Na
mų salėje suruošė pokylį, į 
kurį iš Bostono atvyko ir 
Fondo pirmininkas v.s. Čes
lovas Kiliulis. Į pokylį susi
rinko gražus būrys skautų 
veiklos rėmėjų.

s. Julija Taorienė, Cleve 
lando skaučių tunto tuntinin- 
kė, šiltu žodžiu pasveikino 
svečius ir pristatė renginio 
komiteto pirmininkę dr. G. 
Matienę, kuri padėkojo ko
miteto nariams už vieningą 
darbą, o svečiams - už atvy
kimą, tuo paremiant skautiš
kąją veiklą. Ji pristatė LSF 
pirmininką Česlovą Kiliulį, 
kviesdama jį tarti žodį.

Č. Kiliulis tmmpai api-

Page Singers ansamblio 
tarptautinės muzikos kon
certai virto gražia tradicija.

Sekančiais metais garsu
sis dirigentas Robert Page 
svarstąs galimybę pastaty
ti stambesnį lietuvių kūri
nį. Mūsų muziką girdėtų 
daug nelietuvių. Reikia tik, 
kad ir mes patys eitume jos 
pasiklausyti.

Autobusas išvyks nuo 
Lietuvių namų lygiai 7 vai. 
vak. Kelionė, įskaitant ir 
bilietą, kainuoja $14.00. 
Kas važiuos savo automo
biliu, už bilietą moka tik 
$8.00. Rezervuotos labai 
geros vietos.

Bilietus ir kelionę užsisa
kyti reikia Lietuvių klube 
tel. 531-2131. Sekmadie
niais Gintautas Gaška užsa
kymus priims Dievo Moti
nos parapijos svetainėje. 
Lietuvių klubas maloniai 
visus kviečia šiame koncer
te dalyvauti.

LS Fondo rėmėjai, apdovanoti Fondo sidabriniu ženkleliu, su 
Fondo pirmininku. Iš kairės: Vincas Kizlaitis, Vytautas Jokūbaitis, 
pirm. v.s. Česlovas Kiliulis, Jadvyga Budrienė, Albina ir Vladas 
Petukauskai. V. Bacevičiaus nuotr.

budino Fondo svarbą lietu
viškosios skautijos veikiais, 
paaiškino gaunamų palūka
nų naudojimą , būtent - vado 
vų paruošimui, Gintaro ir 
Ąžuolo mokyklų kursams, 
skautiškų knygų leidimui, 
Skautų Aido bei kitų leidi
nių paramai. Remiamos ir 
didžiosios stovyklos - jubilie 
jinės, kurios ruošiamos kas 
penkeri metai ir tautinės, 
įvykstančios kas dešimt me
tų. Šiais metais Lietuviškoji 
Skautija švenčia 70 metų su

SL Fondo vakare buvo svečių ir iš Floridos - Skautininkių d-kė I. 
Gedrienė ir floridiškiai Rūta ir dr. Gintaru Degėsiai, pasižadėję su 
visu savo jaunimu dalyvauti Tautinėje Stovykloje, kuri įvyks šią 
vasarą netoli Clevelando. V. Bacevičiaus nuotr.

kaktį nuo įsikūrimo Lietuvo
je. Septintoji Tautinė stovyk
la įvyks rugpiūčio 14-24 die
nomis prie Clevelando, kuri 
pareikalaus daug darbo ir 
lėšų. Be stambių rėmėjų to 
nebūtų galima atlikti.

Fondo Valdybos vardu 
pirmininkas nuoširdžiai dė
kojo stambiems Clevelando 
aukotojams, Vyriausiai Skau- 
tininkei v.s. Stefai ir jos vy
rui, Dirvos redaktoriui j.ps. 
Vytautui Gedgaudams ir įtei 
kė jiems padėkos plaketę, o 
skautininkams dr. Giedrei ir 
dr. Stepui Matams - dail. Vy
tauto Igno grafiką. LSF si
dabriniu ženkleliu buvo ap
dovanoti skautininkai - Jad
vyga Budrienė, Ona ir Vytau • 
tas Jokūbaičiai, Vincas Kiz- 
laitis, Albina ir Vladas Petu- 
kauskai. Dr. G. Matienė sve
čiui LSF pirmininkui Česlo
vui Kiliuliui įteikė padėkos 
plaketę už intensyvias pas
tangas organizuojant Fondui 
lėšas.

