
T, Blinstrubas 
72^3 S- Albany Avo,
Chicago, III* 6C629-

USPS 157-580m ><
— THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
6116 ST CLAIR AVENUE • PO 80X 03206 ■ CLEVELAND OHIO 44103

Vol. LXXIII Gegužė - May 19, 1988 Nr.20

TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Kodo versti valdžia?
c

Lenkijos ir... Lietuvos pavyzdžiai
Sveikiname Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos

20-tąjį sukaktuvinį seimą

Maskvoje paplitęs toks 
anekdotas. Priėjęs prie baro 
pilietis padeda pusę rublio ir 
prašo alaus. Patarnautojas 
sako, kad dabar reikia mokė
ti jau rublį. Pusę už alų ir pu
sę už ... glasnost. Ištroškęs 
pilietis pasirodo esąs peres- 
troikos šalininkas ir mielai 
deda rublį. Patarnautojas jį 
paima ir duoda 50 kapeikų 
grąžos. O kur alus? - klau
sia jo paprašęs. Alaus dabar 
neturime - buvo atsakyta .

Liaudis, kaip dažnai, ge
riau už elc8n8mislus gali at
vaizduoti tikrą situaciją. Jei 
Sovietijoje to dar nėra, Len
kijoje - kur faktinai pere s- 
troika tęsiasi jau septynerius 
metus - tai gyvenimo tikro
vė: padidintos kainos, bet ne 
algos. Kaž kas panašaus ku
riuo nors laiku turėtų įvykti 
ir Sovietijoje, kur šiuo metu 
duonos kaina yra tokia ma
ža, kad - anot paties Gorba
čiovo - kai kur vaikai duo
nos kepalą spardo vietoje 
futbolo.

Vytautas Meškauskas

Lenkijoje dėl to prasi
dėję streikai suneramino ne 
tik to krašto - pusiau partijos 
pusiau kariuomenės - dikta
tūrą, bet taip pat Maskvą, ir 
net Vakarus, kur komentato
riai pradėjo aiškinti, kad tie 
streikai įvyko ne laiku, nes 
kliudo pravesti seniai pradė
tas ūkines reformas ir, ko ge 
ro, gali sulaikyti sumanytas 
reformas pačioje Sovietijoje, 
gali pabloginti Washingtono 
-Maskvos santykius ir pan. 
Žodžiu, žada painiavą, bet 
ne problemų sprendimą.

Lenkijos ūkinė stadija 
yra maždaug tokia, kokios 
siekia Gorbačiovas. Įmonės 
verčiasi be smulkaus iš vir
šaus padiktuoto plano. Jos 
gali padidinti algas, bet - tu
rėdamos išsiversti iš savo pa 
j amų, turėtų pakelti savo pro
duktų ar patarnavimų kainas. 
Darbininkai tačiau reikalauja 
ne tik algų pakėlimo, bet ir 
nepriklausomų unijų - Soli- 
damosz - atstatymo.Valdžiai 
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Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga 
ir toliau pasilieka tautinių idėjų 

sargyboje Amerikoje
Vytautas A b ra it i s

Congratulations to the National Lithuanian Society of 
America — Amerikos Lietuviu Tautine Sąjungą — on 
your 40th anniversary.

Likę so many American families, your forebears 
came to these shores seeking liberty and 
opportunity for themselves and their children.
They embraced this country and enriched it with 
their talent, their heritage of faith, and their love 
of freedom. This year, as you observe the 70th 
anniversary of Lithuania’s independence in 1918, I 
know you are especially saddened by the oppression 
faced by Lithuanians today. Būt your faith and 
determination attest to the indomitable spirit of the 
Lithuanian people — a spirit that lives wherever 
Lithuanians are found.

In your efforts in defense of liberty, you keep 
America strong and help to hasten the day when 
freedom will reign everyvvhere. God bless you, and 
God bless Lithuania.

Prezidento Ronald Reagan sveikinimas Amerikos Lietuvių tautinės 
Sąjungos dvidešimtajam sukaktuviniam seimui.

Šį Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Seimą At
lanto vandenyno garsioje pa
krantėje, Daytona Beach, Flo 
ridoje, vadiname 'Sukaktuvi
niu' todėl, kad jau dvidešim
tąjį kartą renkamės žvilgterė
ti į tautinės minties keliu nu
eitąjį atstumą ir nusagstyti 
gaires Sąjungos veiklos atei
čiai.

Sąjungos seimai rinkosi 
kas dveji metai, išskyrus vie
ną, kuris sušauktas tik po tri
jų metų. Jie rinkosi New 
Yorke, NY, Tabor Farmoje, 
MI, Waterbuiy, CT, Bostone, 

MA, Chicagoje, IL, Cleve
lande, OH, St. Louis, MO, 
Detroite, MI ir Los Angeles, 
CA.

Per tuos 39-rius metus 
Sąjungos veiklą koordinavo 
ir veiklai vadovavo Sąjungos 
valdybos, pirmininkaujant 
a.a. A. Oliui, a.a. dr. M. Col- 
ney-Aukštikalniui, J. Lapins
kui, a.a. dr. S. Biežiui, inž.

E. Bartkui, V. Abraičiui, inž 
J. Jurkūnui, T. Blinstrubui, 
E. Čekienei, inž. A. Mažei
kai, inž. V. Mažeikai ir dr. 
L. Kriaučeliūnui.

ALT S-ga, kaip ir kitos 
organizacijos, nebuvo įsteig
ta tikslu kurti impozantišką 
statistiką. Ji įsteigta kur kas 
aukštesniems tikslams, kurie 
šitaip nusakyti Sąjungos įsta
tuose:

"Sąjunga tęsia ankstyves
nių Amerikos lietuvių kartų tau 
tinės lietuviškos veiklos tradi - 
ją„ ir jos veikimas yra sąlygoja
mas: a) ištikimumu Amerikos 
Jungtinių Valstybių konstituci
nei santvarkai bei lojaliu pa
klusnumu to krašto įstatymams 
b) žmogaus asmens ir jo sąži
nės laisvės gerbimu ir c) tole
rancija religijos dalykuose"

Sąjungos tikslai yra:
a) Palaikymas ir ugdymas 

lietuvių tautinio susipratimo ir 
lietuviškos tautinės kultūros

(Nukelta į 3 psl.)
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SOVOITinĖ POUTĮU^^

Mitterrandas perrinktas 7 metams Prancūzijos prezidentu. -
Posūkis į kairę Schlezvige. - Rinkimai Danijoje.

Kaip reikėjo tikėtis, Pran
cūzijos prezidentas Franęois 
Mitterrand, 71 metų amžiaus, 
gegužės 8 d. buvo perrinktas 
sekantiems septyneriems me
tams. Už jį balsavo per 54% 
rinkikų, t.y. 2.5% daugiau ne 
gu prieš septynis metus, kada 
jis nugalėjo dešiniųjų politi
ką Valery Giscar d'Estaing. 
Laimėdamas turėjo gauti ne 
tik visus 45.5% kairiųjų bal
sus, kurie balsavo už kairiųjų 
kandidatus per pirma rinki
mų kėlinį, bet dar netoli 10% 
dešiniųjų balsų, išgąsdintų 
kraštutinio politiko Le Pen - 
kaltę už visas Prancūzijos ne 
sėkmes suvertusiam emigran 
tams iš buv. Prancūzijos kolo 
nijų - kada jis netikėtai gavo 
net 14% visų balsų.

Kadangi socialistai, ku
rių kadencija dar gali tęstis 
dvejus metus - socialistai par 
lamente turi tik 215 atstovų 
iš 573, teoretiškai centro-de- 
šiniųjų koalicija - kuriai vado 
vavo Mitterrando varžovas į 
prezidento postą min. pirm. 
Chirac - galėtų ir toliau val
dyti kraštą. Tačiau gegužės 
8 d. balsavimo rezultatai ro
do, kad krašto nuotaikos yra 
kiek pakrypusios į kairę ir 
tuo būdu koalicija nebeatsto- 
vauja daugumos nuotaikoms. 
Chiracui įteikus atsistatydini
mą, Mitterrandas nauju minis
teriu primininku paskyrė so
cialistą Michel Rocard, kuris 
bandė sudaryti "tautinės vie
nybės" vyriausybę.Jo sudary
tam kabinetui negavus par
lamento patvirtinimo, prezi
dentas Mitterrand paleido par
lamentą ir birželio 5 ir 12 die
nomis įvyks nauji parlamen
to rinkimai.

Paryžiaus birža pirmą 
Mitterrando išrinkimą sutiku
si visų akcijų kritimu, jo per
rinkimą sutiko vertybės po
pierių pakilimu. Mat, anais 
laikais bijota pradėto didžių
jų įmonių suvalstybinimo pro
ceso pagreitinimo. Iš tikro, 
tačiau, tas procesas ne tik bu
vo sutabdytas, bet ir jau su
valstybintos įmonės buvo par 
duotos privačion nuosavy
bėn. Mitterrando buvęs pa
skirtas naujas ministeris pir
mininkas Michel Rocard, ku - 
ris pats kandidatuotų į prezi
dentus, jei Mitterrandas būtų 
atsisakęs siekti antro termino 
- jau prieš 10 metų pavadino 
socialistų ūkinę politika ar
chaiška', netinkančia šiems 
laikams. Nuo to laiko Mitter
randas lėtai sukosi daugiau į 
centrą, pripažindamas laisvą 
ūkį. 1983 m. Rocard gavo 
svarbų žemės ūkio ministro 
postą ir pasižymėjo Prancū
zijos ūkininkų interesų gy

nimu Europos bendroje rin
koje. Jis pasitraukė kai Mit
terrandas, jį apėjęs, 1985 m. 
ministeriu pirmininku pasky
rė jaunesnį Laurent Favius, 
kuris po 1986 m. rinkimų tu
rėjo perleisti savo vietą deši
niajam Jacques Chirac, asme
niškam Rocard draugui iš stu
dijų metų. Rocard pasaulė
žiūra yra panaši į JAV demo
kratų.

Gegužės 10 d. balsavo ir 
danai. Čia prie rinkimų prive
dė balandžio 14 d. socialistų 
opozicijos per parlamentą 
pravesta rezoliucija, kuri vy
riausybę įpareigojo pranešti 
visom valstybėm, kad Danija 
jau nuo 1957 metų turi įsta
tymą, draudžianti laikyti Da
nijos teritorijoje atominius 
ginklus. Iki šiol, nepaisant to 
įstatymo, Danijos vandenyse 
besilanką JAV laivai nepra
nešdavo apie savo ginklus. 
Griežtas to įstatymo laikymą- 
sis priverstų danus išstoti iš 
NATO sąjungos, ko tačiau 
nenori 42% danų. Tačiau 
82% pageidautų, kad Danija 
būtų paskelbta 'laisvu nuo 
atominių ginklų kraštu'.

Kad išsiaiškinus nuotai
kas, konservatyvus min. pirm. 
Schluter paleido seimą, ta
čiau rinkimai grąžino beveik 
tuos pačius atstovus. Dani
jos parlamentas turi 179 atsto - 
vus. Per rinkimus dešinioji 
koalicija pravedė 70 atstovų, 
o kairiosios socialdemokratų 
ir socialistų liaudies partijos 
79-nis. Tokiu būdu vyriausy
bė ir toliau priklausys nuo vi
durio partijų paramos, kurios 
nenori aiškiai pareikšti savo 
pažiūros.

Tuo tarpu Vokietijos 
Schleswig-Holstein provinci
joje valdžios neteko krikščio
nys demokratai, ją valdę 38 
metus iš eilės. Rinkikų nuo
taikas, atrodo paveikė DER 
SPIEGEL reveliacijos, kad 
buv. min. pirm. Uwe Bar- 
schel griebėsi 'nešvarios' pro
pagandos prieš soc. dem. va
dą Bjom Engholm. Barschel 
nusižudė prieš mėnesį Švei
carijoje.

Ruošiantis 1990 m. viso 
krašto rinkimams, Engholm 
gali iškilti į visos Vakarų Vo 
kietijos socialdemokratų va
dus,

Kada versti valdžią?
(Atkelta iš 1 psl.) 

tai nepriimtina sąlyga, nes 
tuo atveju ji lieka jau ne ab
soliuti, kas prieštarauja prin
cipui, pagl kurį tvarkosi da
bartinės komunistinės valsty

bės. Ir čia, kaip tame anek
dote, kartais gali susidaryti - 
komunistiniu žargonu kal
bant - 'revoliucinė situacija', 
kurią labai nori išnaudoti vi
sur ir visada esanti opozici
ja.

Kaž ką panašaus pergy- 
venom, tačiau labai tyliai, 
paskutiniais Lietuvos nepri
klausomybės metais. Mes 
jau žinome iš kitų šaltinių 
apie kai kurių veikėjų svars
tymą ar neatėjo laikas jiems 
perimti valdžią. Šį kartą pa
klausykim, ką apie tai sako 
Justas Paleckis (žiūr. "Iš ki
tos pusės') savo "Dvejuose 
Pasauliuose.

1939 m. spalio 11 d. 
Maskvoje buvo pasirašyta 
sutartis su Sovietija dėl Vil
niaus grąžinimo ir jos įgulų 
įvedimo į Lietuvą. Paleckis, 
žinoma, nutyli, kad Vilnių 
grąžinti Lietuvai Sovietija su 
sitarė su Vokietija ir jos įta
koje paliko visą Lietuvą, ku
rią vėliau iškeitė už Lenkijos 
Liublino vaivadiją. Aną spa
lio dieną apie visas tas ma
chinacijas niekas tiksliai ne
žinojo, bet džiaugėsi pačiu 
Vilniaus grąžinimo faktu.

Dvyliktą valandą prie 
Karo Muziejaus Kaune turė
jo įvykti džiaugsmo demon
stracija. Joje kopmpartijos 
vardu Meškauskienė pasiūlė 
pakalbėti Paleckiui, kuris tu
rėtų paraginti demonstrantus 
nueiti prie sovietų atstovy
bės padėkoti už Vilniaus ati
davimą. Tačiau gen. Nage
vičius mitingą uždarė, pats 
paragindamas susirinkusius 
nueiti pas tautos vadą pa
reikšti savo džiaugsmą dėl 
Vilniaus grįžimo. Su minia 
patraukė ir Paleckis. Leiski
me jam pačiam toliau pasa
koti:

"... Manifestantų kolonos 
nesustodamos traukė pro bal
koną, kuriame stovėjo Smeto
na ir jo ministrai. Ties balko
nu žmonės kiek sulėtindavo 
žingsnius ir šaukdavo 'valio!' 
... priėję prie balkono, mes su
stojome ...:

- Ponas prezidente! - krei
piausi aš į Smetoną.

Tiksliai aš neprisimenu 
tos trumpos ir sujaudintos kal
bos, pagrindinė mintis tokia: į 
laisvą Vilnių turi ateiti laisva 
Lietuva, o jūs turite pasitrauk
ti.

Ištaręs žodi 'pasitraukti', 
pamačiau, kaip Smetona apsi
gręžė ir pasišalino iš balkono.

Toliau kalbėdamas paste
bėjau, kad prie manęs artėja 
Kauno komendantas J. Bobelis 
(dabartinio VLIKo pirm, tė
vas). Jis jau tiesė ranką, lyg 
norėdamas mane sugriebti. 
Bet iš balkono jam kažką su
šuko ir perspėjęs mostelėjo 
ranka vidaus reikalų ministras

■ Iš kitos pusės
Skaitau ir netikiu savo akimis ... šį kartą VARPO 

paskutinį (22) nr. Ten Jonas Daugėla skyriuje GYVE
NIMAS ir IDĖJOS svarsto istorijos kartojimąsi. Jis iš
veda paralelę tarp 1937-38 m. m. bandymo užmegsti ge
resnius santykius su Sovietų Sąjunga ir išeivijos repre
zentantų žygių ta pačia kryptimi. Idėja nebloga tik gaila, 
kad atmintis sušlubavo. J. Daugėla rašo, kad tuo metu 
atseit 1937-38 buvo suruošta Lietuvos žurnalistų ekskur
sija į Sov. Sąjungą. Joje dalyvavo ir būsimas 'preziden
tas’ Paleckis, kuris po tos ekskusijos parašęs knygą 'SSSR 
— mūsų akimis’ ir... praturtėjęs:

”.. .pats Justinas Metropolio ir Trijų Milžinų ba
ruose pradėjo vaišinti prancūzišku konjaku.”

Daugėlai pasakojęs jau miręs H. Blazas, kad eks
kursijai baigiantis Paleckį pasikvietė vieno laikraščio, 
berods ’Literaturnaja Gazeta’tleidėjai į savo rūmus atsi
sveikinimui. Buvusi vakarienė su tauriais gėrimais. Ten 
buvę susitarta, kad Paleckis parašys tą knygą, nuneš 
patikrinti į Sov. pasiuntinybę Kaune, suras žinomesnę 
leidyklą, o pasiuntinybė jam išmokės dar 10.000 litų 
papildomo honoraro.

Tuo tarpu pats J. Paleckis savo knygoje DVEJUOSE 
PASAULIUOSE rašo, kad knygą ’SSSR — mūsų akimis’ 
jis parašęs po savo pirmojo atsilankymo Maskvoje 1933 
metais su P. Dvarionu, kurioje jis, žinoma, galėjo turėti 
daugiau progos intymiems pasikalbėjimams negu dides
nėje ekskursijoje. Ją išleido ne Spaudos Fondas, kaip 
mano Daugėla, bet tūlas Ignas Augustinavičius, vietoje 
honoraro autoriui davęs keliolika egzempliorių knygos. 
Taigi Paleckio kontakai su sovietais prasidėjo keliais 
metais anksčiau už Daugėlos nurodytą datą.

Apie Blazą Paleckis rašo, kad jis jam atrodęs 'žmo
gus gana pažangus, nusistatęs prieš fašizmą’. Tik kiek 
vėliau grįžęs iš atiduoto Vilniaus susierzinęs: 'tikriausiai 
prisiklausęs antitarybiškai nusiteikusių reakcionierių šo
vinistinių tauškalų ir šmeižtų. Iš jo "liberalizmo” neliko 
ne ženklo.’

Priešingų pažiūrų liko kai kurie Lietuvių draugijos 
TSRS tautų kultūrai pažinti nariai. Paleckis rašo:

"Prisimenu vieną valdybos posėdį, kai susirin
kome draugijos sekretoriaus Šmulkščio bute po to, 
kai Raudonoji Armija išvadavo Vilnių ... Skam
bėjo pasipiktinimo pilni balsai, kad, vykstant ap
link tokiomis permainomis, Lietuvoje niekas ne
sikeičia — fašistinis režimas lieka nepajudinamas. 
Ypač karščiavosi Krėvė Mickevičius. Jis ir pasiūlė 
pakalbėti apie tuos reikalus su Tarybų Sąjungos 
atstovu Pozniakovu.”

Kitą dieną taip ir buvę padaryta: Krėvė Mickevi
čius, Gira ar Šmulkštys — Paleckis jau neatsimena — ir 
jis pats nuėję pas Pozniakovą, kuriam Krėvė-Mickevičius 
pareiškęs, kad, turint galvoje, jog Vilnius jau išvaduo
tas, reikia prašyti, kad sovietai padėtų lietuvių tautai 
išsivaduoti iš fašizmo. O jis pats, Paleckis, teigęs, jog 
Lietuvos liaudis pajėgtų fašizmą pašalinti pati, iš vi
daus, o tada galėtų užmegsti naujus santykius su Tary
bų Sąjunga, kuri, reikalui esant, ateitų į pagalbą. Poz- 
niakovas į tai diplomatiškai nieko nesakęs, tik pažymėjęs, 
’kad Vilniaus klausimas įgyja naujas formas.’

Labai galimas daiktas, kad Paleckis visa tai tik įsi
vaizdavo ar sąmoningai sumelavo. Už tat geriau būtų, 
jei dar gyvų liudininkų tai būtų patikslinta, o ne pasiti
kima tik savo atmintim, kuri, kaip matėme pradžioje, 
daro net kelių metų šuolius. (vm)

Skučas. Jis, matyt, įsakė ma
nęs neliesti, kad nekiltų grum
tynių ties prezidentūra.

... Tada aš ...pareiškiau:
- Lig šiol jums ultimatu

mus teikė užsienio valstybės, 
o dabar mes įteikiame ultima
tumą Lietuvos liaudies vardu.

Priėjęs prie apstulbusio 
komendanto Bobelio, įteikiau 
dokumentą (Lietuvos laisvos 
darbo respublikos programą 
/vm)..."

Žinant tolimesnę istori
jos eigą, iš to šiandien gali
ma būtų tik pasijuokti, jei ... 
nebūtų taip graudu. Kokia 
laisvę' Lietuvai ir jos liau
džiai atnešė Sovietų Sąjun
ga? Sovietai, atrodo, nelabai 
pasitikėjo nei Lietuvos dar
bo liaudimi, nei į jos vadus 

besiveržiančiu Paleckiu. 
Prieš paskutinį ultimatumą 
jie Lietuvos pasienyje sutrau
kė net dvi armijas: - 8-ją ir
11-ją.

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

TOOL SETTER 
Experienced in progresaive 

tooling. lst shift.
STEADY \VORK & OVERTIME. EX- 
CELLENT BENEFITS INCLUD1NQ 
MAJOR MEDICAL, DENTAL, LJFE 
INSURANCE, PROF1T SHAR1NC & 
CRED1T UNION.

SIEMON DYNAMIC 
MFG. CO.

60 Echo Lake Road 
Watertown, Ct. 06795 

203-274-2523
(T7-Z3>
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į Lietuvos laisvinimą ALT S-gos 20 metų sukaktuvinio seimo, įvykusio 1969 m. gegužės d. Nevy Yorke, atidarymo 

prezidiumas. Iš kairės: K. Pocius, ALTo pirm. E. Bartkus, E. Oekienė, gen. kons. A. Simutis, invokaciją 
skaito Balfo pirm. kun. V. Martinkus, A. Budreckis, ALT S-gos pirm. T. Blinstrubas, VLIKo pirm. dr. k. 
ValiūnasirM. Valiukėnas. L. Tamošaičio nuotr.

Lietuvos respublika gi
mė prieš septyniasdešimt me
tų, o Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos steigimo min
tis kilo 1948 m. gegužės 15 
d. Tabor Farmoje, t.y. prieš 
keturiasdešimt metų. Ši dvi
guba sukaktis suteikia tauti- 
ninkijai progą susikaupti ir iš 
naujo įvertinti tautinės min
ties uždavinių vykdymą. Da
rant tam tikras išvadas vals
tybingumo patirties atžvilgiu 
galima pagyvinti tautininkų 
veiklą tiek lietuvių, tiek kita
taučių tarpe.

Trumpai tariant, tautinin
kai privalo: 1) įprasminti 
Lietuvos respublikos atsieki- 
mus, 2) priminti pasauliui, 
kad lietuviai neatsisakė Vasa
rio 16 dienos tautinio apsi
sprendimo akto, 3) sekti ir 
nagrinėti socialekonominę ir 
kultūrinę raidą tėvynėje ir 4) 
išvystyti ateities gairių planą.

Visų pirma, tautininkai 
turi patys įsisąmoninti ir su
prasti nacionalizmą-tautišku- 
mą. Nacionalizmas nėra nei 
kairės, nei dešinės politinis 
sąjūdis. Jo tikslas tautinio 
apsisprendimo įgyvendini
mas ir asmens - tautiečio iš
sivystymas.

Tautininkas skelbia ir 
remia įsitikinimą, kad savo
sios tautos gerovė turi būti 
viešosios politinės, ūkinės ir 
kultūrinės veiklos tikslas. 
Tautininkas skatina savo tau
toje tautinės minties brandu
mą, kultūrinio savitumo išlai
kymą ir išryškinimą, siekia 
sukurti ir stiprinti savo tautos 
politinę ir ūkinę nepriklauso
mybę, išreikštą savo tautinės 
suvereninės valstybės pavida
lu. Tautininkas aiškiai prie
šingas, kosmopolitams, kurie 
nuvertina tautines savybes ir 
nepaiso tautos interesų. Tau
tininkas taip pat priešingas 
internacionalistams, kurie 
smerkia tautos puoselėjimą 
kaip kliūtį draugingam visos 
žmonijos bendravimui ar ko
vai, dėl kurios nors sociali
nės klasės interesų. Kita ver
tus, tautininkas pripažįsta ir 
vertina tarptautinį bendravi
mą ir bendradarbiavimą, bet 

iš principo yra priešingas tau
tų sulydymo į viena žmoni
jos masę tendencijoms, ly
giai kaip polinkiams siekti 
vienalytės pasaulio valstybės 
su viena, centrine totalistine 
valdžia.

Konkrečiai, tautininkų 
įnašas į Lietuvos laisvinimo 
bylą realizuojamas per Sąjun
gos centrą, ALTS skyrius ir 
per vietos visuomenę.

Dalyvaudami, kaip tauti
ninkai, Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitete, Ame - 
rikos Lietuvių Tarybos ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
valdybose bei tarybose, pri
valome nuolatos budėti, kad 
Lietuvos valstybingumo ir 
tautos gyvybiniai interesai 
nebūtų pažeisti, kad tautinė 
savigarba būtų išlaikyta ir 
kad Lietuvos teritoriniai in- 
tersai būtų apsaugoti.

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos centriniai or
ganai turėtų sudaryti politinę 
komisija - kokia buvo anų 
laikų Tautininkų Centras ir 
Amerikos Lietuvių Misija - 
kurios uždavinys būtų tauti
ninkų politinių ir kultūrinių 
gairių bei veiklos sistematiš- 
kas nustatymas. Politinės ko - 
misijos gairės būtų perduotos 
ALTS skyriams aplinkraščio 
keliu, taipgi pasirodytų "Dir
vos" ir "Naujosios Vilties" 
skiltyse.

Išeivijos tautininkai, 
kaip ir visos politinės grupės, 
yra tik dalis etninės bendruo
menės. Kiekviena grupė, ku
ri sudaro etninę bendruome
nę, privalo rūpintis tos ben
druomenės gerove ir gajumu.

Tautininkams reikėtų pa 
rodyti daugiau iniciatyvos sa
vo kolonijose dėl dviejų prie
žasčių: pirma - kolonijos iš
laikymas yra visų lietuvių 
bendras rūpestis. Antra, akty
vus dalyvavimas, ir net vado
vavimas kolonijos veikloje, 
yra geriausia reklama tauti
ninkams. Kokiu būdu galėsi
me paskleisti savo idėjas, už
degti jaunimą ir išplėsti savo 
narių skaičių, jei užsidarysi
me siaurame ratelyje, jeigu 
nebūsime visuomenės akyse,

Sukaktuvinis seimas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

vertybių Amerikos lietuvių tar
pe, b) skatinimas ir rėmimas 
Amerikos lietuvių pastangų 
teigiamai įsijungti į Amerikos 
visuomeninį bei ūkinį gyveni
ni, ir c) rėmimas lietuvių tau
tos pastangų atstatyti bei išlai
kyti savame krašte nepriklau
somą Lietuvos valstybę, apsau- 
gojančią pagrindines žmogaus 
teises bei laisves". (Sąjungos 
įstatų pagrindiniai dėsniai ir 
tikslai.)

Po 1926 metų gruodžio 
17 dienos įvykių Lietuvoje 
iki 1949 metų, tautinės min
ties lietuviai Amerikoje buvo 
stiprokai susiskaldę ir išsi
barstę po įvairių vardų tauti
nes ir socialistines organiza
cijas - vieni tiems įvykiams 
pritardami ir juos gindami, 
kiti iki kraštutinumo smerk
dami ir niekindami.

Per tą ilgą, daugiau kaip 
22 metus besitęsusį laikotar
pį, buvo begalės mėginimų 
tautinę srovę Amerikoje kon
soliduoti vienoje vadovybėje. 
Tą konsolidaciją pasiekti, dėl 
suprantamų priežasčių, truk
dė visos Amerikos lietuvių 
tautininkams opozicinės sro- 

jei nesiūlysime konkrečių ir 
teigiamų užsimojimų visuo
menei?

Yra daug užsimojimų, 
kuriuos skyriai galėtų įgy
vendinti 1988 metais. Nežiū
rint vietinių aplinkybių skir
tumų, svarbu, kad kiekvienas 
skyrius atbustų ir pasirinktų 
projektus, kurie išeitų tiek lie 
tuvių viusomenei, tiek tauti- 
ninkijai į naudą. Už tat pir
moje vietoje reikia įžvelgti į 
save, klausiant - ko mes no
rime? Ką mes pajėgiame? 
Po to - sunkus darbas su en
tuziazmu apvainikuos sukak
tuvinių metų programą.

Tik savo veiklumu galė
sime vadovauti lietuvių visuo - 
menei.

Algirdas Budreckis 

vės. Konsolidacija buvo pa
siekta tik įsteigus Amerikos 
Lietuvių Tautinę Sąjunga 
1949 metų gegužės 22 dieną, 
New Yorke. Už nuopelnus 
tai konsolidacijai pasiekti, 
tautinė srovė Amerikoje lie
ka amžinai dėkinga A.L.T. 
S-gos steigėjams - per daug 
skaitlingiems juos visus čia 
išvardinti.

Dėka visos eilės Tauti
nės Sąjungos vadovybių nuo
seklumo, tolerancijos ir pasi
šventimo, per tą laiką ji išau
go į vieną iš vyraujančiųjų 
Amerikos lietuvių organiza
cijų. Ne be to, kad ir ji nebū
tų buvusi vienu ar kitu būdu 
iššaukta priešintis kėslams 
nukreipti ja į klystkelius. Ji 
tam atsispyrė rodydama:

"a) pasiaukojimą ir pirme - 
nybės teikimą bendriems tauti
niams reikalams, b) solidaru
mą ir organizacinę drausmę 
viešame veikime ir c) deramą 
pagarbą kitokioms nuomonėms 
kai ginami savi nusistatymai 
bei pažiūros tautinių, religinių 
ar kitų visuomeninių grupių 
santykiuose ir viešose diskusi
jose".

Tautinė Sąjunga ir toliau 
sistematiškai siekia, kad:

"Amerikos visuomenei ir 
įstaigoms būtų tinkamai nu
šviesta lietuvių tautos rūpesčiai 
ir siekimai valstybinėje ir tarp
tautinėje plotmėje: ginant žmo
gaus ir tautų teises lietuvių tau
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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, INC. =

P. O. Box 21073
Woodhaven, N. Y. 11421
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tos reikalai būtų teisingai įver
tinti ir susilauktų deramo pripa - 
žinimo, užtarimo ir paramos". 
(Sąjungos įstatai: veikimo bū
das ir priemonės.)

Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga, 1949 metais 
pradėjusi savo veiklą be sa
vos spaudos, griežtai prisilai
kydama Sąjungos įstatuose 
numatytų pagrindinių veiklos 
dėsnių, veikimo būdų bei 
priemonių, 1988 metais ir to
liau pasilieka tautinių idėjų 
sargyboje Amerikoje ir yra 
visada pasiruošusi toliau tęsti 
savo veikla tų idėjų skleidi
mui. Tikslui pasiekti neabe
jotinai daug pagelbėjo ir pa
gelbės jau savo leidžiama 
spauda - savaitraštis "Dirva" 
ir žurnalas "Naujoji Viltis".

DRAFTSPERSON
LOCAL MANUFACTURER HAS OP
PORTUNITY FOR INDIVIDUAL 
W1TH DRAFT1NG TRA1NING AND/ 
OR EXPER1ENCE. SELECTED CAN- 
DIDATE WILL WORK CLOSELY 
WITH BOTH SALES & PRODUC
TION DEPARTMENTS. GOOD SA
LARY AND GENEROUS BENEFITS 
PACKAGE. PLEASE SEND RESUME 
AND SALARY H1STORY TO:

PERSONNEL MANAGER
P. O. Box 3

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

PHYSICAL THERAPY SUPERVISOR 
Full-time Position in small, būt pro- 
gressive hospital in Eastern, Ohio. 
Mušt have Ohio license. Approxi- 
mately 45 minutes from Pittsburgh, 
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)
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Paminėkime iš Lietuvos išvežtus 200,000 gyventoju!
Lietuvos Laisvės Lyga 

kviečia paminėti 40 metų 
didžiosios deportacijos, ka
da anot Lygos, 1948 m. ge
gužės 20 d. iš Lietuvos iš
vežė 200,000 gyventojų

Lietuvos Laisvės Lyga 
kviečia šią sukaktį viešai 
paminėti sekmadienį, ge
gužės 22 d.

1978 birželio 14-15 dieno
mis iniciatyvinė grupė, ap
svarsčiusi tarptautinę ir vi
daus padėtį, nusprendė su
kurti nepartinę, demokrati
niais principais veikiančią 
organizaciją — Lietuvos 
Laisvės Lygą. Lietuvos 
Laisvės Lygos tikslas — 
N e p riklausomos Lietuvos 
atkūrimas.

Lietuvos Laisvės Lygos 
uždaviniai: 1) Religinės, 
tautinės ir politinės sąmo
nės ugdymas. 2) Lietuvos 
laisvės klausimo kėlimas 
tarptautiniuose forumuose. 
Lietuvos Laisvės Lyga ne
turės organizacinės struk
tūros. Kiekvienas Lietuvos 
gyventojas gali laikyti sa
ve LL Lygos nariu, jeigu 
jis kovoja (pagal galimy
bes) už LL Lygos tikslus... 
Perduodame, po eilės metų 
tylos, dabartinį Lietuvos 
Laisvės Lygos atsišaukimo 
tekstą.

1948 m. gegužės 20 d. iš 
Lietuvos išvežė 200,000 gy
ventojų. šiemet sukanka 40 
metų nuo šios didžiausios 
deportacijos. Sekmadienį, 
gegužės 22 dieną, paminė
sime šį įvykį Kaune Archi- 
katedroje ir Vytauto Di
džiojo bažnyčioje, o Vilniu
je šv. Teresės ir šv. Petro 
ir Povilo bažnyčiose vaka
rinėse pamaldose. Kaune 
bus giedojamas Lietuvos 
himnas, o Vilniuje lietuviai 
ir lenkai sugiedos Lenkijos 
himną.

HM /uperior /avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui

/uperior /taringi
Pagrindinis skyrius

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

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

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

Šį pareiškimą paskelbė or
ganizacija "Lietuvos Lais- 
Laisvės Lyga", kuri įsikū
rė 1978 metais.

Vakarus pasiekė 30 as- 
fnenų pasirašytas kvieti
mas paminėti keturiasde
šimtmetį Lietuvos deporta
cijų, įvykusių 1948 m. ge
gužės 20-22 d. d. šis kvie
timas paremia Lietuvos 
Laisvės Lygos raginimą 
sekmadienį, 1988 gegužės 
22 d. pagerbti masinių re
presijų aukas. Tik šį kvie
timą pasirašiusieji siūlo "tą 
dieną surengti minėjimus 
ne vien Vilniuje ir Kaune, 
bet visose Lietuvos bažny
čiose, tą dieną šv. Mišių Au
koje prisiminti nužudytų
jų, mirusių nuo bado ir šal
čio vėles ir visus iki šiol 
tebegyvenančius konclage- 
rininkus ir tremtinius ...” 
Pateikiame pilną kvietimo 
tekstą.

Į Lietuvos lenkus ir 
lietuvius

Lietuvoje platinamas Lie
tuvos Laisvės Lygos (LLL) 
atsišaukimas į lietuvių ir 
lenkų tautą, kuriuo kviečia
ma paminėti 1948 gegužės 
20-22-osios trėmimų į Sibi
rą 40-sias metines. Kaip ži
nome, Stalino-Sniečkaus re
žimas įvykdė didžiausią 
Lietuvos istorijoje genocido 
aktą: apie 200 tūkstančių 
civilių Lietuvos gyventojų 
— vyrų ir moterų, vaikų ir 
senelių, lietuvių, lenkų ir 
žydų buvo be jokio forma
laus nusikaltimo ir teismo 
nuosprendžio deportuota į 
tolimuosius TSRS rajonus, 
pasmerkta fiziniam ir dva
siniam sunaikinimui. Tūks
tančiai atimtų gyvybių, pra
rastų sveikatų, sulaužytų 
likimų kainavo Lietuvai ši 

stalininės politikos akcija. 
Jos moralines pasekmes lie
tuvių tautai išgyvena šian
dien ir išgyvens ateinan
čiose kartose. 1948 gegužės 
20-j i yra vienas tragiškiau
sių puslapių Lietuvos isto
rijoje, tai visų mūsų neuž
mirštamas skausmas!

Po 10 ir daugiau metų 
dalis gyvų išlikusių trem
tinių sugrįžo į Lietuvą. Ta
čiau oficialiais duomenimis 
tik 10% jų buvo pripažin
ti nekaltais deportuoti. Vien 
jiems buvo grąžinti trobe
siai, maža turto dalis. Li
kusieji 90 7< turėjo pirkti iš 
valstybės ... savo paliktus 
trobesius.

Oficialios instancijos Lie
tuvoje stalinizmo represijų 
faktą gėdingai nutyli arba 
mėgina jį pateisinti režimo 
"peri enkimais", "klaido
mis". Iki šiol tebelaikomas 
paslaptyje tikslus repre
suotųjų asmenų skaičius 
(nors Latvijoje ir Estijoje 
tokia statistika paskelbta 
spaudoje). Lietuvos moks
lininkų apskaičiavimu, re
presijų aukomis tapo ne 
mažiau 400 tūkstančių Lie
tuvos gyventojų.

Iki šiol viešai nepaskelb
ti deportuojamųjų sąrašų 
s u d a rinėtojai, neatiduoti 
jie bent į moralinį mūsų 
tautų teismą. Iki šiol Lie
tuvoje nepastatytas pa
minklas represijų aukoms. 
Priešingai — represuotųjų 
vaikams taikomos įvairios 
nejuridinės sankcijos: jie 
negali tapti mokslo darbuo
tojais, užimti atsakingų 
postų (jeigu nepriklauso 
10% reabilituotųjų katego
rijai). Stalinas keršija mū
sų tautoms ir po fizinės 
savo mirties.

Visos staliniečių pastan
gos apgauti istoriją, išcen-

zūruoti tautos atmintį nu
slėpti savo nusikaltimus, 
yra bergdžios. Tai liudija 
pernai rugpiūčio 23-ja Vil
niuje įvykęs mitingas. Apie 
tai kalba ir dabartinė LLL 
iniciatyva stalininio aukų 
atminimui. Mes palaikome 
LLL raginimą sekmadienį, 
1988 gegužės 22-ją, pagerb
ti masinių represijų aukas. 
Tik mes siūlome tą dieną 
surengti minėjimus ne vien 
Vilniuje ir Kaune, bet vi
sose Lietuvos bažnyčiose, 
tą dieną šv. Mišių Aukoje 
prisiminti nužudytųjų, mi
rusių nuo bado ir šalčio vė
les ir visus iki šiol tebegy
venančius konclagerininkus 
ir tremtinius: kun. Alfon
są Svarinską, kun. Sigitą 
Tamkevičių, Boleslovą Li- 
zūną, Joną Pakucką, Petrą 
Gražulį, J. E. vysk. Julijo
ną Steponavičių, Viktorą 
Petkų, Balį Gajauską, Gin
tautą Iešmantą ir kitus 
kenčiančius už Dievą ir Tė
vynę. Tegul tai būna mūsų 
protestu prieš tebesitęsian
čią stalininę vergovę. Siūlo
me minėtose Kauno bažny
čiose sugiedoti Lietuvos 
himną, o Vilniaus — dar ir 
tautinį Lenkijos himną, iš
eiti tylos eitynėms į gatves.