Po to s. J. Taorienė pri
statė solistę Romą Mastienę, 
kuri atliko ariją iš operos 
"Hugenotai" - "Sveikinimas

Svečiams’' Pr. Lemberto "Žie 
ma" ir "Vasara", B. Bložės 
"Ramunėlė", ariją iš operos 
"Faustas", rečitatyvą ir ariją 
iš operos "Carmen". Akom- 
ponavo pianistė Danutė Liau 
bienė.

Programai pasibaigus, 
Lietuvių klubas patiekė ska
nią vakarienę. Pasistiprinę 
svečiai šoko, šnekučiavosi ir 
linksmai leido vakarą.

v.s. JGB



DIRVA
Iš LOS ANGELES į ALTS

SEIMĄ VYKSTA

Iš Los Angeles į ALT 
S-gos seimą vyksta sekan
tys skyriaus nariai:

Generalinis garbės kon
sulas Vytautas Čekanaus
kas ir solistė Janina čeka- 
nauskien.

Tarybos nariai: inž. An
tanas Mažeika, Jonas Pet
ronis, Bronius Dūda (jei 
sveikata leis).

Skyriaus pirmininkė Rū
ta Šakienė.

Skyriaus atstovai: Pra
nas Dovydaitis, Vytautas 
šeštokas, Ona Dovydaitie
nė, Elena Gedgaudienė.

Svečiai: Liucija Mažei
kienė, Edvinas Bąlceris, 
Juozas Raibys ir Gražina 
Raibienė.

• LST Korp! Neo-Lithu
ania Chicagos padalinio dar
bo sueiga įvyks šį sekma
dienį, gegužės 15 d. 3 vai. 
p. p. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose. Sueigos metu bus 
pristatyta Indrės Toliušy- 
tės ir Vidos Momkutės 
įspūdžiai jaunimo kongrese 
Australijoje. Atvykite į su
eigą sužinoti kaip mūsų 
broliai korporantai gyvena 
žemynuose.

• Aldona Noakaitė- 
Pintsch, Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos pirmi

ninkė vyksta birželio 20-24 
d. į Grand Raplds, Mich., 
atstovauti General Federa- 
tion of Women Clubs suva
žiavime Lietuvių Moterų 
Klubų Federaciją. Aldona 
Pintsch yra LMKF pirmi
ninkė.

• Ramona J. Karlove, 
Glenview, III. pagerbdama 
savo tėvelį skulpt. Petrą 
Vėbrą sulaukusį 80 metų 
amžiaus, Dirvai paremti at
siuntė 80 dol. Ačiū dukrai 
už auką, o sukaktuvininkui 
linkime ilgiausių metų.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyriaus 
valdyba, per pirm. A. Pau- 
tienį, Dirvai paremti atsiun
tė auką 25 dol. Ačiū.

• Romas Dovydaitis, Dal- 
ton, Pa., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, papil
dė savo įnašą Vilties drau
gijoje, atsiųsdamas 80 dol., 
tuo būdu tapdamas antruo
ju šimtininku. Ačiū.

• Algirdas Gustaitis, Los 
Angeles, Ca., papildė Vilties 
draugijoje savo įnašą, tap
damas šimtininku. Ačiū.

• Antanas Staugaitis, St. 
Gatharines, Ont., atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 20 dol. Ačiū.

Man neskirta ilgai gyventi — 
Ne man gyventi amžinai 
Tik akmenims ir vandeniui 
Gyventi skirta taip ilgai.

PADĖKA
A. A.

INŽ. VYTAUTAS IZBICKAS
mirė 1988 m. sausio mėn. 28 d., Bostone, palaidotas 
Nekaltai Pradėtos Marijos vienuolyno kapinėse, Put- 
nam, CT.

Esame labai dėkingi mūsų klebonui V. Valkavičiui 
už visokeriopą pagalbą ligos metu ir už gedulingas Šv. 
Mišias, atnašautas Šv. Jurgio bažnyčioje, Norwood’e už 
pagrojimą smuiku ir maldą kapinėse. Solistei D. Mon- 
girdaitei už toki įspūdingą giedojimą bažnyčioje.

Dėkojame vienuolyno seselėms už tokį jautrų, su 
giesmėmis ir varpų skambinimu, velionio sutikimą ir 
palydėjimą į amžino poilsio vietą, o kun. V. Cukurui 
už maldas kapinėse.

Ačiū Č. Mickūnui už taip gerai suorganizuotą ir 
puikiai pravestą atsisveikinimą su velioniu ir visiems 
organizacijų atstovams už jautrius žodžius, o taip pat 
visiems dalyviams už atsilankymą minėjime ir laido
tuvėse.