Minint 1949-jų kovo mėn. 
deportacijas Latvijoje ir 
Estijoje, nuošalyje neliko 
latvių ir estų inteligentija. 
Sunkiais lietuvių tautai lai
kais jos dvasios stiprinto
jais buvo mūsų poetai, ra
šytojai. Paskutiniu metu 
mūsų rašytojai keliasi iš de
šimtmečių trukusio letargi- 
nio miego. Sveikindami šį 
procesą, kviečiame rašyto
jus bei visą lenkų, lietuvių 
ir žydų inteligentiją, pagal 
savo išgales, paminėti 40- 
sios baisiųjų Lietuvos de
portacijų metines.

Seka 30 asmenų parašai.
(LIC)

PRISIMENANT DIDŽIUO
SIUS TRĖMIMUS SIBI

RAN, LIETUVOJE 
PROGA

Brangūs Lietuviai,
Net ir dabar, praėjus to

kiai gausai metų, visi lietu
viai, nesvarbu, kur jie šian
dien yra, gilų amžių pasie- 
kę ir tėvų informuotas jau
nimas, negalime atsistebėti 
atsparumu mūsų tautos, pa- 
kėlusios didžiules kančias.

Trėmimai Sibiran — 20- 
tojo amžiaus siaubas, nai
kinęs mūsų žmones. Kiek 
žuvusių sunkioje kelionėje, 

nepakeliamame šiaurės kli
mate, kiek sveikatos nusto
jusių ir kiek paniekos ste
buklu gyviems likus ir į 
Lietuvą grįžus ... Privers
tina kolektyvizacija, ūki
ninkams skirtas teroras — 
tai antra mus niekinusi ir 
naikinusi nelaimė. Iš kur 
prisitvenkė tiek žiaurumo 
sveti muose, atėjusiuose 
tautą naikinti, ir kartais 
savuose brolžudžiuose?

JAV-ių lietuviai, kartu 
su pavergta tauta skausme 
prisimena visas brolių ir 
seserų kančias, didžiuojasi 
ilgoje okupacijoje gyva iš
likusia tauta ir žodyje 
"ateitis" aiškiai girdi "Lie
tuvos laisvę”.

JAV LB Krašto valdyba

Nurse
Manager
Surgical Unit
Challenging position available 
for individual with some prior 
management expenence. 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 Employer

TRAIN ^k 
Jr TO BE A 

professional\ 
•SECRETARY 1 

r •SEC./RECEPTIONIST 1
•EXECUT1VE SECRETARY
Start Locally, Full time/part 

time. Leam word processing 
and related secretarial skills.

Home Study and Resident 
Training. Natl. headquarters, 
4699 N.Fed Hwy, LHP.FL.
•PINANČIAI AID AVAILABLE 

•JOB PLACEMENT ASSISTANCE 

M-800-327-7728/ 
Ik THEH ARTSCHOOL A

(Accr»dtt*d Jp
^k NHSC)

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

Ridge Road (Rte 363) & High 
Line Drive 

•' Perkasie, Pa. 18944 
(215) 257-3600

(19-20)
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IV Kultūros Kongreso belaukiant
Pokalbis su kongreso pirmininke Milda Lenkauskiene

Pasaulio lietuvių IV Kul
tūros kongreso belaukiant 
vieniems nerimą kelia klau
simas, ar toks kongresas 
reikalingas, kokia jo nau
da. Kiti nori matyti kongre
se masinę kultūros darbų 
demonstraciją. Dar kiti la
biau domisi ne dalyvių skai
čiumi, ne demonstraciją,

PL IV kultūros kongreso rengimo komisija. Sėdi iš kairės: 
Kun. Gediminas Kijauskas, pirm. Milda Lenkauskienė, Pranas 
Joga. Stovi: Juozas Stempužis, Viktoras Mariūnas ir Nijolė 
Kersnauskaitė. Trūksta Jono Kazlausko.

Dvidešimt šeštasis 

Dirvos novelės 

konkursas
PREMIJA 600 DOLERIŲ skiriama iš 

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

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

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

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

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

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

mėjus.

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo
ti na paprasta balsų dauguma.

bet perspektyvinėmis di
mensijomis, kongrese kil
siančių idėjų stiprumu ir 
naujoviškumu.

Kongreso pirmininkė Mil
da Lenkauskienė, dvidešimt 
penkerius metus dirbusi 
JAV LB ir PLB valdybose, 
per tuos metus dalyvavusi 
visuose LB kongresuose ir 
seimuose ir aplankiusi be
veik visas laisvojo pasaulio 
lietuvių kolonijas, maloniai 
sutiko atsakyti j mūsų 
klausimus, pabrėždama, kad 
kongrese mums labiausiai 
turėtų rūpėti ateities kul
tūrinis vaizdas.

— Kokios priežastys pa
skatino PLB valdybą šauk
ti Pasaulio lietuvių IV kul
tūros kongresą?

— Paminėsiu, kad Pa
saulio lietuvių kultūros kon
gresai įvyko 1956, 1962 ir 
1967 metais. Visi buvo Chi
cagoje. Toji išeivijos karta, 
kuri rengė pirmuosius tris 
kongresus, po truputį trau
kiasi iš aktyvaus gyveni
mo, o kai kurių jau net nė
ra mūsų tarpe. Atsiminti- 
na, kad nuo pirmojo kon
greso praėjo 32 metai ir 
nuo paskutiniojo, trečiojo, 
21 metai. Anų dešimtmečių 
pokalbiai ir duomenys apie 
išeivijos kūrybą ir kultūros 
darbuotojus jau negali bū
ti pagrindu ar rodykle atei
ties darbams. Pagaliau, ne 
tik žmonės ir skaičiai pasi
keitė. Keičiasi ir apskritai 
išeivijos darbų kryptys bei 
dimensijos. PLB valdyba 
tarė, kad atėjo būtinas rei
kalas susitikti su mokslo 
žmonėmis, rašytojais, dai
lininkais, muzikais, spauda, 
radiju, teatro ir kitais kul
tūros darbuotojais ir išsi
kalbėti svarbiais kultūros 
darbo reikalais. Labai svar
bus, kad tuose pokalbiuose 
matytume savo tautos ir iš
eivijos tolumos vaizdą. Ta
da labiau išryškės ir atei
ties kultūrinio darbo kelias.

— PLB valdyba jums pa
vedė organizuoti kongreso 
komitetą ir programą. Kaip 
vyksta šie darbai, ar su
silaukėte talkos?

— PLB valdyboje, eida
ma vicepirmininkės kultū
ros reikalams pareigas, tu
rėjau prisiimti visus rūpes
čius ruošiant kongreso pro
gramą. Galutinė kongreso 
organizacinė struktūra yra 
tokia — organizacinis ko
mitetas Toronte, kurio pir
mininkė yra Rasa Lukoše- 
vičiūtė-Kurienė, o progra
mos komitetas Clevelande, 
kurio koordinatorius yra 
Pranas Joga, šių komitetų 
vadovai ir juose dirbą as
menys neša didelę kongre
so ruošos naštą. Jungtinis 
finansų komitetas, telkiąs 
lėšas PLB seimui, kultūros 
kongresui ir tautinių šokių 
šventei yra Chicagoje. Ka
nados LB krašto valdyba 
savo jėgomis taip pat ren
ka lėšas šiems trim dide
liems lietuvių išeivijos įvy
kiams. Tarpkomitetinis dar
bas vyksta sklandžiai, at
sakingi asmenys skiria 
daug laiko suorganizuoti 
savo sričių programas, su
kviesti svarstybų referen
tus, o finansų komitetas, 
vadovaujamas dr. Antano 
Razmos, Stasio Jakubausko 
ir dr. Petro Kisieliaus, ren-

1988 gegužės 8 Clevelande posėdžio metu sėdi iš kairės: Mil
da Lenkauskienė — PL IV kultūros kongreso rengimo pirmi
ninkė, Irena Lukoševičienė iš Montrealio ir Rasa Kurienė — 
organizacinio komiteto pirmininkė iš London, Ont.

ka aukas. Nuoširdžiai pra
šau visus lietuvius siųsti 
aukas finansų komitetui. 
Paremkite šiuos įvykius 
mažomis ir didelėmis au
komis, nes toji parama la
bai reikalinga.

— Trumpai pasakykite, 
kokia bus IV kultūros kon
greso programa?

— Tik trumpai ir tega
liu. Detali kongreso progra
ma bus paskelbta spaudoje 
atskiru pranešimu. Apskir
tai programos apimtyje yra. 
paskaitos, svarstybos, pa
rodos ir meno renginiai. 
Pastarųjų, renginių, bus 
trys — literatūros vakaras, 
Los Angeles lietuvių dra
mos sambūrio pastatyta 
Putino drama Valdovas ir 
fortepijono muzikos ir cho
rų koncertas. Svarstybų 
programa išskirstyta į tris 
dienas, nes nenorėjome da
ryti paralelinių pranešimų. 
Tuo būdu dabar kongreso 
svečiai galės dalyvauti vi
sose svarstybose. Kai ku
rias jų paminėsiu — šeimos 
svarba lietuviškumui, lite
ratūrinės kūrybos ir teat
ro rūpesčiai, religijos reikš
mė tautiniam išlikimui, mu
zikos ir dailės klausimai, li
tuanistika, spauda ir radi
jas, tautodailė, kultūrinių 
vertybių apsauga. Šioms 
svarstyboms vadovaus kva
lifikuoti asmenys, svarsty
bose iškeltos mintys ir siū
lymai rodys kultūrinių dar
bų kryptį ateičiai.

Birželio 25, kongreso ati
darymo akte, pagrindinę 
paskaitą skaitys jaunas 
moks lininkas, studijavęs 
Harvardo ir Chicagos uni- 
versi tetuose, filosofijos 
mokslo daktaras Kęstutis 
Girnius. Jo paskaitos tema: 
Įsipareigojimas tiesai. Ti
kiuos, kad kongreso salė 
bus pilnutėlė, kai šia prie- 
saikine tema kalbės jauna
sis mokslininkas. Užbai
giant kongreso dienas, bir
želio 27 prof. dr. Vytautas 
Vardys vadovaus reikšmin
gos temos svarstyboms — 
Išeivijos ir tautos kūrybos 
sankryžoje. Negaliu labai 
smulkiai papasakoti apie 
Kultūros kongreso progra

mą, nes tai užimtų daug lai
ko ir vietos, bet galiu pati
kinti, kad pradedant įvadi
ne dr. Kęstučio Girniaus 
paskaita dalyviai bus įves
dinti į nūdienę lietuvybės 
problematiką ir toji mintis 
plėsis tolimesnėse svarsty
bose.

Naujųjų dailės kūrinių 
paroda, organizuojama Al
gimanto Kezio, atskleis 
naujų dailininkų vardus, 
parodys jų kūrybos žanrus. 
Informacinės parodos — 
Lietuvių informacijos cen
tro apie religinę padėtį Lie
tuvoje, spaudos ir knygų 
paroda, tikrai kreips svečių 
dėmesį. Didžiųjų lietuviškų 
įvykių dienomis Kanadoje 
taip pat bus įspūdinga tau
todailės paroda. Birželio 26, 
sekmadienį bus iškilmingos 
pamaldos Anapilyje, ir 
svartybos apie religijos 
reikšmę tautiniam išliki
mui kurioms vadovaus kun. 
Gediminas Kijauskas, S. J.

— Ar jau pakankamai 
garsiai pasklido žinia, kad 
išeivijos lietuviai dalyvau
tų IV kultūros kongrese?

— Esame išplatinę tūks
tančius lankstinukų apie 
Pasaulio lietuvių IV kultū
ros kongresą, kuriuose at
spausdinta pagrindinė in
formacija. Parašėm laiš
kus mūsų darbštiems rąš- 
to bei spaudos žmonėms, 
prašydami, kad jie pagar
sintų Kultūros kongresą, 
komentuotų svarstybių te
mas. Jaučiame visų lietu
vių kylantį susidomėjimą 
kongresu, džiaugiamės išei
vijoje išaugusių talentų ir 
mokslo žmonių įsijungimu 
į s varsty bas, nes jų pa
reikštos mintys bus labai 
svarbios rikiuojant ateities 
darbus. Nuoširdžiai kvie
čiu mūsų mokslo, meno, raš
to žmones ir visus lietuvius 
atvykti į IV kultūros kon
gresą, įvyksiantį birželio
24-27 dienomis Toronte.

Kalbėjosi Juozas Stem
pužis.

Skaitykit ir plątinkit
D I R V 4
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KALIFORNIJOS LIETUVIU RESPUBLIKONŲ 
PRIEŠRINKIMINĖ GEGUŽINĖ

Artėjant pirminiams rin
kimams Kalifornijoje, Lie
tuvių Respublikonų Sąjun
ga Los Angelėje nutarė su
rengti priešrinkiminę gegu- 
žinę-pikniką ir į jį pasi
kviesti kandidatus, duoti 
progos jiems save pristaty
ti ir išgirsti jų siūlomas 
idėjas bei planus. Supažin
dinti su mūsų lietuvių pro
blemomis ir pareikšti savo 
pageidavimus.

Š. m. gegužės mėn. 1 d. 
1 vai. p. p. gražiame p. p. 
Jack ir Nidos Brinkienės- 
Alex rožių sode susirinko 
gražus skaičius lietuvių 
respublikonų ir svečių, o 
taip pat ir 11 kandidatų su 
žmonom ar palydovais, bei 
kitų tautybių atstovai — 
vengrų, estų, slovakų, vo
kiečių ir amerikiečių.

Visi pikniko dalyviai gru
pavosi į mažesnes grupes, 
gaivinosi šaltais gėrimais 
— nes diena buvo graži, 
saulėta — puikiai tinkanti 
pavasariniam piknikui.

Valdybos sekretorė Va
lerija Baltušienė pakvietė 
visus prie lietuviškų pietų 
stalo.

Svečiams pirmąjį alkį nu
marinus, pirm. Liucija Ma
žeikienė pasveikino susirin
kusius, padėkojo už atsilan
kymą ir rėmimą lietuvių 
respublikonų veiklos. Dėko
jo p. p. Jack ir Nidai Alex 
už leidimą pasinaudoti jų 
namais, gražiu sodu ir nuo
širdžia globa. Pikniko rin
kiminei programai vesti pa
kvietė žinomą advokatą, ak
tyvų respublikoną, lietuviš
kos veiklos didelį rėmėją, 
buvusi teisėją Jack Alex 
(Aleksas, trečios kartos lie
tuvis, savo laiku kandida
tavęs į US Kongresą).

Jack Alex pasveikinęs 
kandidatus, priminė, kad 
lietuviai yra geri respubli
konai, tačiau dar turi ir sa
vų specifinių prašymų — 
pareiškimų Lietuvos reika
lu. Buvo iškviesti ir prista
tyti į teisėjus kandidatai: 
Burton Bach ir Judith 
Stein. Į prokurorus Lea P. 
D’Agostino (motina lietu

Liucija Mažeikienė, Vytautas Vidugiris ir Laima Tumaitė pravedą 
loteriją.

vė). Į Kongresą: Sanford 
W. Kahn, Robert S. Kowell, 
Gary Passi. Į Kalifornijos 
Assembly Tom Franklin, 
Erice Givens ir Tony Trias. 
Visi kandidatai kalbėjo pa
lyginamai trumpai, davė 
progos su jų idėjomis susi
pažinti. Po kandidatų kalbų 
buvo pristatytas Coalition 
for Constitutional Justice 
and Security pirm. Antanas 
B. Mažeika, kuris supažin
dino kandidatus su OSI pro
blema ir nušvietė mūsų lie
tuvių amerikiečių piliečių 
pageidavimus-reikalavimus. 
Dar buvo pristatyti dr. 

Ramona Gricienė ir Vincas Juodvalkis respublikonų gegužinėje 
sutinka svečius prie įėjimo.

Frank De Balogh (vengras) 
vicepirm. National Repub- 
lican Heritage Groups 
Council ir Wendy Bor- 
cherdt, Citizens for the Re- 
public pirmininkė. Taip pat 
buvo pristatyti kitų tautų 
atstovai.

Po kandidatų pristatymo 
ir jų pasisakymų pirm. Liu
cija Mažeikienė padėkojo 
programos vedėjui adv. 
Jack Alex.

Pakviestas Sąjungos vi
cepirm. Vytautas Vidugiris 
pravedė loteriją. Loterijai 
fantus-dovanas parūpino L. 
A. skyriaus pirm. Kęstas 
Reivydas. Jas dovanojo: 
M & R Americano Insu- 
rance, Santa Monica, adv. 
Walter Dudor, p. p. Šilkai- 
čiai, V. Baltušienė, K. Rei- 

vydas ir L. Mažeikienė.
Gražiame rožių sode, pa

lydint švelniai muzikai sve
čiai dar ilgai šnekučiavosi, 
bandė užmegsti naujas pa
žintis..

Kalifornijos Lietuvių 
Respublikonų Sąjungos ge- 
gužinė-piknikas yra gerai 
pavykęs. Dalyvavo didelis 
skaičius kandidatų, duota 
jiems proga mus pažinti ir 
supažindinti juos su mūsų 
problemom.

Antanas Mažeika

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

Solistai Janina Budriūnaitė-Oekanauskienė ir Antanas Pavasaris 
atliekant duetą savo "Dainų ir arijų" vakaro programoje, Los Angeles 
mieste.

• Jūratė Nausėdaitė-Ann 
Jillian, kelis kartus nomi
nuota žymenims už jos pui
kų vaidinimą, nemažiau ga
bi ir kitose srityse; pernai 
išleido savo plokštelę; su 
dideliu pasisekimu jau ne 
kartą atliko dainos ir šokio 
programas Las Vegas di
džiuosiuose viešbučiuose, 
su dideliu pasisekimu kon-. 
certavo su Delaware sim
foniniu orkestru kovo 31 ir 
balandžio 1 Wilmington, 
Delaware. Birželio 10, 11, 
12 d. d. atliks programą 
Trump Plaza, Atlantic Ci
ty, po to — birželio 15 d. 
su Atlantos simfoniniu or
kestru išpildys programą 
Atlanta, Georgia.

Po sunkios ligos atgavu
si jėgas, Jūratė nesėdi vie
toje, su paskaitomis važi
nėjo po visą Ameriką, kur 
buvo visur šiltai priimta, 
ypatingai lietuvių. Su ja 
susipažinti labai lengva, už
tenka tik lietuviškai užkal
binti ir jau prasideda drau
gystė, kurią ji labai verti
na ir džiaugiasi susitikusi 
kaip ji pati sako ”mano 
žmones” (my people). Ji 
visur keliauja su savo vyru 
Andy, užsiėmus repeticijo
mis prieš programas, bet 
visuomet suranda laiko su
sitikti su lietuviais, atran
da progą pasisakyti esanti 
lietuvaite. Tai mūsų geriau
sia ambasadorė garsinanti 
lietuvių vardą. Mes jai ga
lime atsilyginti tik savo 
gausiu dalyvavimu jos pro
gramose, gėlėmis, ką ji ne
paprastai vertina. (Vaje)

• Inž. Vytautas J. Šliū
pas, gyvenąs šiaurinėje Ka
lifornijoje, neseniai buvo 
paties viceprez. George 
Bush pakviestas įeiti nariu 
į ”National Steering Com- 
mittee of the George Bush 
for President Campaign”.