Širdingai dėkojame už paaukotas Šv. Mišias, užuo
jautas žodžiu, laiškais ir spaudoje, gėles, gausias aukas 
Fondams, draugams St. Petersburge, Floridoje už Šv. 
Mišias atnašautas velionio laidotuvių dieną.

Ypatinga padėka inž. dr. Jurgiui Gimbutui, nuolat 
lankusiam ligonį, o vėliau paruošusiam išsamų prane
šimą apie velionio gyvenimą, profesinius darbus, visuo
meninę veiklą ir begalinį pasišventimą savo kraštui ir 
P. Viščiniui už perdavimą tų žinių "Laisvės Varpo” ra
dijo bangomis.

Ačiū visiems parodžiusiems tiek širdies mūsų siel
varto valandose.

ŽMONA FELICIJA 
SŪNUS VYTENIS 
DUKTĖ DAIVA IR BROLIS 
LIONGINAS SU ŠEIMA

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
E. Kronas, Oakville .... 10.00
R. Karlove, Glenview 

pagerbiant tėvelį, 
Petrą Vėbrą 80 m. 
sukaktį minint............. 80.00

ALT Clevelando skyrius 25.00
Dr. R. Dovydaitis, Dalton 80.00
J. Kregždė, Cincinnati .. 10.00
A. Lagucki, Sepulveda .. 5.00 
J. Juozaitis, Juno Beach 10.00 
A. Gustaitis, Los Angeles 20.00 
J. Stankūnas,

Michigan City .............10.00
Dr. A. Aželis, Cleveland 10.00 
A. Staniulienė,

Bloomfield Hill ......... 5.00
Z. Brazauskas, Baltimore 10.00 
A. Friedrich,

Lagūna Niguel............ 5.00
Br. Kazukauskienė,

Silver Springs ............ 20.00
Ramutė Brown, Capac .. 5.00
V. Misiūnaitė, Alpharetta 5.00
J. Žemaitaitis, Chicago .. 10.00
Dr. J. Šonta, Akron .... 15.00
Z. Dautartas, Chesterland 20.00
M. Mischik, Miami......... 5.00
Br. Ščepanavičius,

Mississauga ................10.00
D. Adomaitis, Chicago ..10.00 
J. Beržanskis, Baltimore 5.00 
A. Staugaitis,

St. Catharines ?........... 20.00
J. Vengris, Osterville ... .10.00
E. Damijonaitienė,

Singer Island ............ 10.00
J. Račilienė, Euclid........ 15.00
DLK Birutės Draugijos

Los Angeles skyrius .. 25.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

NAUJA BIRUTININKIŲ 
VALDYBA

D. L. K. Birutės draugi
jos Los Angeles skyriaus 
metiniame susirinkime, įvy
kusiame š. m. balandžio 24 
d. išrinkta valdyba. Pirmi
ninkė — A. Pažiūrienė ir 
valdybos narės — A. Au- 
dronienė, L. Jarašiūnienė, 
M. Kairienė, L. Mažeikienė, 
G. Raibienė.

• DLK Birutės draugi
jos Los Angeles skyrius, 
per ižd. G. Raibienę, Dirvai 
paremti atsiuntė 25 dol. 
Ačiū.

• New Yorko Maironio 
lituanistinės mokyklos už
baigimas įvyks gegužės 29 
d. Užbaigtuvės įvyks gegu
žės 28 d., o abiturientų iš
leistuvės ir balius gegužės 
29 d.

• Zigmas Dautartas, 
Chesterland, Ohio, atnau
jindamas Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

• Gera proga vedusiai 
lietuvių porai. Gali būti 
pensininkai. Gyvensite gra
žioje North Carolainoje. Ge
ras klimatas, žavi gamta. 
Prižiūrėti lietuvių sodybą. 
Butas ir atlyginimas. Tei
rautis nuo 9 vai. vakaro te
lefonu: (305) 946-6667.

• Bronė Kazukauskienė, 
Silver Spring, Md., atnau
jindama Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
DVIDEŠIMTOJO — SUKAKTUVINIO SEIMO,

1988 M. GEGUŽĖS 21-22 D. D.
TREASURE ISLAND INN, 2025 SO. ATLANTIC AVĖ.,

DAYTONA BEACH SHORES, FLA.

DARBOTVARKĖ
šeštadienis, gegužės mėn. 21 d.

9:00-10:00 Registracija.
10:00-12:00 Seimo atidarymas ir iškilmingas posėdis.