Inž. V. Šliūpas jau nuo 
1972 metų aktyviai reiškia
si Respublikonų tarpe, šiuo 
metu jis yra išrinktas į Re- 

publican Centrai Committee 
of EI Dorado County, Ca.; 
yra vicepirmininkas visos 
Kalifornijos Lietuvių Res
publikonų Sąjungos, ir taip
gi Vakarų Rajono įgalioti
nis Lietuvių Respublikonų 
Lygos.

Praeityje, inž. V. Šliūpas 
yra vadovavęs šiaurės Ka
lifornijos Respubl ikonų 
Tautinių Mažumų Tary
bai (Republican Heritage 
Groups Council, No. Calif. 
Division) ; buvo Lietuvių 
Respublikonų įsteigėjas ir 
pirmininkas San Francisco 
apylinkėje ir kitose svar
biose pareigose.

Inž. V. Šliūpas rūpinasi 
savo tėvo ir kitų lietuviams 
svarbių istorinių ir kultū
rinių dokumentų apsauga. 
Pereitais metais įsteigė 
"Aušrininko Dr. Jono Šliū
po vardo Archyvą”, į kurį 
jau gausiai plaukia vertin
gos dovanos. Archyvos ad
resas: P. O. Box 6133001, 
So. Lake Tahoe, Ca. 95761- 
3300.

FACTORY HELP
Meat Processing Co. is looking for 
Factory Personnel. Experience not 
necessary, with train for future ad- 
vancement. Union shop, full benefits. 
40 hr. work week, day shift, con- 
venient to public transportat,ion. 
Contact: Mr. Milton (215) 425-9403.

(20-22)

MACHINISTS
Immediate openings for horizontai 
boring mill and Viking CNC horizontai 
machining center operators with large 
eouipment iob shop experience Posi- 
tions offer steady overfime, extensive 
company paid benefits and good iob 
stability. Located 2 miles norlh of 1-480 
and 1-77 interchange.

Call 1-216-883-6110 
or apply at: 

PRODUCTION EXPERTS 
INC.

4259 E. 49fh St.
Cuyahoga Hts., OH 44125
An'EauamjPPorfunifv tmplover

FURNITURE
Large Furniture MFG. Co. in Pas- 
aaic County needs responsible indu- 
Viduals with some wood vvorking ex- 
perience, will also train on equip- 
ment: Sander, Router, Tablesaw and 
etc. Full time employment all year, 
union benefits. Company will possibly 
aupply transportation.
Apply immediately between the hours 
of 10 a. m. to 2 p. m.

BUNK TRUNK MFG., INC.
91 Michigan Avė.

Patterson, N. J. 07503
(20-23)
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Lietuvos Jaunimo Teatras New Yorke

Gintarinė uždanga atsivėrė, kai sausakimša salė 
ir scenoje Jaunimiečiai giedojo Lietuvos himną

Jau kuris laikas spaudo
je buvo rašoma apie Vil
niaus Jaunimo Teatro gas
troles Amerikoje.

šį iškilųjį Lietuvos teat
rą gastrolėms pakvietė 
Houston Alley teatras su 
dviem spektakliais: A. Če
chovo ”Dėdė Vania” ir V. 
Korostylovo ”Pirosmano, 
Pirosmani”. Houstone vai
dins gegužės 9-22 dienomis, 
o gegužės 24-31 Chicagoje
Il-me tarptautiniame teat
rų festivalyje..

Atvykstančių teatralų su
tikimu ir jiems globoti vie
šėjimo metų; New Yorke 
buvo sudarytas ad hoc ko
mitetas. Jį sudarė Audra 
Misiūnienė, Jolita Gudaity
tė, Arūnas čiuberkis, Juo
zas Kazlas, Uogintas Kubi
lius, Danius Glinskis ir dar 
keletas.

Gegužės 2 d. 35 asmenų 
jaunimiečių kolektyvas at
skrido New Yorkan.

Čia juos pasitiko, su pla
katu ”Sveiki jaunimiečiai”, 
būrys lietuvių, kurie buvo 
pasižadėję pas save juos 
priimti — globoti viešnagės 
metu.

Svečiai buvo priimti Man- 
hattan ir Queens/Long Is- 
land gyvenančių tautiečių.

Gegužės 3 d. ryte režisie
riai D. Tamulevičiūtė ir 
E. Nekrošius, dailininkas ir 
technikinio personalo dalis 
kartu su A. čiuberkiu, šių 
g a s trolių koordinatorium, 
išskrido Houstonan. Ten jau 
buvo sutarta spaudos kon
ferencija ir reikėjo pradėti 
paruošiamuosius spektak
liams darbus.

Likusieji jaunimiečiai 
ekskursiniu autobusu ap
žiūrinėjo New Yorką, o va
kare Kultūros židinio di
džiojoje salėje atliko kon
certą — literatūros, muzi
kos ir dainos vakarą.

Vakarą pradėjo Laisvės 
žiburio radijo vedėjas Ro
mas Kezys. Pakvietė jauni- 
miečius scenon. Plojimų 
banga užpildė salės erdvę. 
Scenoje — besišypsantis 
Vilniaus Jaunimo Teatro 
kolektyvas.

Sveikinimą R. Kezys pra
dėjo pabrėždamas, kad sto

vi prieš patį geriausią te
atrinį vienetą, kokį lietuvių 
tauta turi ar bet kada yra 
turėjusi (vėl audringi plo
jimai). Tas teatras pripa
žintas ne tik lietuvių, bet ir 
šio teatro kvietėjų Housto 
Alley teatro, Chicagos tarp
tautinio festivalio rengėjų, 
žinomo amerikiečių drama
turgo Arthur Miller ir kitų.

Trumpai nusakė Jaunimo 
Teatro raidą ir kai pami
nėjo rež. Eimunto Nekro
šiaus pavardę (vėl publikos 
reakcija plojimais) pabrėž
damas jo pelnytus režisūri
nio darbo nuopelnus, kurie 
šį teatrą iškėlė į meninio 
pasaulio aukštumas.

Paaiškino, kodėl Jauni- 
miečiai atvyko su pasauli
nio literatūros klasiko A. 
Čechovo drama ir V. Ko
rostylovo veikalu. Tuos vei
kalus parinko Chicagos fes
tivalio organizatoriai ir 
Houstono teatro vadovybė, 
kurie ir apmoka šią išvyką.

Tęsdamas sveikinimą vi
sų vardu pažymėjo, kad jų 
buvimas čia yra didžiulė 
šventė, kad susirinkę di
džiuojasi jų pasiektais lai
mėjimais vaidybos srityje, 
gėrimasi jų atsiekimais 
tautinėje plotmėje, kad sa
vo dalyvavimu Chicagos 
f e s t i valyje Jaunimiečiai 
pralaužė tylos sąmokslo sie
ną prieš Lietuvą. Jie atsto
vai Lietuvos valstybės, kaip 

Lietuvos Jaunimo Teatro aktorių grupės detalė, dainuojant liaudies dainas. V. Maželio nuotr.

rašoma oficialiuose festiva
lio leidiniuose.

O kai pasakė, kad di
džiuodamiesi sveikin ame 
jus, ne kaip sovietinius ar 
tarybinius piliečius, bet 
kaip mūsų seses ir brolius 
lietuvius (vėl plojimai).

Atvykdami atvežėte Lie
tuvos pavasario žolynų kva
pą, kalbėjo sveikintojas. 
Mes todėl atidarome durįs 
į mūsų svetaines, į mūsų 
namus ir į mūsų širdis. Mes 
su džiaugsmu priimame į 
mūsų šeimas, nes mes esa
me vienos motinos Lietuvos 
vaikai (plojimai). Esame 
vienos tautos vaikai, ne
paisant mus skiriančių tūk
stančių mylių ir vandenynų.

Palinkėjo Jaunimiečiams 
geriausios sėkmės jų di
džiuose darbuose. Gi Vinco 
Kudirkos žodžiais tariant, 
tarpe mūsų ir jūsų vienybė 
težydi. Vardan tos Lietu
vos! — baigė sveikinimą 
R. Kezys, kurį palydėjo 
gausūs plojimai ir ... gin
tarinė uždanga (naudojant 
dr. L. Sidrio terminą) atsi
vėrė, kai sausakimša salė ir 
scenoje Jaunimiečiai giedo
jo Lietuvos himną.

Ne vienam džiaugsmo 
ašara riedėjo, ne vienam 
pagaugai per kūną slinko 
ar balsas trūkinėjo, o visų 
širdys smarkiau plakė.

Buvo juntama toji vie
nybės šiluma, dvasinis kon
taktas tarp Jaunimiečių ir 

susirinkusios minios.
Prasidėjo Jaunimiečių 

koncertas — susitikimas 
pavadintas Pasimatymu, ti
kintis ir linkint susitikti 
dar ne kartą taip pat ir 
Lietuvos žemėje.

Sudainavus dvi liaudies 
dainas, programos vedėjai 
akt. A. Storpirštis ir R. 
Vilkaitis teatro kolektyvą 
pristatė publikai apibūdin
dami humoristiniais epite- 
tėliais kiekvieną.

Koncerto programą suda- 
darė įvairūs aktorių — in
dividualūs, grupiniai pasi
rodymai, ištraukos iš vai
dintų veikalų, moterų ar vy
rų sutartinės, teatrinės ba
ladės pritariant gitarai ir 
smuikui, komiški monolo
gai — pasakojimai, progra
mos vedėjų humoristiniai 
intarpai, parodijinės minia
tiūros ir viso kolektyvo dai
nuotos liaudies dainos.

Girdėjom K. Donelaičio, 
Antano Strazdelio, V. Ma
černio, Alb. Žukausko ir ki
tų poezijos, gėrėjomės lie
tuviškų veikalų ”Daukan- 
tas”, ”Duobiškis”, ”Nuogi 
Karaliai” atskiromis sceno
mis.

Ši programa buvo pa
ruošta specialiai New Yor- 
kui. Nusakė, kad tai yra 
premjera ir nebus rodoma 
kitur. Jinai sudaryta iš 
”aktorinio bagažo”, kurį 
kiekvienas aktorius ar ak
torė su savimi turi.

Įvairi programa buvo 
publikos šiltai priimta ir 
baigiant koncertą visi su
giedojo Lietuva brangi.

Koncerto ir viešnagės at
minimui kolektyvas apdo
vanotas ženkliukais, o Jau- 

VIRŠUJE: Lietuvos Jaunimo 
Teatro aktoriai, atvykę į Nevv 
Yorką, Kultūros Židinio didžio
joj salėje gegužės 3 d., davė 
koncertą, pavadindami ji 
"Pasimatymas". Sustoję sceno
je, kartu su gausinga publika, 
gieda Lietuvos himną.

V. Maželio nuotr.

LIETUVOS JAUNIMO 
TEATRO KŪRYBINĖ 

GRUPĖ

Jūratė Aniulytė, Vladas 
Bagdonas, Saulius Barei- 
kis, Algirdas Grašys, Fer
dinandas Jakšys, Juozas 
Jaruševičius, Ina Kartašo- 
va, Rimgaudas Karvelis, 
Kristina Kazlauskaitė, Ire
na Kriauzaitė, Algirdas La-: 
tėnas, Dalia Overaitė Vi- 
das Petkevičius, Juozas Po
cius, Violeta Podolskaitė, 
Eugenija Pleškytė, Saulius 
Sipaitis, Kostas Smorigi
nas, Dalia Storyk, Arūnas 
Storpirštis, Antanas Šurna 
Irena Tamošiūnaitė, Vytau
tas Taukinaitis, Jonas Vai- 
tiekaitis, Remigijus Vilkai
tis, Elvyra žebertavičiūtė. 
Režisieriai: Dalia Tamule
vičiūtė ir Eimuntas Nekro- 
|šius.

nimiečiai pagerbti publikos 
atsistojimu ir ilgai ilgai be
sitęsiančiais plojimais.

Nors rytdiena kai kam 
buvo ir darbo diena, bet 
publika nenoriai skirstėsi ir 
liko bendrauti su svečiais.

Tenka stebėtis, kad tiek 
menkai reklamuotas kon- 
certas sutraukė tiek daug 
publikos į Kultūrinį židinį 
eilinės darbo dienos vaka
re. Publikos buvo per 400 
ir ne tik iš Nevv Yorko 
apylinkių, bet matėsi atvy
kusių iš Bostono, Philadel- 
phijos, Hartfordo, Provi
dence, Putnamo ir kitų vie
tovių.

Tai daug pasakantis fak
tas ir istorinis įvykis. Ge
gužės 3-j i diena bus pažy
mėta, kaip istorinė lietuviš
kosios išeivijos kultūrinio 
gyvenimo diena, nes įvyko 
Vilniaus Jaunimo Teatro 
viešas pasirodymas Kultū
ros židinyje, Brooklyne.

Gegužės 4 d. Jaunimie
čiams buvo parūpinti A. 
Misiūnienės pastang o m i s 
bilietai į Broadway teatro 
muziklą ”Gospel of Colo- 
sus”, o pavakare išskrido į 
Houston savo pasirody
mams.

V. Vingis
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BOSTONO LIETUVIAI
Petras Viščinis

KUN. ALBERTO 
KONTAUTO SUKAKTIS

Šv. Petro lietuvių para
pijos So. Bostone klebono 
kun. Alberto Kontauto ku
nigystės 40-ties metų su
kaktis iškilmingai ir plačiai 
paminėta gegužės 1 d., gau
siai dalyvaujant lietuvių 
dvasiškijai ir Bostono bei 
apylinkės lietuvių pasaulie
čiams. Tai rodo jo gerus 
santykius su lietuvių kuni-. 
gaiš ir plačiąja mūsų visuo
mene. Dėl savo takto, pa
slaugumo ir sugyvenimo 
būdo jis yra visų mėgsta
mas ir gerbiamas.

Padėkos šv. Mišias atna
šavo šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje drauge 
su sukaktuvininku vysk. 
Paulius Baltakis iš New 
Yorko, prel. Ladas Tulaba 
iš Romos, kun. Jonas že- 
romskis, kun. Antanas Bal- 
trušiūnas, o visoms apei
goms bažnyčioje vadovavo 
kun. Albertas Abračinskas. 
Turiningą pamokslą apie 
kunigystę ir sukaktuvinin
ką pasakė vysk. Paulius 
Baltakis, visiems nuošir
džiai padėkojo sukaktuvi
ninkas kun. Albertas Kon- 
tautas.

Tuoj po šv. Mišių į pa
gerbimo banketą Lantana 
restorane Randolphe susi
rinko vėl daug kunigų ir lie
tuvių. Ten visai programai

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

vadovavo kun. Antanas 
Jurgelaitis iš Provindence, 
R. I., maldą prieš banketą 
sukalbėjo kun. Antanas 
Baltrušiūnas, o po banketo 
kun. Albertas Abračinskas. 
Pagrindinę kalbą apie su
kaktuvininką kun. Albertą 
Kontautą pasakė kun. Jo
nas žeromskis, sveikino 
vysk. Paulius Baltakis ir 
kiti. Visiems gilią padėką 
p a r eiškė sukaktuvininkas 
kun. Albertas Kontautas. 
Meninę programą bankete 
atliko sol. Ona Aleksaitė ir 
sol. Benediktas Povilavi- 
čius, akompanuojami komp. 
Jeronimo Kačinsko. Po pro
gramos ir vakarienės vyko 
šokiai, grojant Joe Pasie- 
kos orkestrui iš Connecticut 
valstijos.

NAUJA MUZIKOS 
MAGISTRĖ

Gegužės 4 d. Bostono uni
versiteto muzikos meno mo
kyklos koncertų salėje Bos
tone įvyko smuikininkės 
Lindos Veleckytės rečitalis 
magistro laipsniui gauti. 
Linda Veleckytė yra kilusi 
iš Chicagos, kur ji mokėsi 
smuiko meno pas prof. J. 
Mazurkevičių, Bostono ir 
apylinkės lietuviams pažįs
tamą iš Laisvės Varpo kon
certų, kuriuose jis su savo 
žmona Dana Pomarencaite 
du kartus atliko programas. 
Jam persikėlus dirbti į Bos
toną, čia atsikėlė ir Linda 
Veleckytė, kad pas jį galė
tų užbaigti savo studijas.

Jaunųjų menininkų ugdy
mas yra labai reikšmingas

DEVENIU KULTŪROS FONDO LEIDINIAI:
1. B. Bušackis — Radvila Juodasis ........... $ 4.00
2. J Kregždė — Lietuvos Reformatų

Raštija .......................................................$ 4.00
3. V. Karosas — Lietuvos Ryšis su Amerika $ 4.00
4. J. Statkutė de Rosales — Baltų Kalbos

Bruožai Iberų Pusiasalyje ....................... $15.00
5. M. Karuša — Gyvenimo Sūkuriuose....... $15.00
6. J. Dagys — Sculptures (meno albumas) $30.00
7. J. Andrius — Lietuvos žemėlapis........... $ 6.65

Leidinus galima užsisakyti: DKF, P. O. Box 
10782, St. Petersburg, Fl. 33733.

Užsakant knygas prašoma pridėti $1.30 pa
dengti pašto išlaidas.

mūsų tolimesnei kultūrinei 
Veiklai. Todėl didžiai ver
tintini ties mūsų jaunosios 
kartos atstovai, kurie nesi
vaiko praktiškų, pelningų 
profesijų, o siekia meno 
aukštumų, šia prasme svei
kintina Linda Veleckytė 
muzikos magistro laipsnio 
pasiekimu ir linkėtina jai 
geriausios sėkmės pasirink
toje profesijoje.

Gaila, kad apie Lindos 
Veleckytės rečitalį infor
macija nebuvo iš anksto pa
skleista lietuvių visuome
nėje nei per spaudą, nei per 
radiją. O didesnio lietuvių 
skaičiaus atsilankymas į jos 
rečitalį būtų sudaręs jai 
bent moralinę paramą. Iš 
daromų klaidų reikėtų pa
simokyti ateičiai.

E. VASYLIŪNIENĖS 
MENO DARBŲ PARODA

Jau tapo tradicija, kad 
Elenos Vasyliūnienės pa
veikslų parodą kasmet ruo
šia Cambridge Public Lib- 
rary vadovybė savo patal
pose. šiemet tokia Elenos 
Vasyliūnienės dailės darbų 
paroda vyks nuo gegužės 
16 d. ligi gegužės 28 d. im
tinai Cambridge Public Lib- 
rary patalpose 449 Broad- 
way, Cambridge.

SUSIDOMĖJIMAS, KAS 
BUS IŠRINKTA

Bostono ir apylinkės lie
tuviuose jaučiamas gyvas 
susidomėjimas, kas bus iš
rinkta iškiliąja lietuvaite. 
Jos rinkimus ir pagerbimo 
banketą organizuoja So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos valdyba šeštadie
nį, gegužės 21 d. 7 vai. 30 
min. vakaro savo namo tre
čio aukšto salėje. Jau yra 
įsiregistravusios apie pen
kios kandidatės, bet jų ga
lėtų ir turėtų būti žymiai 
daugiau. Kandidatės turi 
būti baigusios 16 metų. Jos 
registruojasi pas draugijos 
reikalų vedėją Algį Skabei- 
kį telefonu 986-4363 (vaka
rais). Laimėjusios pirmą
sias tris vietas gaus stam
besnes pinigines dovanas.

Po rinkimų bus vakarie
nė ir šokiai, kuriems gros 
geras orkestras. Bilietai po 
15 dol. asmeniui gaunami 
draugijos užkandinėje pas

■ laiškai Dirvai
APGAILĖTINI 
IŠSIŠOKIMAI

Peržiūrėdamas lietuvišką 
spaudą, susidūriau su dviem 
straipsniais, kurie tarp ki
tų dalykų kalbėjo apie as
menis, kuriuos aš gerbiu ir 
laikau vertingais kovotojais 
už Lietuvos laisvės bylą.

Vienas tų straipsnių, pa
sirodęs šių metų Dirvos de
vintame numeryje, yra pa
rašytas dr. K. Šidlausko, o 
kitas, kuri laikau labai po
zityviu, prof. Ad. Damušio 
ir atspausdintas Drauge.

Nemalonu buvo skaityti 
dr. Šidlausko atvirą laišką, 
kuriame jaučiasi tiek asme
niškos neapykantos ir ne
tolerancijos, kad tikrai ste
biuosi, kaip tas galėjo išeiti 
iš buvusio Lietuvių Krikš
čionių Demokratų (LKDS) 
Sąjungos pirmininko.

Inž. Rudį pažinau prieš 
kelerius metus, kada atsi
tiktinai dirbome viename 
projekte, kuris mums gerai 
pasisekė. Nuo to laiko, kad 
ir retai, palaikome ryšį. 
Laikau jį rimtu, Lietuvos 
laisvės kovą gerai supran
tančiu žmogumi, kuris, ma
no giliu įsitikinimu, jokiu 
būdu nepasielgtų nekorek
tiškai, pildydamas savo pa
reigas. Todėl dr. Šidlausko 
frazė apie partijos pareigū
nus ir savo fabriko samdi
nius ne tik yra ne vietoje, 
bet be jokio reikalo grubiai 
įžeidžia dabartinį LKDS 
pirmininką. Nėra vertos nė 
mano komentaro dr. Šid
lausko pastangos priversti 
inž. Rudį atsistatydinti, nes, 
straipsnio turinys yra ne
priimtinas jokiam objekty
viam skaitytojui.

Man rodos, kad vienas 
p a g rindinių demokratijos 
bruožų — tai rimtos disku
sijos ir gal net kontrover
sija. Tokioje plačios apim
ties organizacijoje, kaip

1988 
metų EKSKURSIJOS
l VILNIUJ IR KITUS EUROROS MIESTUS

2. Gegužės 18— 1 4. Liepos 6 — 20
3. Birželio 15 — 29 5. Liepos 13 — 272. Gegužės IS — vietų dar yra
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8. Spalio
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10 - 19
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tant vizą ir draudą. Grupės 2-7 Vilniuje - 10 dienų. 8 Vilniuje - 6 dienos. Po Vilniaus galima važiuoti ir į kitus 
miestus ilgesniam laikui pagal Jūsų pasirinkimą. Užsirašyti bent 45 dienas prieš išvažiuojant ir įmokėti $200 depo-
zitą. Likusi suma reikalinga sumokėti bent 30 dienų prieš išvažiuojant. 2, 5 ir 7 lydėsiu aš pats.

Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresuX IMI S A^
KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd.
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS
tel. (416) 593-0600

. iki 11 v. r. ir po 6 v. v.
| (416) 245-9990

Stasį Griganavičių ir Joną 
Stankų.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Anksčiau vietos lietuvių 
visuomenėje plačiai buvo 
rengiami Motinos dienos 
minėjimai, įjungiant į juos 
iškilius paskaitininkus, me
nininkus, jaunimą. Laikui 
bėgant, jie siaurėjo. Pasku
tiniu metu jais rūpinasi tik 
Elenos Vasyliūnienės vado- 
do vau j amas Moterų Fede
racijos Bostono klubas ir 
Laisvės Varpo radijo pro
grama. Ji Motinos dienai 
skyrė gegužės 8 d. laidą.

Lietuviškai apie lietuvę 
motiną plačiau kalbėjo pro
gramos vedėjas Petras Viš
činis, o angliškoje progra
mos dalyje savo mintis 
reiškė Jonas Gedraitis, nuo
latinis programos talkinin
kas anglų kalba.

k r i k š čionių demokratų, 
kiekvienas turi teisę vie
šai pareikšti savo nuomo
nę, tačiau gerbiant asme
nį, taigi be asmeniškų įžei
dinėjimų. Tai viena svar
biausių viešo elgesio taisyk
lių, nekalbant jau apie 
krikščioniškos moralės sta
tomus reikalavimus. Lai
kau, kad rinkimuose į taip 
svarbią organizaciją, kaip 
Vlikas, visuomet turėjo bū
ti bent du kandidatai. Tai 
yra normalus, demokratinis 
kelias. Jaustis kam nors 
įžeistu, kad atsirado ant
ras, LKDS priimtinas ir 
remtinas kandidatas į taip 
svarbią organizaciją, kaip 
Vlikas, yra nekorektiška ir 
atmestina laikysena. To
kios "rungtynės” yra kaip 
tik labai pozityvus veiklos 
bruožas, nes reiškia, kad 
visuomenė yra suinteresuo
ta organizacijos veikla, no
ri joje dalyvauti ir ją ge
rinti.

Jeigu būtų taip, kaip So
vietų Sąjungoje, kur pirmi
ninkas būtų ilgalaikis ir vi
suomet gautų 100% balsų, 
reikštų, kad toji organiza
cija yra praradusi savo re
zistencijos prasmę visuo
menėje. Ji jau niekam ne
rūpi. Liūdna, jei tokia būtų 
Vliko ateitis.

Dr. Vytauto Dambravos 
kandidatūrą, nors šį kartą 
ir nepraėjusią, laikau po
zityviu ir sveiku reiškiniu. 
Pažinodamas dr. Dambra
vos didelės svarbos darbą 
Lietuvai Venezueloje, lygiai 
kaip ir jo labai sėkmingą 
profesinį karjeros kelią, as
meniškai neabejoju, jog jis 
būtų buvęs puikus Vliko 
pirmininkas, šis mano pa
reiškimas nė kiek nemažina 
dr. K. Bobelio atlikto dar
bo tose pareigose. Tikriau
siai naujas pirmininkas 
daugelį dalykų būtų spren
dęs ir išsprendęs kitaip, ne
gu dabar; galbūt jo veiklos 
metodai būtų buvę kitoki, 
tačiau esu tikras, jis būtų 
vykusiai išnaudojęs visas 
jam prieinamas (ir susida
rytas) galimybes ir suda
ręs sąlygas santykiams iš
lyginti ir Vliko veiklai tarp
ti, lengvinant Lietuvai prie
spaudos naštą. Galvoti, kad 
dr. Dambrava būtų likvida
vęs Vliką yra užgauli ne
sąmonė.

Esu lenkas, tačiau myliu 
Lietuvą ir trokštu jai tik 
gero. Nebijokim, broliai lie
tuviai, keisti savo veikėjų 
if atidaryti kelią naujiems, 
jau įrodžiusiems savo ver
tę, kad būtų galimai grei
čiau surasti nauji sprendi
mai senoms byloms.

Su pagarba,

Inž. Feliks Zubr
Venezuelos Krikščionių 

Demokratų Partijos 
koordinatorius pavergtų 

valstybių tautinėms 
grupėms
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

MUZIKAI PALTINAI 
JAUNIMO CENTRO 

SALĖJE

Seniausios lietuvių radi
jo laidos MARGUČIO vedė
jas žurnalistas Petras Pet
rutis, čikagiškę lietuvių vi
suomenę dažnai gaivina 
naujais ar pakartotinais 
muzikos ar vokalistų kon
certais. š. m. gegužės 1 d. 
Jaunimo centre, Chicagoje, 
šešta kartų iš Vokietijos į 
Amerikų atvyko solistė Ne
lė ir muzikas Arvydas Pal
tinai ir jau septintų kartų 
koncertavo Jaunimo centro 
perpildytoje salėje. Kur pa
slaptis gludi ir kas pritrau
kia lietuviškųjų visuomenę 
į Nelės Paltinienės estra
dinės dainos koncertus ? 
Margutis ir vėl užsiprašė 
Paltinus ateinančių metų 
koncertui, gavęs susirinku
siųjų entuziastiškų pritari
mų.

Paltinai per tuos šešeris 
metus aplankė didžiųjų dalį 
lietuvių gyvenviečių ir su
laukė didžiausio dėmesio ir 
visur šilto priėmimo. Arvy
das Paltinas yra Vasario 16 
lietuvių gimnazijos muzikos 
mokytojas, choro ir orkes
tro vadovas. Koncerto įtar- 
poje supažindino su gimna
zijos padėtimi, mokiniais, 
kurių šiais metais buvo 72 

daugelio kraštų: Austra
lijos, Afrikos, Pietų Ame
rikos bei Kanados ir JAV. 
Gimnazijai reikia finansi
nės paramos, nes vykdomas 
apdegusios pilies restaura
vimas ir vidaus įrengimai. 
Vokietijos visos valdžios — 
federalinė, valstijų ir mies
tų stambiomis sumomis re
mia lietuvių gimnazijos iš
laikymų ir pilies atstatymų, 
bet ir lietuviams reikia pri
sidėti, parodant didesnį dė
mesį. Prašė siųsti mokinius 
į Vasario 16 lietuvių vie
nintelę gimnazijų ir prisi
dėti prie jos išlaikymo.

Solistė Nelė Paltinienė 
koncertų pradėjo Maironio 

sėkmingai pavykusio koncerto - iš kairės: Leonas Narbutis, Nelė Paltinienė, Petras Petrutis ir 
Arvydas Paltinas. Gegužės 1 d. "Margučio" surengtas koncertas sulaukė didelio pasisekimo.

J. Tamulaičio nuotr.

daina „Graži tu mano bran
gi tėvyne”, sentimentaliai 
nuteikusių publikų, ypač 
vyr. amžiaus svečius. Lietu
viškai dainuojamos estradi
nės dainos, palydimos plas
tiškais judesiais, pagavo 
publikų ir susilaukė gausių 
katučių bei biso šauksmų. 
Pabaigoje, svečiams nepa
leidžiant, pridėjo trejetų 
dainų virš programos. Mu
zikinę palydų sudarė vyro 
Arvydo Paltinio elektroni
nė muzika, sudariusi įspū
dį, kad dainuojama keliais 
balsais.

Margučio ruoštas Paltinų 
koncertas praėjo pakilioje 
ir stebėtinai šiltoje nuotai
koje. Nuo pirmų Maironio 
dainos žodžių, užsimezgęs 
ryšys su auditorija, nenu
trūko per visų dviejų va
landų koncertų.

Solistė Nelė buvo apdo
vanota gėlėmis ne tik ren
gėjų, bet ir publikos, o mu
zikas Arvydas, be tradici
nio gvazdiko, gavo ir kitų 
dovanų.

Pabaigoje Margučio ve
dėjas Petras Petrutis padė
kojo Paltinams, talkinin
kams ir atsilankiusiems 
svečiams. Atsiprašė, kad 
visų norinčių koncerte da
lyvauti negalėjo patenkin
ti, nes jėzuitai pastatė per 
maža salę ir pakvietė į ka
vinę pabendrauti.

Antras Margučio ruošia
mas koncertas įvyks toje 
pačioje vietoje ir jį atliks 
poetė, kompozitorė ir dai
nininkė Gintarė Jautokaitė. 
Koncertas skubinamas, nes 
solistė ilgesniam laikui iš
vyksta į Vokietijų. Bilietai 
įprastoje .vietoje — Vazne- 
lių prekyboje.

MENO PARODA — 
RELIGIJA LIETUVIŲ 

MENE

Lietuvių dailės muziejų 
įsteigė trys veikiančios me
no institucijos: Čiurlionio 
galerija, Lietuvių dailės in-
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Atidarant Lietuvių dailės muziejaus parodą - "Religija lietuvių mene" - Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
p k traukoje dalis žiūrovų. Iš kairės: A. Markelis, J. 2ygas, M. Lenkauskiene, K. Bradūnas, K.
Pabedinskas irA.Juodvalkis. T. Tamulaičio nuotr.

stitutas ir Lietuvių tauto
dailės institutas. Muziejaus 
vadovybė suruošė savo var
du dailės kūrinių parodų, 
pavadintų „Religija lietuvių 
mene”.

Paroda vyksta 1988. V. 
6-22 d. d. Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre. Paro
da atidarė pirm. dr. Gedi
minas Balukas, pasveikino 
gausiai susirinkusius meno 
mylėtojus ir pasidžiaugė, 
kad į dailės muziejaus eiles 
jungiasi jaunieji meninin
kai, menotyrininkai ir kiti 
meno žinovai.

Apie religinio meno eigų 
ir išsivystymų kalbėjo tėvų 
jėzuitų provincijolas kun. 
Antanas Saulaitis, SJ. Tarp 
kitko pasakė: „Kalbėti apie 
„religinį” menų ar „religi
jų” mene tegali Vakarų, o 
ypač graikų kultūrų pavel
dėję žmonės, mūsų atveju, 
krikščionys Vakaruose. Vi
soms kitoms kultūroms, 
nuo vadinamų primityviųjų 
ligi šiais laikais gyvenan
čių kituose žemynuose, vi
sas gyvenimas yra iš esmės 
religinis, visų tikrovę ir 
žmogaus patirtį apima Die
vo ar dieviška galia, globa, 
laiminančioji ir pataisančio
ji, ištiesinčioji ranka”.

”.. . mūsų krikščioniško 
gyvenimo pradžioje ilgų lai
kų ir literatūra ir menai iš 
esmės religiniai, dvasinio, 

tikybinio turinio. Tokio tu
rinio neneigiame ir dauge
liui kūrinių, kurie pro griež
tų priežiūrų prasiveržia ir 
Lietuvoje: motina su vaiku 
mums yra Motina su Sū
numi”.

Pažymėjo, kad Dailės mu
ziejaus įsteigimas, apjun
giant tris minėtas meno in
stitucijas, daugelio mūsų 
yra graži svajonė — geriau 
atstovauti lietuvius.

”... Tikimės taip pat, 
kad Dailės muziejaus min
tis ir praktiški rūpesčiai 
prie patyrusių ir sumanių 
dailės darbuotojų pritrauks 
ir paskutiniausiais metais 
baigusius meno studijas ar 
mene įsidirbusius jaunes
niuosius, kad ši religinė — 
ir visa dailė — gražiai at
stovautų mūsų kultūrinį pa
veldu ir ryškiai tarptauti
ne kalba kalbėtų apie Lie
tuvos laisvės ir teisių by
lų”, baigė savo žodį kun. A. 
Saulaitis, SJ.

žodį tarė ir Lietuvių dai
lės muziejus kuratorė, me
notyrininkė Viktorija Ka- 
šubaitė-Matranga, daug vil
čių dedanti į jaunuosius 
menininkus.

Oficialųjį parodos atida
rymų užsklendė Balys Pakš
tas (rageliu) ir jo duk
ra Emilija Sakadolskienė 
(kanklėmis), perdavę lietu
vių liaudies dainas: Už eže
ro, harm. Pr. Stepulio, 
Kanklininko daina — V. 
Burinsko ir Jau žirgeliai su
kinkyti — Jono Švedo.

Liaudies i n s t rumentų 
muzika gražiai derinosi 

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

prie šios parodos motyvų.
Parodoje yra išstatyti 

šių dailininkų ir skulptorių 
darbai: P. Augiaus, J. Da
gio (po vienų), J. Daugvi- 
los (7 skulptūros), M. Do
bužinskio (11 darbų), Pr. 
Domšaičio (17 darbų), V. 
Petravičiaus (6 darbai), A. 
Rūkštelės, T. Valiaus ir L. 
Vilimo (po vienų).

Paroda turtinga, vaizdi 
ir patraukli. Verta jų pa
matyti ir pasidžiaugti me
nininkų sukurtais darbais 
— paveikslais, koplytėlė
mis, smutkeliais.

Parodos proga išleistame 
leidinyje yra dailės darbų 
pavyzdžiai ir puikus abiem 
kalbom Daivos Karužaitės 
įvadas.

Atidaryme dalyvavo daug 
jaunimo, teikiančio vilties 
prisidėti ar net vadovauti 
Lietuvių dailės muziejaus 
įgyvendinimui. Dailės mu
ziejus yra nauja reikalinga 
institucija, kalbanti tarp
tautine kalba ir prisidedan
ti prie Lietuvos vardo bei 
lietuvių kultūros populiari
nimo. šiai institucijai reika
lingos atitinkamoje vietoje 
geros patalpos, o joms įsi
gyti ii* išlaikyti reikia ne
mažo kapitalo.

Kaip įprasta, rengėjai vi
sus dalyvius pavaišino.

KOMET KNITTER 
Immediate opening for 

2nd & 3rd SHIFT KOMET 
KN1TTERS

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

SINGER HOSIERY MILLS
710 Jacobs St. 

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

EOE
(15-21)
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Lietuvių Tautinių Namų Chicagoje metiniam susirinkimui 
pirmininkavęs P. Buchas su naujuoju iždininku O. 
Kremeriu. I. Kriaučeliūnienės nuotr.

CHICAGOS LIETUVIAI
”1988 M. PAVASARIS” 

PARODA 
LIETUVIŠKAME 

MUZIEJUJE

Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus meno galeri
joje, 6500 So. Pulaski Rd., 
Chicagoje, atidaroma ”1988 
m. Pavasaris” paroda, ku
rioje bus išstatyti dail. Ni
jolės Banienės vėliausi kū
riniai. Paroda vyks nuo ge
gužės 20 d. ikibirželio 11 d.

Nijolė studijavo Illinois 
ir Chicagos universitetuose. 
1957 m. ji baigė Chicagos 
Meno institutą. Josios me
no darbai buvo išstatyti 
plačiai Chicagos apylinkės 
parodose. Taipgi josios kū
riniai buvo nupirkti Vincent 
Price Art Collection bei ki
tų privačių ir viešų kolek
cionierių. Ji priklauso Ame
rikos Lietuvių Moterų Dai
lininkių sąjungai ir La 
Grange Art League. Nijolė 
gavo daug atžymėjimų bei 
įvertinimų už savo kūri
nius Elmhurst Meno mugė
je, Tower grove Meno mu
gėje, La Grange Meno są
jungoje ir kitose parodose 
bei konkursuose.

Nijolė išstatys savo vė

1NTERNATI onal
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

N r. 8803/M
Nr. 8806/F

Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

Nr. 8811/M 
Nr. 8804/BAL

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

Nr. 8809/M
Nr. 8810/F

Lietuva 15 d gegužės 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago
$2,215.1
Lietuva iu d.; Maskva 1 d., l 7 Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.
N.Y. $2,085.00; Chicago $ .v,
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., ngradas 1 d., Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31.
N.Y. $2,08‘ $2,195.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00 
Pabaltijis: 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

liausius piešinius, sukur
tus su ”spectra” spalvotais 
pieštukais, kurie yra pa
grįsti josios pastabumu bei 
susižavėjimu gamta. Paro
da, kurią dailininkė vadina 
"Pagarba Pavasariui”, iš
sprogsta šiltom spalvom ir 
jutiminėm formom. Ji tvir
tina, kad ”mano dabarti
niams darbams idėja kilo iš 
Algirdo Greimo knygos 
”Apie dievus ir žmones”. Ją 
aš išstudijavau besiruošda
ma 1981 m. parodai "Lietu
viškos Mitologinės Būty- 
bėn”. Įkvėpimas pastūmėjo 
sukurti kūrinius iš mitinio 
”Rojaus Sodo”. Sakoma, 
kad rojus randasi kažkur 
rytuose ... ir tai yra pats 
nuostabiausias, gražiausias 
ir impozantiškiausias so
das, kur įvairūs vaisme
džiai su puikiausiais ir ža
vingiausiais vaisiais (auk
siniais lapais, deimantiniais 
obuoliais ir .t. ir t.t.), kur 
diena nuolatos viešpatauja.

Atidarymo priėmimas 
bus panktadienį, gegužės 
20 d., 7 vai. 30 min. vak. 
Atidaryme dalyvaus pati 
dailininkė.

Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejus ir Meno gale

DIRVA

rija atdari kasdien nuo 10 
vai. ryto iki 4 vai. p. p. 
(taipgi šeštadienį ir sekma
dienį), penktadieniais iki 8 
vai. vak. Dėl platesnių in
formacijų skambinti telef. 
(312) 582-6500.