1. Vytauto Abraičio, seimo rengimą komiteto pirmininko 
žodis.

2. Dr. L. Kriaučeliūno, S-gos pirmininko žodis. Garbės pre
zidiumo sukvietimas.

3. Himnai.
4. Invokacija.
5. Mirusiųjų pagerbimas — P. Buchas S-gos valdybos vi

cepirmininkas.
6. Sveikinimai.
7. Paskaitą: ”Ko pavergta Lietuva laukia iš išeivijos” — Dr, 

Vytautas Skuodis.
12:00-1:30 Pietų pertrauka.

1:30-3:30 Darbo posėdis I
1. Seimo prezidiumo sudarymas.
2. Darbotvarkės priėmimas.
3. Seimo komisijų sudarymas:

a. Registracijos ir mandatų.
b. Nominacijų.
c. Nutarimų.
d. Įstatų papildymo.

4. Paskaita: "Tautinės S-gos įnašas į Lietuvos laisvinimo 
bylą” — Dr. Algirdas Budreckis.

5. Sąjungos valdybos pranešimai:
a. Pirmininko —■ Dr. Leono Kriaučeliūno.
b. Vicepirmininkės jaunimo reikalams — Vidos Jonu

šienės;
c. Iždininkės — Onos Daškevičienės.

6. Kontrolės komisijos pranešimas — Juozas ZvynyS;
7. Diskusijos dėl pranešimų.

3:30-4:00 Pertrauka.
4:00-6:00 Vilties Draugijos narių suvažiavimas.
7:00 — Pokylis Treasure Island Inn pokylių salėje:

Lietuvos gen. konsulo Vytauto Čekanausko pagerbimas, 
supažindina — Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis.

Meninė dalis:
Dailusis žodis — Birutė Pūkelevičiūtė,
Solistė — Janina Čekanauskienė.
Akompanuoja — muz. Antanas Skridulis. 
Vakarienė.
Pokylio programos vedėja — Sigita Ramanauskienė. 
Šokiai.

Sekmadienis, gegužės mėn. 22 d.
9:30-12:00 Darbo posėdis II

1. Pranešimai:
a. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio — inž. Eugenijus Bartkus.
b. Amerikos Lietuvių Tarybos — Petras Buchas.
c. Lietuvos Nepriklausomybės Fondo — Emilija Čekienė.
d. "Naujosios Vilties” žurnalo — redaktorius Vytautas 

Abraitis.
e. Lietuvių Tautinės Kultūros Fondas — inž. Jonas 

Jurkūnas.
Diskusijos.
2. Skyrių atstovų pranešimai.

Diskusijos dėl šių pranešimų.
3. Mandatų komisijos pranešimas.
4. Nominacijų komisijos pranešimas.
5. Rinkimai:

a. Sąjungos pirmininko,
b. Valdybos narių,

c. Kontrolės komisijos narių,
a. Tarybos narių.

12:00-1:30 Pietų pertrauka.
2:00 vai. p. p. Iškilmingos Šv. Mišios Our Lady of Lourdeš 

bažnyčioje. Šventas Mišias celebruoja J. E. Vyskupas Anta
nas Deksnys.

3:30-5:30 Simpoziumas.
Tema: "Lietuvos laisvės byla Sovietų S-gos naujų įvykių 

slinktyje”.
Dalyvauja: Dr. Kazys Bobelis, Vytautas Volertas, Antanas 

Mažeika. Moderuoja — inž. Jonas Jurkūnas.
5:30-6:00 Pertrauka.
6:00-7:00 Darbo posėdis III

1. Nutarimų komisijos pranešimas ii' priėmimas.
2. Klausimai ir sumanymai
3. Seimo uždarymas.

SEIMO DALYVIAMS INFORMACIJA
Susipažinimas. Gegužės 20 d., penktadienį, 7:00 vah vakaro, 

seimo išvakarėje, viešbučio Hospitality Room, susipažinimo va
karas.

Poseiminė gegužinė. Gegužės 23 d., pirmadienį, nuo 11 vai. 
ryto, p. p. Stellos ir Vytauto Abraičių sodyboje, 35 Courtney 
Place, Palm Coast, tel. (904) 445-2589. Pabendravimas, šeimi
niais įspūdžiais pasidalinimas.

Seimo dalyviams viešbutis: Treasure Island Inn, 2025 South 
Atlantic Avenue, Daytona Beach Shores, Fla. 32018, telef. (904) 
255-8371.
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