• Inž. Vytautas Šliūpas 
gegužės 27 d., penktadienį, 
7:30 v. v. Balzeko Lietu
vių Kultūros Muziejuje 
skaitys paskaitą ”Mano tė
vas — aušrininkas ir tauti
nis kovotojas dr. Jonas 
Šliūpas”.

šalia tokių veikėjų, kaip 
Jonas Basanavičius, Alek
sandras Burba, Vincas Ku
dirka, Juozas Tumas Vaiž- 
ganthas ir kiti, Jonas Šliū
pas priklausė įžymių lietu
vių tautinio judėjimo įkvė
pėjų grupei. Vytautas Šliū
pas kalbės apie dr. Jono 
Šliūpo asmenybę, jo "Auš
ros” redagavimą, bei jo 
nuopelnus lietuvių tauti
niam judėjimui. Svarbią 
paskaitos proga bus pa
ruošta paroda apie dr. Jo
ną Šliūpą. Po paskaitos bus 
vaišės. Visi, kurie domisi 
lietuvių tautinės minties 
vystymusi, kviečiami daly
vauti.

ALANTO 
AUKŠTADVARIS 

CHICAGOJE

Toronto lietuvių dramos 
sambūris AITVARAS at
vežė ir š. m. gegužės 7 d. 
Jaunimo centre, Chicagoje, 
parodė Vytauto Alanto tri
jų veiksmų dramą Aukšta
dvarį. Aitvarą kvietė ir 
globojo Jaunimo centro val
dyba.

Veikalo turinys nesudė
tingas. Dvaro savininkė — 
senyva ponia Morta Žyman
tienė (Aldona Dargytė- 
Byczkiewicz) susirūpinusi 
dvaro paveldėtoju, nes sū
nus Vincas (Algirdas Ky- 
nas) nesulaukia įpėdinio, o 
Aukštadvaris turi likti žy

mantų rankose. Jaunoji Žy
mantienė Irena (Aldona To- 
toraitienė) nesidomi ūkiu, 
nešiojasi kažkokią paslap
tį ir, nors visų prašoma, ne
nori pasitikrinti sveikatą, 
kad neišaiškėtų paslaptis.

Jaunieji Žymantai myli 
vienas kitą ir yra laimingi, 
bet motina Morta spaudžia 
sūnų Vincą turėti įpėdinį 
arba skirtis. Motina grąsi- 
na dvarą palikti giminaičio 
ūkvedžio Mykolo Žymanto. 
(Benius Tarvydas) sūnui 
Vincukui (Arvydas Slabo- 
sevičius).

Sūnus Vincas blaškosi 
tarp mylimos motinos ir 
mylimos žmonos. Įsimaišo 
Irenos tėvas Izidorius Jac
kūnas (Vytautas Teseckas) 
ir jo sūnus Viktoras Jackū
nas (Vytautas Stuikys),. 
nore darni Aukštadvaryje- 
įsteigti plytynę, nes užtiko 
gero molio sluoksnį ir iš to 
pasipelnyti. Žymantas ne
sutinka, o Viktoras prade
da kombinuoti per ūkvedį. 
Nueinama taip toli, kad ūk
vedys grasinimais priver
čiamas netiesioginiu būdu 
nužudyti Vincą. Senoji po
nia Morta ryžtasi pareikšti 
paskutinę valią ir kviečiasi 
notarą (Petras Imbraras) 
surašyti testamentą. Po 
dramatiškų pokalbių ir iš
ryškėjusių planų, jaunoji 
Žymantienė Irena sutinka 
skirtis ir dvarą apleisti. Mo
tina džiaugiasi, kad išgel
bėtas dvaras, o visus su
krečia Irenos netikėta mir
tis.

Be minėtų veikėjų dar 
dalyvauja: daktaras Petras 
Juršys (Stepas Ramanaus
kas), agronome Julė Lapė- 
naitė (Lana Vytė-Vaidilie- 
nė). Veikalą režisavo Ele
na Dauguvietytė-Kudabie- 
nė, jai padėjo Aldona Dar- 
gtyė-Byczkiewicz, dekora
cijas sukūrė Aldona Toto- 
raitienė, šviesas tvarkė 
Kazimieras Juzumas, gri
mavo Stasys Ilgūnas, su
fleravo Augenija čižikienė.

Pirmas veiksmas buvo 
blankus, statiškas, be di
desnės intrigos. Antras ir 
trečias veiksmai buvo gyvi 
ir gyvenimiški. Vienų vaid
menys buvo ilgesni ir turė
jo progos daugiau į juos 
įsigyventi, kiti trumpesni 
ir negalėjo juose išsiskleis
ti. Gal labiausiai išsiskyrė 
senosios Žymantienės vaid
menyje Aldona Dargytė- 
Byszkiewicz ir ūkvedys Be
nius Tarvydas. Neblogai 
pasirodė ir Algirdas Kūnas 
jauno dvarininko vaidme
nyje ir jo žmona Irena — 
Aldona Totoraitienė (pa
skutiniame veiksme).

Užsklandai

Padėka priklauso Toron
to vaidintojų kolektyvui 
AITVARUI ir jo vadovams, 
o taip pat ir Jaunimo cent
ro valdybai, nepabūgusiai 
rizikos įklimpti į nuosto
lius.

Chicagoje rudens ir pa
vasario metu renginių yra
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perpildyta ir sunku gauti 
patalpas, ypač Jaunimo 
centre, šiuo atveju patiems 
J. c. šeimininkams turbūt 
nebuvo didesnio vargo gau
ti salę, nors reikia paboti 
ankstyvesnius užsakymus 
ir išnaudoti tik pasitaikan
čias spragas. Publikos su
sirinko pakankamai, bet ne
pilnai užpildė salę. Dar po
ra šimtų žiūrovų būtų su- 
tilpę ir rengėjams atnešę 
didesnį atpildą. Dabar, kiek 
girdėti, išlindo be nuosto
lių ir dar liko padengti nuo
mos mokesčius.

Į akis krito šaltokas sve
čių priėmimas. Pradžioje 
žodelį tarė J. c. valdybos 
atstovė, o spektakliui pasi
baigus niekas nepasirodė. 
Net ir gėlių pintinė buvo 
padėta šiapus uždangos, ak
toriams nematant. Gal šil
tesnė nuotaika buvo kavi
nėje, bet ten neteko daly
vauti.

Atskiras žodelis dėl pro
gramos. Nežinau kas tą 
programą parašė ir spaus
dino: Aitvaras ar spektak
lio rengėjai (programoj ne
pažymėta), bet tai ne taip 
svarbu. Svarbu, kad lietu
vių kalbai parodyta didelė 
nepagarba. Tokiame maža
me tekste įvelta gausybė 
klaidų. Reiklesnis skaityto
jas gali priskaičiuoti net 
iki 20-ties! Tokios nepa
garbos lietuvių kalbai, dar 
neteko matyti. Net žodis 
"Sambūris” parašytas klai
dingai — ”Sanburis” ir pa
kartotas bilietuose, žodžio 
"Sanburis" lietuvių kalbos 
žodyne nėra.

Be to, raidės taip su
spaustos, kad sunku net iš
skaityti žodžius. Juk turi
me savas spaustuves, lei
džiame laikraščius ir kny
gas, tai ir šiam leidinėliui 
būtų buvę galima jomis pa
sinaudoti ir reikiamai at
spausdinti.

MARGUTIS PAMINĖJO 
RAŠYTOJĄ PETRĄ 

BABICKĄ

Seniausių lietuviškų ra
dijo laidų Margučio vedė
jas Petras Petrulis, prisi
minė Brazilijoje gyvenan
čio rašytojo Petro Babicko 
85-tąjį gimtadienį (gimė 
1903. IV. 29 d.), Panevė
žio apskr.) ir perdavė jo 
įkalbę jimus, padarytus 
prieš 30 metų, lankantis 
Chicagoje.

Rašytojas Petras Babic
kas yra apkeliavęs Vakarų 
Europą, Mažąją Aziją, Šiau
rės Afriką, Amerikos že
myną ir įsikūrė Pietų Ame
rikoje, Brazilijoje. Yra pa
rašęs ir išleidęs kelionių 
įspūdžius, nemažai apysa
kų vaikams, eilėraščių ir in
formacinių leidinių.

Margučio duotas per ra
diją gyvas žodis paliko ma
lonų įspūdį.

Remkime ne tik Margu
čio — Petro Petručio radi
jo laidas, bet ir padėkime 
talkinti kituose darbuose.
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Brocktono šv. Kazimiero 
parapijai 90 metų

1988 m. balandžio 24 d. 
4 vai. gražioje pavasario 
popietėje šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčia 
išpuošta. Vargonais gro
jant Marytei Blaževičiūtei- 
Crowlęy, jos vedamam cho
rui giedant ”Skaiščioji Ma
rija” — Juliaus Gaidelio ir 
procesijai žengiant prie al
toriaus choras didingai gie
dojo — ”Ecce Sacerdos” — 
Statlerio.

Koncelebruotas padėkos

BALTIC 
TOURS

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 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 j 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 1

15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
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, Helsinkv 1

13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
Kelionė 915 — rugsėjo 15 - 27 — $1,969
Vilniuje 11 naktų

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

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

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

Taip pat pradedame naujų paslaugų, statant 
paminklus jūsų įnirusiems giminaičiams Lietuvoj.

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
Suite 4 

77 Oak St, 
NEWT0N, MA. 021S4 

(617) 065-8080

Mišias atnašavo vyskupas 
Paulius A. Baltakis, O.F.M., 
kleb. kun. Petras šakalys, 
kun. Antonijus Jurgelaitis,
O. P., kun. Albertas Abra- 
činskas, kun. Antanas Bal- 
trušiūnas, kun. Rafaelis Ša
kalys, O.F.M., kun. Simanas 
Saulėnas, kun. Albinas Še- 
puta ir kun, Edmundas 
Sviokla.

Mišių aukas nešė — ju
biliejaus ruošimo komite
tas; lektorius — Juozas

Nr. 20 — 11

šv. Kazimiero lietuvių parapijos Brocktone 90 metų sukakties minėjime. Iš kairės: J. Stašaitis - prog
ramos leidinio redaktorius, klebonas P. šakalys, vysk. Paulius Baltakis, R. Tamolonis ir Patricia Achorn.

Stašaitis. Evengelijų skai
tė kleb. kun. P. šakalys, o 
gilių minčių pamokslų — 
vysk. Paulius Baltakis pa
sakė.

Šv. Kazimiero parapijos 
mišrus choras iškilmingai, 
gražiai giedojo Mišias — 
kun. Šukio ir giesmes: Re
gina Coeli” A. Werner, ”Šv. 
Pranciškaus maldų” ir du
etas: Veni Jezu” Ona Fa- 
rini su Irena Radževičiūte.

Po padėkos iškilmingų 
mišių vysk. Paulius Balta
kis ir klebonas Petras Ša
kalys padėkojo mišių atna
šauto jams, svečiams, šven
tės rengėjams, chorui ir pa
rapijiečiams. Ir choras, ypa
tingai, keliančiai pagiedojo 
”šventas Kazimierai” — A. 
Aleksio, o procesijai iš baž
nyčios išeinant — "Links
ma diena mums prašvito”, 
šia giesme buvo užbaigta 
pirmoji dalis šventės.

5 vai. iš bažnyčios dalis 
tikinčiųjų suėjo į parapijos 
salę, pasidalinti šventės 
įspūdžiais, susitikti, paben
drauti. Vaišinosi užkandė
liais, šaltais gėrimais, neuž- 
ėmę puotai paruoštų stalų. 
Atėjusius į salę patraukė 
gausiai ant sienos, stalų 
suskolintų fotografijų rin
kinys. Radę tėvų, senelių, 
draugų, pažįstamų parapi
jiečių fotografijose pa
veikslų — džiaugėsi, prisi
minimais dalinosi.

6 vai. pradėta antroji ju
biliejinės šventės dalis: 
akademinė, meninė ir vai
šės. šios dalies vedėjas, pra
nešėjas Eligijus Sužiedėlis. 
Jis auditorijai pristatė prie 
garbės stalo esančius sve
čius, lietuvių organizacijų 
sveikintojus su padėka 
kiekvienam.

Pagrindinis kalbėtojas 
buvo vyskupas Paulius A. 
Baltakis. Jo nuoširdumų, 
kalbos turiningumų audito
rija palydėjo ilgu plojimu, 
o vedėjas E. Sužiedėlis visų 
parapijiečių vardu padėko
jo vyskupui. Brocktono me
rui Carl Pitaro ir kitiems.

Meninėje dalyje audito
rijų džiugino Brocktono lie
tuvių parapijos išauginta 
šviesioji solistė — Marytė 

Bizinkauskaitė ir jos sesu
tė — Verutė. Marytė pa
linksmino solo dainuodama 
keliais kūriniais ir abi se
sutės padainavo duetu pora 
kūrinių; jų tėveliui, pirma
jam dainavimo mokytojui 
pianinu palydint Petrui Bi- 
zinkauskui.

Vaišės puikios, salė, sta
lai, scena gražiai išpuoš
ta, svečių ir rengėjų 
džiaugsmas, kad Brocktono 
plačios apylinkės lietuviai 
sulaukė 90 m. parapijos gy
venimo išeivijoje sukaktį, 
suruošdami didingų šventę.

Devynioliktojo ir dvide
šimtojo amž. lietuviai iš ry
tų ir Vakarų priešų spau
džiami, su skaudančiomis 
širdimis daug turėjo palik
ti brangia tėvų žemę ir vyk
ti į užjūrį, kame laisvės 
saulė švietė. Bėgdami su sa
vimi išsinešė gilų tikėjimų, 
meilę lietuvių kalbai ir grą
žiusias bažnytines, tauti
nes ir šeimos tradicijas. 
Atvykę būrėsi į draugijas, 
kūrė lietuviškas parapijas 
kviesdami parapijoms vado
vauti lietuvius kunigus.

1988 m. Brocktone buvo 
įkurta ateivių lietuvių šv. 
Roko lietuviška parapija, 
kuri 1953 m. buvo pava
dinta šv. Kazimiero Lietu
vos globėjo vardu. Dėka 
šviesių klebonų ir darbš
čių parapijiečių ir po 90 m. 
tebėra stipri parapija su 
erdvia mūrinė šv. Kazimie
ro bažnyčia, mokytojų se
selių gyvenamuoju namu 
su jame gražiai įruošta kop
lyčia.

90 m. bėgyje šv. Kazi
miero lietuvių parapijai iš
eivijoje, vadovavo šie kle
bonai :

Kun. Kzaimieras Matulai
tis (1898 — 1900), kun. J. 
Servėtka (1900 — 1902), 
kun. M. Plaušinaitis (1902 
— 1904), kun. M. Pėža 
(1904 — 1907).

Nuo 1907 vysk. O’Connel, 
kaip netinkama bažnyčiai 
patalpa, buvo uždaryta iki 
1909 m. Toliau parapijai 
vadovavo:

Kleb. kun. V. Dragune- 
vičius (1909 — 1912), kun. 
Kazimieras Urbonavičius 

(1912 — 1919), kun. A. 
Daugis (1919), kun. Jonas 
švagždys (1919 — 1948), 
prelatas Pranciškus Stra- 
kauskas (1948 — 1962), 
kleb. kun. Feliksas Narbu
tas (1962 — 1967), kun. 
Juozapas Petrauskas (1967 
— 1970) ir kun. Petras ša
kalys tebėra klebonas nuo 
1970 m.

Iš šios parapijos kilę ku
nigai tebedirba Kristaus 
Vynuogyne: kun. Albertas 
Abračinskas, kun. Antanas 
Baltrušiūnas, kun. Jonas 
Longas, kun. Jonas Prūsai
tis, kun. Simanas Saulėnas, 
kun. Albinas šeputa ir kun. 
Edmundas J. Sviokla.

Nemažas būrys lietuvai
čių iš šios parapijos kilu
sios, tebesidarbuoja lietu
viškuose vienuolynuose, vie
nuolynų išlaikomose mo
kyklose, ligoninėse ir kitų 
profesijų pareigose esan
čios; seselės Ona Cecilija 
Barberytė, Marija Dam
brauskaitė, M. Alfonsą Grę
žė vičiūtė, Angelina Jurony- 
tė, M. Konradą Juškaitytė, 
Klementą Mazgelytė, Mar
garita M. Mazgelytė, Au
gusta Treinavičiūtė ir M. 
Ignata žemeikytė.

Kad išeivijoje lietuviškų 
parapijų sukurtos lietuvy
bės tvirtovės greitai bėgan
čiame laike, nebūtų laiko 
vėjų išblaškytos —turime 
budėti: lankyti lietuviškas 
pamaldas, parapijinėse mo
kyklose įvesti lietuvių kal
bos pamokas, lietuviškų 
giesmių giedojimų. Patirta, 
kad ir nelietuvių kilmės 
mokiniai, greit išmoksta 
lietuviškai giedoti, dainuo
ti. Puoselėti parapijų cho
rus, visokeriopai remti lie
tuviškas parapijas. Lietu
viška parapija kiekvienam 
išeivijos lietuviui, turi būti 
antrieji namai, o vysk. 
Paulius Baltakis pamoksle 
pasakė: lietuviška parapi
ja — tai mažoji Lietuva.

Garbė ir padėka šv. Ka
zimiero parapijos klebonui 
Petrui šakaliui, dr. kun, 
Antonijui Jurgelaičiui, O.
P. ir lietuviams kunigams, 
kurie, kaip svečiai išeivi
jos lietuvius dvasiniai stip
rina. E. Ribokienė
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Draugyste ir draugai Vladas Vijeikis

Mano draugas Florijonas 
buvo labai blogoje nuotai
koje. Susirūpinau.

— Tai kas tau, Florijo
nai, ar pagiriom sergi ar 
šiaip kokios kitokios baci
los tave užpuolė?

— Abudu tavo paminėti 
dalykai neturi nieko bepdro 
su mano bloga nuotaika. 
Susipykau su ilgų metų 
draugu.

— Tai kaip čia? Nei iš 
šio nei iš to ėmei ir susipy
kai. Tai kur gi priežastis?

— Jeigu būtų priežastis 
tai nebūtų problemos. Bet 
priežasties nėra. Sako aš 
įžeidžiau jį. Kad žinočiau 
kuo, tai atsiprašyčiau bet 
nežinau.

— Na, gal kokį skersą 
žodį jo adresu numetei. O 
žinai, žodis išlekia paukš
čiu, o sugrįžta akmeniu. Ro
dos taip mūsų senolių iš
mintis moko. Garantuoti 
neapsiimu.

— Eik tu skradžiai žemę 
su savo pamokymais. Aš 
tiek metų pragyvenęs šioje 
ašarų pakalnėje, gal žinau, 
kas reikia sakyti, o kas ne.

— Florijonai, tik dabar 
mane įžeidei. Pasakei, kad 
aš skradžiai žemę pralys- 
čiau. čia jau įžeidimas. Kur 
aš dėsiuos skradžiai žemę 
pralindęs.

— Na ir šunvaikis gi tu. 
Kabiniesi prie kiekvieno žo

NEPAPRASTA KELIONĖ
Pagaliau turime kelionę, kurios laukėme ilgus metus. Lietuvių grupė 

aplankysime žymiąsias Vakarų Amerikos vietas, kuriomis grožisi visas 
pasaulis.

Šios kelionės programoje yra tokios nuostabaus grožio vietos kaip 
Grand Canyon; Zion National Park, Utah; Bryce Canyon National Park; 
Yellowstone National Park su žymiuoju ”Old Faithful” geiseriu; Mount 
Rushmore National Memorial, kur uolose yra iškalti 4 Amerikos Prezi
dentų atvaizdai; ir kt.

Laikas — 1988 rugpiūčio 16-28 d. d.
Kelionė prasideda Las Vegas, baigiasi Denver, Colo.
Kaina iš New Yorko — $1,449.00 asmeniui, dviem gyvenant kamba

ryje. Iš kitų miestų kaina kiek skirtinga.
Į kainą įsiskaito:

• Kelionė lėktuvu iš New Yorko j Las Vegas, ir iš Denverio į 
New Yorką. Vykstantiems iš kitų miestų rezervacijos bus ati
tinkamai pakeistos.

• Kelionė autobusu per Las Vegas — Arizona — Utah — Wyom- 
ing — South Dakota — Denver.

• Įžymių vietų lankymas su profesionalais kelionės palydovais, 
įskaitant, kur reikia, įėjimo mokesčius.

• Pusryčiai ir pietūs kiekvieną dieną, išskyrus vienus pietus Salt 
Lake City; ”Welcome Reception” Las Vegas. ”Dinner-cruise” 
ant Lake Powell ežero; Atsisveikinimo pietūs Denveryje.

• Pirmos klasės viešbučiai su privačiais patogumais.
• Arbatpinigiai už bagažų nešiojimą ir viešbučių patarnautojams.
• Visi taxai.

REGISTRUOTIS ĮMOKANT 100 DOL. ASMENIUI.

Vytis International Travel Service, Ine.
2129 KNAPP STREET, COR. GERRITSEN AVĖ.

BROOKLVN, N.Y. 11229
(718) 769-3300

džio. Net prie mano geriau
sių pareiškimų.

— Na, ir vėl mane įžei
dei. Į teismą galėčiau tave 
nutempti, bet tiek to. Nori, 
aš tau vieną kitą patarimą 
duosiu, kol dar galutinai 
nesusipykome.

— Na duok, — numojo 
ranka Florijonas.

— Tai štai ką aš tau pa
sakysiu. Jeigu susipyksti 
su draugu, tai labai norma
lus reikalas. Negi su prie
šais pyksiesi. Su jais jau se
nai susipykta. Na jei tavo 
draugas tau vieną kitą ne
švankų žodelį paleido. Tai 
kas čio tokio? Bet jeigu, sa
kysime, jis tau į nosį tvotų. 
Ir tau reikėtų naują nosį 
subudavoti. čia jau rimtas 
reikalas. Naujos nosys šiais 
laikais pasiutusiai brangiai 
kainuoja.

Florijonas aprimo. Mano 
įtaigojimai bus turbūt pa
siekė šio bei to.

— O dabar šiek tiek pa
keiskime temą, — sako Flo
rijonas, — dabar pakalbė
kime apie kitus draugus. 
Štai visa eilė mums gerai 
pažįstamų asmenų Naujų 
Metų proga pasiuntė svei
kinimus "Tėviškės Draugi
jai”. Tu žinai tą draugiją. 
Ji rėžia sparną apie dypū
kus. Pirmiau baisiai keikė, 
bet dabar labai sušvelnino 
kakarinę. Esą ir tarp tų 

bjaurybių yra vienas kitas 
geras. Tai tie gerieji pa
siuntė sveikinimą. Bet žiū
riu, kad daugumas jų turi 
puikius, ištaigingus namus 
gerokai vertus, kai kurie 
biznius. Tai kaip tu manai? 
Ar jie atiduos viską komu
nistams? Tokių nuosavybių 
net prie Gorbačiovo glas
nost niekas neturi. Kaip tu 
manai? Ar jie savanoriškai 
savo turtus atiduos, ar 
lauks kol bolševikai Ame
riką į savo žinią pasiims?

Pastebėjęs nereiškiantį 
veidą, Florijonas pyktelėjo.

— Tai ką tu manai, kad 
aš čia šiaip sau iš piršto 
laužiu. Va ir aš gavau svei-. 
kinimą. Ir atsiuntė ne bet 
kas. Lietuvos kultūros fon
do valdybos pirmininkas. 
Įsidėmėk: parašė Lietuvos, 
nors ant voko aiškiai dide
lėmis raidėmis atspausta 
Lietuvos TSR. Matai kokį 
gražų reveransą padarė. 
Tame sveikinime linki, kad 
ateinantys metai brangiai 
Lietuvai atneštų džiaugs
mą ir sėkmę! Atsakiau, kad 
mums svarbiausia reikia 
laisvės. Negavau atsaky
mo. Tai ką tu į tai pasa
kysi?

Sriūbtelėjau šiek tiek, 
kad mintis kaip nors su
koncentruoti. Bet Florijo
nas buvo nekantrus.

— Tai va. Ir tu imsi svei
kinti ir padlaižiauti. Kai ku
rie iš tų sveikintojų šį bei 
tą gavo. O tu ko tikiesi?

Ir vėl žvilgčiojau į lubas, 
į kampus ir nežinojau ką 
sakyti. Florijonas iširdo. 
Nutvėrė bonką ir pakišo po 
stalu. Tai buvo ženklas, kad 
mūsų draugystei atėjo pa
baiga. Gerokai nusiminęs, 
patraukiau namo. Pakelyje, 
begalvodamas vos neužva
žiavau ant naujutėlio Lin- 
colno.

Vos perlipus namų slenk
stį išgirdau telefono skam
butį.

— Ar gerai parvažiavai? 
— kalbėjo Florijonas. — 
Nesipūsk. Atvažiuok rytoj. 
Pasikalbėsime. Turiu vel
nioniškai gerų temų. Na, 
tai iki.

BALTIMORE
DARBINGAS 

SUSIRINKIMAS

Po ilgai trukusio nega
lavimo ir širdies operacijos 
pirmininkui VĮ. Bačanskui 
sustiprėjus, Tautinės Są
jungos Baltimorės skyrius 
vėl pajudėjo. Pirmutinis š. 
m. susirinkimas sušauktas 
balandžio 10 d. Lietuvių 
Namų Herbų kambaryje. 
Perskaičius pr. metų suei
gos protokolą, iždininkas 
J. Auštra supažindino su 
skyriaus iždo dabartine 
būkle. Taip pat perskaityti 
Sąjungos valdybos bendra- 
raščiai Nr. 5 ir 6 ir raštas, 
kviečiantis narius gausiai 
dalyvauti Sąjungos sukak
tuviniame seime. Po ilgo 
svarstymo, norinčių vykti 
beveik neatsiradus, taipgi 
nesiryžtant perdaug nu
skriausti liesoką skyriaus 
iždą, nutarta seimą parem
ti bent kuklia 100 dol. auka.

1987 m. spalio 18 d. ALT 
S-gos Tarybos suvažiavime 
Chicagoje įgaliotas skyriui 
atstovauti B. Medelis su
glaustai pranešė, kas posė
džiuose buvo svarstyta ir 
kas nutarta, plačiau paaiš
kindamas apie sumanytą 
įsteigti Tautinės Kultūros 
Fondą ir jo paskirtį. Dar ir 
kiti trys suvažiavime daly
vavę skyriaus nariai gėrė
josi čikagiečių rengėjų 
draugiškumu ir nuoširdu
mu, o ypač stebino Sąjun
gos pirmininko dr. L. Kriau
čeliūno rūpestinga globa ir 
nepaprastas vaišingumas.

Numirusių skyriaus narių 
viešas prisiminimas-pager- 
bimas, turėjęs įvykti š. m. 
kovo mėn., gavėnios metu, 
dėl pirm. V. Bačansko ligos 
atidėtas rudeniui.

Pasišnekėta apie artėjan
čią š. m. Baltimorės lietu
vių šventinę — (Festivalį), 
kurioje skyrius kasmet da
lyvaudavo. Vietinės liet, or- 
g a n izacijos, pardavinėda- 
mos liet, valgius ir skanės
tus, gerokai pasipelno. Mū
sų skyriuje neatsiradus su
tinkančių paruošti užkan
džių būdelę ir tuo būdu 

praturtinti skyriaus iždą, 
gal dalyvausime tik su liet, 
kultūriniais rodiniais — 
toks jau keleri metai būda
vo mūsų įnašas.

Kaip ir kitais metais, 
taip ir šiemet, skyriaus na
riai, pačių pasirenkamu lai
ku pakviesti papiknikauti 
Alg. Grintalio sodyboje.

Pereitais metais susirin
kimuose atsilankę tik sve
čiais dabar įsirašė nariais 
Suvalkų trikampio tautie
čiai Emilija ir Petras Za
jančkauskai.

Sueiga baigėsi įprastine 
jaukia kavute. S. M.

PITTSBURGH
VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 20-22 dienomis, 
Pittsburgh, Pa. įvyks Lie
tuvos Vyčių Vidurio Cent
ro Apygardos suvažiavimas. 
Posėdžiai bus šv. Antano 
bažnyčios salėj. Pittsburgho 
19 Vyčių kuopa rengia sei
mą ir rutuliu (bowling) žai
dimą, kuriame dalyvaus de
legatai ir svečiai iš Cleve
land, Oh., Dayton, Oh., De
troit, Mi., DuBois, Pa., Sa- 
ginaw, Mi., Southfield, Mi., 
ir Chicago, III.

Penktadienį, gegužės 20 
d., 8 vai. vak. šv. Antano 
bažnyčios salėj bus delega
tų registracija ir svečių su
sipažinimas ir užkandžiai.

šeštadienį, gegužės 21 d., 
9-12 vai. ryto šv. Antano 
bažnyčios salėj bus vidurio 
centro apygardos susirinki
mas.

1:30 vai. p. p. nariai su
sirinks rutulių (bowling) 
žaidimui Sports Haven 
Bowl salėj, 143 Carol Avė., 
Bridgeville, Pa.

8 vai. vakare visi links
minsis vaišėmis ir šokiais 
šv. Antano parapijos salėj. 
NERIS šokėjų grupė ruošia 
lietuvių programą.

Sekmadienį, gegužės 22 
d., 11 vai. ryto šv. Antano 
bažnyčioj bus pamaldos. Po 
pamaldų, 12 vai. visi rink
sis į parapijos salę banke
tui. čia rutulių tournamen- 
to atžymėjusiems bus su
teiktos premijos.

Kadangi šiemet Lietuvos 
Vyčiai mini 75 metų jubi
liejų, šv. Antano bažnyčios 
salėj rengiama paroda, ku
ri atžymės Vyčių organiza
cijų veiksmus nuo pat įkū
rimo —1913 metų. Knights 
Inn viešbuttis, prie pat baž
nyčios, kuriame vyčiai apsi
gyvens, taipgi bus išpuoš
tas lietuviška tema.

Vincas Gražulis

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

SECURITY
OFFICERS

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

ROVERS 
SECURITY OFFICERS 
ROAD SUPERV1SORS

Mušt have a car, phone ąnd clean 
police record. Call for an appoint- 
ment 203-877-6114. (16-20)
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DETROITO

PAGERBTOS MOTINOS

Gegužės 8 d. parapijos 
klebonas kun. Alfonsas Ba- 
bonas šv. Antano bažnyčio
je 10:30 v. r. už gyvas ir 
mirusias motinas aukojo 
šv. Mišias ir pasakė moti
noms prasmingą pamokslą. 
Gražiai giedojo parapijos 
choras. Po mišių vaišinomės 
kavute, pyragais ir sumuš
tiniais prie Onos šadeikie- 
nės ir Eugenijos Bulotienės 
papuoštų stalų.

Paminėjimą pradėjo ir 
įžangini žodį tarė Detroito 
Lietuvių Organizacijų cen
tro valdybos paprašytas 
ALT S-gos Detroito sky
riaus pirmininkas Albertas 
Misiūnas ir programai pra
vesti pakvietė Eugeniją Bu
lotienę, kuri tarusi gražių 
žodžių skirtų motinoms, pa
kvietė Danutę Jankienę. Ji 
vietoj paskaitos, paskaitė 
iš knygos Nelės Mazalaitės 
novelę "Motina”. Po jos 
Laimutė Lungytė paskaitė 
eilėraštį "Pasimatymas su 
motina" ir Elzbieta Grigu- 
tvtė — "Mano mamytė". 
Marius Sajauskas paskaitė 
savo kūrybos eilėraštį "Tau 
mamyte pirmos žibuoklės".

Muzikui Stasiui Sližiui 
vadovaujant ir pianinu pa
lydint visi pagiedojo tris 
dainas: Gimtinės Dangus, 
O Atsimenu Namelį ir Kur 
tas takelis? Programos at
likėjams buvo prisegtos gė
les, o Ona šadeikienė visoms 
motinoms įteikė baltų ir 
raudonų gvazdikų.

AUKSINIS JUBILIEJUS
Š. m. birželio mėn. 19 d. 

kun. Kazimieras Simaitis 
švęs savo kunigystės auk
sinį jubiliejų. Padėkos kon- 
celebruotos Šv. Mišios bus 
atnašaujamos 10:30 v. r. 
Šv. Antano bažnyčioje, ku
rioje kun. Kazimieras Si
maitis dirbo ir veikė nuo 
savo atvykimo į šį kraštą. 
Laike šv. Mišių giedos pa
rapijos choras vadovauja
mas muz. Stasio Sližio. Mi
nėjimas ir vaišės įvyks Die
vo Apvaizdos parapijos 
Kultūriniame centre.

LIETUVIAI
■ Antanas Grinius

Norintieji dalyvauti kun. 
Kazimiero Simaičio pager
bime prašomi registruotis 
iš anksto šv. Antano klebo
nijoje raštu arba telefonu 
554-1284, arba pas Juozą 
Kinčių telefonu 383-8248 
iki birželio 5 d. Atskiri pa- 
kvie timai nebus siunčiami.

JUOZO JAKUNSKO 
NETEKUS

1988 m. gegužės 2 d. 
Monroe ligoninėje mirė Juo,* 
zas Jakunskas sulaukęs 88 
metus. Gegužės 4 d. Vai 
Bauzo laidojimo koplyčioje 
sukalbėjo rožinį kun. Al
fonsas Babonas. Yolanda 
Zaparackienė savo ir jai pa
vestų organizacijų vardu 
pareiškė mirusio šeimai 
užuojautą ir paskaitė eilė
raštį Bendroji Pilis. Po jos 
atsisveikinimo žodį tarė ir 
užuojautą pareiškė švytu
rio jūrų šaulių kuopos vi
cepirmininkas Juozas Kin- 
čius kuopos vardu. Laike 
rožinio ir atsisveikinimo 
stovėjo kuopos vėliava.

Juozas Jakunskas buvo 
Švyturio jūrų šaulių kuo
pos narys ir Pilėnų stovyk
lavietei paaukojęs 1000 dol. 
Taip pat jis rėmė Dainavos 
jaunimo stovyklą ir buvo 
šv. Antano parapijos narys. 
Pensijon išėjęs buvo nusi
pirkęs netoli Dainavos že
mės sklypą, pasistatęs tro
besius ir įsirengęs mažą ūkį 
jame darbavosi. Gegužės 5 
d. po atlaikytų šv. Antano 
bažnyčioje pamaldų, buvo 
nulydėtas poilsiui į šv. Kry
žiaus kapines, kur ilsisi 
prieš pustrečių metų miru
si jo žmona Uršulė. Nuliū
dime liko sūnus Juozas, 
marti, vaikaičiai, draugai 
ir pažįstami.

• Detroito Lietuvių Fe
deralinės Kredito Unijos 
KASOS metinis narių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
gegužės 22 d., Dievo Ap
vaizdos parapijos kavinėje, 
tuoj po 10:30 v. r. Šv. Mi
šių Susirinkime dalyvaus 
direktorių tarybos nariai iš 
New Yorko. Visi KASOS 
nariai kviečiami dalyvauti.

Lietuvių Moterų Federacijos Philadelphijos Klubo surengtame Romo Kalantos minėjime, gegužės 1 d., 
Baltimorės dainos vienetas atlieka meniną programą. Iš kairės:J. Brazauskienė, E. Dulienė, V. Dūlys ir Ig. 
Kučiauskas. Akompanuoja vieneto vadovė Marija Tallat-Kelpšienė Krasauskienė. A. Cepulio nuotr.

JAV LB VASAROS 
STAŽAS WASHINGTONE

JAV Lietuvių Bendruo
menės visuomeninių reikalų 
taryba skelbia stažą lietu
vių kilmės studentui šią va
sarą dirbti Washingtone, 
D. C. Tarnybos laikotarpis 
apima dešimtį (10) savai
čių. Pareigos apims infor
mavimą / įtaigiojimą JAV 
Kongreso narių, valdinių 
įstaigų pareigūnų, ir spau
dos darbuotojų dabartinės 
padėties, Lietuvoje, oku
panto vykdomų žmogaus 
teisių pažeidimų, gamtos 
taršos, aukštų dovanoms 
muitų, ir kitais Sov. Eąjun- 
gos Helsinkio akto sutari
mams nepaklusimų klausi
mais. Studentas bus prašo
mas informuoti amerikiečių 
spaudą apie naujuosius įvy
kius Lietuvoje, o lietuvių 
spaudą — apie pastangas 
vykdant pavestus uždavi
nius. Jo atsakomybėje bus 
rūpinimasis tinkamu Molo- 
tovo-Ribbentropo pakto su
kakties ("Black Ribbon 
Day") pristatymu ameri
kiečių visuomenei.

Kandidatas į internus

turi būti nemažiau 18 metų 
ir gerai valdyti lietuvių ir 
anglų kalbas. Už dešimties 
savaičių darbą bus mokama 
$2,000. Pavergtos Lietuvos 
dabartinės padėties pažini
mas yra būtinas. Darbo lai
kas: 1988 m. birželio 20 d. 
iki 1988 m. rugpiūčio 27 d.

Kandidatai yra prašomi 
prisiųsti laišką nušviečian
tį studijines, organizacines 
ir bendrines kvalifikacijas

iki š. m. gegužės 31 d. Ra
šyti : Lithuanian-American 
Community of USA, Ine., 
9660 Pine Road, Philadel
phia, Pa. 19115.

JAV LB Inf.
KOMET FIXER

Immediate opening for: 
3rd SHIFT KOMET FIXER. 

Competitive wages, good working 
conditions.

Apply Call or write to:
SINGER HOSIERY MILLS

710 Jacobs St. 
Thomaaville, N. C. 27360 

919-475-2161

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 - sausio 10 1989 m.

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

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED
TOOL SETTER FOR PROGRESSIVE TOOLING

DAYWORK. STEADY WORK. EXCELLENT BENEFITS INCLUDING. 
MAJOR MEDICAL, DENTAL, LIFE INSURANCE, PROF1T SHAR1NG 
& CREDIT UNION.

SIEMON DINAMIC MFG. CO
60 ECHO LAKE ROAD

WATERTOWN, CT. 06795

203-274-2523
(17-21)

PILĖNŲ STOVYKLOS 
ATIDARYMAS

Gegužės 22 d. įvyks Švy
turio jūrų šaulių kuopos 
stovyklos "PILĖNAI" ati
darymas. Sesės šaulės vi
sus atvykusius vaišins ce
pelinais, kugeliu, pyragais, 
o broliai šauliai šaltais gė
rimais.

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 [rengti kompiuteriai: PEGASUS/GEMINI bei TDS 

Mūsų [staiga 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: retait nr. 2559030, wholesale nr. 2475066

FOOT PRESS OPERATORS
FOURSLIDE SĖT UP PERSON

FULL OR PART TIME. EXPERIENCED PREFERRED, BŪT WIL- 
LING TO TRAIN THE RIGHT PERSON. FULLY PAID INSURANCE. 
STEADY WORK, AND PENSION PLAN.

APPLY IN PERSON AT

GEMCO MANUFACTURING CO.
AIRCRAFT ROAD

SOUTHINGTON, CT. 06489
(15-24)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —■

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

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

Kainos lemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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FILATELIJA
Nr.4 Antanas Bernotas

JAV balandžio 29 d. iš
leido 25 centų pašto ženk
lus su fazanu, ženklai iš
leisti knygutėse po 20 vie
netų kiekvienoje ir knygu
tė kainuoja $5.00.

Fazanas, medžiojamasis 
paukštis, yra kilęs iš vaka
rų Azijos. Kai kurios jo rū
šys žinomos ir Lietuvoje. 
Patinai pasižymi labai mar
gomis plunknomis, bet yra 
menki skraiduoliai ir dau
giausia bėgioja žemėje. 
Kaip sakoma, fazanai j 
Ameriką buvo atgabenti 
apie 1800 m. ir užveisti 
South Dakotos valstijoje. 
Vėliau jie pasklido po visą 
kontinentą. Fazanas taip 
pat laikomas So. Dakotos 
valstijos oficialiu paukščiu.

KANADA kovo 17 d. iš
leido jau trečią Kanados at
radėjų ir tyrinėtojų seriją 
— keturis 37 c. pašto ženk
lus.

du ten yra pavadinta viena 
upė. čia šį pašto ženklą de
dame. 4. Airis John Palli- 
ser, dirbęs britų žinioje, 
taip pat tyrinėjo prerijas ir 
žemės turtus dabartinėje 
Manitobos provincijoje.

ITALIJA jau ilgesnis lai
kas leidžia pašto ženklus su 
žymesniais krašto istori
niais vaizdais. Tarp kitų 
buvo išleistas ir čia deda
mas 220 lirų pašto ženklas, 
kuriame parodyta Scilla vie
tovė, nutūpusi aukštai ant 
uolinio skardžio.

Pašto ženklams parink
tos tokios temos: 1. Kailių 
pirklys Anthony Henday 
1754 m. ir vėliau tyrinėjo 
Kanados prerijas, susipa
žindamas su ”juodkojais” 
indėnais. 2. Britų laivyno 
karininkas George Vancou- 
ver, dalyvavęs su kpt. Cook 
jo atradimų kelionėse, 1792 
m. ir vėliau plaukiojo va
karų pakrantėmis, atrasda
mas jo vardu pavadintą sa
lą, kur vėliau buvo įkurtas 
Britų Kolumbijos to paties 
vardo miestas. 3. Kailių 
pirklys Simon Fraser 1801 
m. ir vėliau tyrinėjęs Šiau
rės Vakarų teritoriją ir 
Uolotuosius kalnus. Jo var

Atsiminsime, kad mokyk
lose teko mokytis ir seno
vės helenų (graikų) istori
jos, meno ir literatūros. 
Ten didysis jų dainius Ho
meras dar prieškristiniais 
laikais parašė dvi garsią
sias poemas — Ilijadą ir 
Odisėją. Odisėjos herojus 
Odisėjas, klaidžiojęs dauge
lį metų po Viduržemio jū
rą, vienos savo kelionės me
tu praplaukė labai pavojin
gą sąsiaurį, kurio vienoje 
pusėje ant uolų tupėjo bai
sūnas Scilė, suėdusi kelis jo 
jūreivius, gi kitoje pusėje 
— sirena Charibdė, nema
žiau pavajingai savo daino
mis žavėjusi jo vyrus. Kaip 
istorikai sako, tai yra Me- 
sinos sąsiauris tarp Sicili
jos salos ir pietinio Italijos, 
pusiasalio galo, kurio pusė
je ir yra ta garsioji Scilla.

Vakarų VOKIETIJA iš
leido 30 pfenigių pašto žen
klą vokiečių poetui Fried- 
rich Hoelderlinui pagerbti.

Johann Christian Fried- 
rich Hoelderlin (1700-1843)

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga

Deda E., William J. Sr.,

gimė Lauffen vietovėje 
Hesseno provincijoje. Jau
nystėje mokėti Tuebingeno 
dvasinėje seminarijoje, bet 
dvasininku netapo. Vėliau 
buvo namų mokytoju įvai
riose turtingose šeimose. 
Artimai draugavo su žy
miais anų laiku poetais ir 
rašytojais. Rašė giliai žmo
nišką, vėliau senovės grai
kų antikinėmis temomis po
eziją. Nuo 1807 m. dėl 
skaudžių dvasinių pergyve
nimų, mažai kur bepasireiš- 
kė, gyvenimą baigė kaip 
psichinis ligonis.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• LIEPOS 10 D. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė prie

.ežero.
• LIEPOS 31 D. Ramovėnų 

gegužinė ežero pakrantėje.
• SPALIO 8 D. Pabaltiečių 

vakaras. Rengia ALT, Latvių 
Sąjunga ir Estų Taryba.

• LAPKRIČIO 5 D. Lietuvių 
Namų metinis balius.

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

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

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat>onwide is on you' SKlO

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

WANTED JOURNEYMEN 
or IST CLASS SKILLED 

AUTOMAT1C 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 
J1M WILSON at 717-299-3 75 7.

(19-25)

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

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.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakevvood, Oh.

Tėvynės
^GARSAIo

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

RADIJO STOTIS

wcpil
Programos vedėjas Juozas Stempužis 

4249 Lambert Road, Cleveland, Oh. 44121 
Tel. (216) 382-9268

‘Taupa
Litfuanian Credit Union 

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

767 Lašt 185th Street

Ctevetand, Ofio 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.

MA 771$ Realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530

RITA MATAS
— Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
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BAISIOJO BIREžELIO 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE

Minėjimas - ekumeninės 
pamaldos už nuo sovietų 
žuvusius bei pavergtuosius 
pabaltiečius įvyks sekma
dienį, birželio 12 d., 1:30 
vai. p. p. Old Stone Church, 
Public Sųuare aikštėje — 
miesto centre.

Pamaldas atlaikys prel. 
A. Goldikovskis, kun. J. Ba
cevičius, latvių kleb. L. 
Grendze ir estų kun. H. 
Rūdmik iš Floridos.

Pamaldų metu giedos so
listė Aldona Stempužienė.

Clevelando lietuviai yra 
prašomi gausingai dalyvau 
ti ir tinkamai paminėti 
šiuos tragiškus birželio įvy
kius.

Rengia Clevelando Pabal
tiečių Komitetas (ALT 
Skyrius, Latvių Sąjunga ir 
Estų Taryba).

REIKIA PARAMOS
Katalikų universite tas 

Leuven, Balgijoje kreipėsi 
į dr. Viktorą Stankų, Lietu
vių programos Kent univer
sitete komiteto pirmininką, 

A. A.

MALVINAI RUDAITIENEI

mirus, reiškiame mūsų nuoširdžią užuojautą 

dukterims ROMAI DEGĖSIENEI, MALVI

NAI ŠVARCIENEI, jų šeimoms ir artimie

siems.

Albina ir Pranas
Kašiubai

A. A.

MALVINAI RUDAITIENEI
mirus, dukroms MALVINAI ir žentui JO

NUI ŠVARCAMS, ROMAI ir žentui dr. DA

NIELIUI DEGĖSIAMS bei visiems artimie

siems reiškiu nuoširdžią užuojautą.

Vytautas Janulaitis

prašant apmokėti 3 savai
čių lituanistikos tyrinėjimo 
Kent universitete studento 
Liutauro Kazakevičiaus, iš 
Baigi jos, išlaidas.

Ohio valstijos įstatymai 
leidžia padengti mokslo iš
laidas universitete, bet ne 
kelionės.

Tam tikslui lituanistikos 
programos komitetas įstei
gė einamąją sąskaitą Nr. 
630 Lietuvių kredito koope
ratyve Taupa, 767 E. 185 
St., Cleveland, Oh. 44119 
aukoms rinkti, kad galima 
būtų padengti L. Kazakevi
čiaus kelionę iš Belgijos į 
JAV.

Liutaurą Kazakevičių li
tuanistikos tyrinėjimui re
komenduoja prof. Tomas 
Venclova. L. Kazakevičius 
būdamas Lietuvoje pasira
šė su kitais 45 pabaltiečiais 
m e m o r andumą, katalikų 
bažnyčios atsišaukimą ir už 
tai buvo uždarytas į psi
chiatrinę ligoninę Vilniuje. 
Susituokęs su belge studen
te 1983 m. buvo išleistas iš 
Lietuvos.

šiuo metu L. Kazakevi
čius Leuven katalikų uni
versitete ruošiasi moksli

niam laipsniui ir jam būtų 
naudingi lituanistikas tyri
nėjimai Kent universitete.

Lietuvių komitetas prie 
Kent universiteto, kurį su
daro pirm. dr. V. Stankus, 
dr. J. Kavaliūnaitė, P. Alšė- 
nas, G. Mariūnaitė ir A. 
žitkuvienė pritarė L. Kaza
kevičiaus atvykimui ir pra
šo visuomenės paremti au
komis jo kelionę. Aukas 
siųsti Taupai į sąskaitą Nr. 
630.

♦ Richard Josef Dautar
tas, estradinis dainininkas, 
gegužės 31 d. 8 vai. vak. 
duos įspūdingą garsų ir 
spalvų koncertą John Car- 
rol Universitete — Kulas 
auditorijoj, University Hts. 
Ohio. Bilietai po 6 dol.

Richard Josef Dautartas 
yra dainavęs amerikiečių 
parengimuose ir šią vasarą 
duos koncertą Prancūzijoje 
ir Vilniuje.

• Louise C. Morkūnienė, 
buvusi clevelandietė, pasku
tiniu laiku gyvenusi Flori
doje, mirė gegužės 8 d. Cle
velando klinikoje. Jos vyras 
Karolis Morkūnas mirė 
1976 m. Clevelande.

Atsisveikinimas su velio
ne įvyko gegužės 10 d. Ja
kubs and Son laidojimo na
muose ir po gedulingų pa
maldų gegužės 11 d. paly
dėta į Visų Sielų kapines.

Jos sūnums Petrui ir 
Andriui su šeimomis Dirva 
reiškia užuojautą.

• Robert Page Singers 
ansamblio koncertas įvyks 
antradienį, gegužės 24 die
ną, 8 vai. vak., Becko meno 
centre (Beck Center for 
Cultural Arts), 17801 De
troit Avė., Lakewood. šis 
profesinis muzikos viene
tas savo koncerte atliks S. 
Šimkaus, J. Juozeliūno, J. 
Gruodžio ii' J. Žilevičiaus 
dainas. Dr. Bronius Kazė
nas atrinko dainas ir parū
pino jų gaidas.

Lietuvių klubas rezerva
vo ir įsipareigojo parduoti 
bent 60 bilietų į koncertą. 
Bilieto kaina $8.00. Prašom 
skambinti į klubą telef. 
531-2131 ir užsisakyti sau 
bilietą. Tai reikia padaryti 
būtinai iki šios savaitės pa
baigos. Planuota ekskursi
ja autobusu į Robert Page 
koncertą neįvyks, nes vos 
keli asmenys pareiškė norą

Pianistė D. Liaubienė ir sol. R. Mastienė, atlikusios programą 
Lietuviškosios Skautybės Fondo vakare Clevelande.

V. Bacevičiaus nuotr.

važiuoti autobusu. Todėl 
dabar kiekvienas turės ras
ti būdą nuvykti į koncertą 
savo priemonėmis.

• Nijolė Bartuškaitė von 
Kiparski š. m. gegužės 8 d. 
baigė Edinboro University 
of Pennsylvania įsigydama 
magistro laipsnį, Master of 
Art in Art, keramikoje.

Nijolė Bartuškaitė von 
Kiparski yra gimusi Lietu
voje. Aukštuosius mokslus 
baigė čia, Amerikoje. Ji 
studijavo sociologiją West- 
ern Reserve University, 
Mather College, Clevelande.

Jau nuo jaunų dienų, Ni
jolė domėjosi menu ir kiek
vienai progai pasitaikius 
lankė meno kursus. Vė
liau, užauginusi šeimą ir 
lankydama Lakeland Com
munity College rimtai su
sidomėjo keramika ir pro
fesorių skatinama 1980 m. 
įstojo į Edinboro Universi
ty of Pennsylvania ruoštis 
magistro laipsniui.

Prieš baigiant š. m. ge
gužės 1 d. ji turėjo savo 
darbų parodą Edinboro 
University patalpose.

Clevelande, Nijolė Bar
tuškaitė von Kiparski daly
vaus 1988 m. May Show, 
Clevelando Museum of Art 
su vienu savo keramikos 
kūriniu.

• Rūta Gaidžiūnaitė- 
Gamber, kaip Realtor nuo 
1987 metų pilną laiką dir
ba CENTURY 21, Launders 
and Ass’n, Ine., Mentor, 
Ohio. Ji rūpestingai patar
nauja norintiems savo na
mus ar kitokias nuosavy
bes parduoti ar keltis į ki
tas geresnes vietas ir ten 
pirktis.

Skambinti įstaigos tele
fonais: 255-1111 arba 951- 
8101 dienos metu, o vaka
rais į namus 585-7280.

ATSIŠAUKIMAS Į 
LIETUVIŲ VISUOMENĘ

Mūsų kartos gyvenimas 
artėja prie saulėlydžio. Iš 
patyrimo žinome, kad dau
gelis mūsų pažįstamų į am
žinybę nusinešė ir savo at
liktus darbus Lietuvai nie
kur jų neužregistravo .Kad 
tai nesikartotų — imuosi 

iniciatyvos surinkti iš lie
tuvių atsiminimus apie jų 
atliktus reikšmingus Lietu
vai darbus ir išleisti kolek
tyvinius atsiminimus, pava
dinant juos „Lietuvos At
siminimai”. Tai būtų raštiš
kas palikimas ateinančioms 
kartoms apie mūsų atliktus 
darbus Lietuvai.

Siųskite savo biografiją 
su nuotrauka (jei turite), 
trumpai išdėstydami savo 
nuveiktus darbus atsimini
mų leidėjui Jonui Karve
liui, gyv. 9141 Carlyle Avė. 
Surfside, Fl. 33154.

PARAMA DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
J. Čibiras, Dayton .......... 5.00
Dr. Br. Apshaga,

Thompson ................... 15.00
J. Miglinas, Chicago .... 10.00 
Dr. Pr. Mickevičius,

Cleveland .................... 15.00
G. Janušonis, Rochester 10.00 
Dr. A. Razma, Wilmington 5.00 
LB Floridos Auksinio

Kranto apylinkė ..........25.00
P. Kidolis, Hartf ord .... 10.00
A. Valavičius, Chicago ..20.00
V. Peseckas, Chicago ... .10.00 
R. Veitas, Milton............. 40.00
B. Smetonienė, Cleveland 20.00
K. Cicėnas, Woodrige .... 5.00 
J. Mulokienė,

Santa Monica ............10.00
V. Mastis, Hinsdale........ 10.00
P. Koncė, St. Petersburg 5.00
L. Chaplicki, Willowick 10.00 
A. Čepukaitienė,

Newton Falls ............. 30.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

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

HELP WANTED

Experienced house keeper 
-laundry person. Apply 9:00 
— 3:00, Braeview Manor 
20611 Euclid Avė., Euclid,

Call: (216)Ohio 14117. 
486-9300.
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• Viktoras Ruokis š. m. 
gegužės 5 d. įsigijo Kalifor
nijos universite magistro

laipsnį biznio srityje. Jis 
yra trečios lietuvių kartos 
inžinierius. Viktoras yra 
baigęs chemijos inžineriją 
1980 metais UCLA univer
sitete. Konsultuoja didelėj 
aliejų kompanijoj ir taipgi 
turi privatų biznį. ”Prime 
Design Finishes”.

Jo žmona dr. Yolanda

Mylimai motinai

A. A.

MALVINAI RUDAITIENEI

mirus, dukroms ROMAI DEGĖSIENEI, 

MALVINAI ŠVARCIENEI ir jų šeimoms 

gilią užuojautą reiškia.

Genovaitė ir Algirdas Maciūnai
Elena Damijonaitienė
Irena ir Stasys Giedrikiai

A. A.

PETRUI ŠERNUI

mirus, jo dukrai ALDONAI ir dr. POVILUI

ŠVARCAMS užuojautą reiškia.

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos 

St. Louis ir apylinkių 
skyrius

A. A.

VIKTORIJAI BAGDONIENEI

mirus, dailininkui JUOZUI BAGDONUI gi

lią užuojautą reiškia.

F. Andriūnas

Brangiai mamytei
A. A.

ONAI PETROKIENEI 
pavergtoje Lietuvoje iškeliavus amžinybėn, 
skausme likusius jos dukterį ELENUTĘ, 
žentą ČESLOVĄ RUKUIŽAS, tėvynėje sū
nų ROBERTĄ ir marčią DANUTĘ, vaikai
čius REMIGIJŲ ir EULALĄ ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu išgyvename 
jų liūdesį.

Modestavičių šeimos

Jei norite greit parduo
ti ar pirkti nuosavybę in
vestavimui, atostogoms ar 
nuolatiniam apsigyvenimui 
Lake Worth, Palm Beach, 
Juno Beach ar Jupiter-Te- 
ąuesta, Fla., apylinkėse, 
skambinkite Era Realtrust 
Properties Ine., Algis Pet
rulis. Tel. 407-622-5000 ar
ba vakarais 407-747-5946.

(20-24)

Mickevičiūtė-Ruokis, duktė 
Rožės ir dr. Prano Mic
kevičiaus, yra baigusi me
dicinos fakultetą Columbus, 
Ohio. Vidaus ligų reziden- 
tūrą atliko Cleveland Clini- 
koj ir V. A. Hospital Lang 
Beach, Calif. Po vidaus ligų 
specialybės įsigijimo ji taip
gi šią vasarą įsigyja sub- 
specialybę endokrinologijoj 
— hormonų ligų.

• Izolda Černienė, Bloom
field, Mich., atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 30 dol. Ačiū.

• Dr. Arnoldas ir Gertrū
da Grušniai, Wichita, KS., 
atnaujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

• Antanas Valančius, 
Chicago, III., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 20 dol. Ačiū.

• Romualdas Veitas, Mil- 
ton, Mass., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 40 dol. Ačiū.

• Birutė Smetonienė, Cle
veland, Oh., Dirvai paremti 
atsiuntė 20 dol. Ačiū.

• Antanina čepukaitienė, 
Nevvton Falls, Oh., atnau
jindama Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 30 dol. 
Ačiū.

• LB Floridos Auksinio 
Kranto apylinkės valdyba, 
per sekr. M. Bajorūnienę, 
atsiuntė Dirvai paremti au
ką 25 dol., su linkėjimais 
sėkmės tolimesniame darbe. 
Ačiū už auką ir linkėjimus.

PUTNAMIEčIŲ 
SUĖJIMAS

Visos buvusios Putnamo 
bendra bučio auklėtinės 
kviečiamos susitikti per 
Tautinių šokių savaitgalį, 
Toronte, liepos 2 d., Mari
jos Nekalto Prasidėjimo se
selių sodyboje, 57 Sylvan 
Avė., Toronto, Ont., 2 vai. 
p. p. Seselės sudarė sąlygas 
mums kartu pabendrauti, 
pasisvečiuoti, jaunas dienas 
prisiminti. Tos, kurios pla
nuojate atsilankyti prašo
me pranešti Gražinai Kriau
čiūnienei (1816 Tecumseh 
River Dr., Lansing, Mich. 
48906. Tel. 517-321-0091) 
nevėliau gegužės 30 d. Jei 
atsiras labai mažai intere
sančių, susitikimas bus at
šauktas. Laukiame gausių 
atsiliepimų.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
DVIDEŠIMTOJO — SUKAKTUVINIO SEIMO,

1988 M. GEGUŽĖS 21-22 D. D.
TRĘASURE 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 rengimo 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. Paskaita: ”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 ir priėmimas.
2. Klausimai ir sumanymai
3. Seimo uždarymas.

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