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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

icivvos

PRIEŠ SUSITIKIMA
Kas laimi propagandos karq?

Vytautas Meškauskas

Artinantis Reagano-Gorba nustojo juos bndyti. JAV turi 
čiovo pasimatymui Ženevoje, padaryti tą patį ..^ Visi rašy- 
sovietai paspartino savo propa 
gandos veiklą visuose frontuo
se. Jie siekia įtikinti, kad su
sitarimas - ir iš viso geri santy
kiai - yra galimybių ribose, jei 
Reaganas tik truputį būtų nuo
laidesnis. Tam tikslui pasiekti 
yra naudojamos visos priemo
nės, įskaitant tarybinių lite
ratų atsiuntimą mūsų tarpan. 
Laikraščiuose galima pastebė
ti nemažai laiškų, kuriuose 
skaitytojai, kaip kaž kokia Ro- 
se Saliamon Fort Lauderdale 
Sun-Sentinel dienraštyje, pos
tringauja:

‘Atominių ginklų bandy
mas turi būti visiems laikams 
uždraustas, kad nutrauktų 
naujų atominių ginklų staty
bą erdvei. Sovietų Sąjunga

NAUJA JAV LB
VADOVYBE

kime Baltiesiems Rūmams ir 
Kongresui, kad ‘padrąsinti’ 
prezidentą laikytis savo paža
do Pasitikti Gorbačiovą ‘pu- 
siaukelyje’.

Ta propaganda susilaukė 
pasisekimo. Jau liepos mėn. 
du demokratai - senatorius 
Gary Hart ir kongresmanas 
Stephen Solarz - pasiūlė rezo
liuciją, raginančią JAV ir So
vietų ą atsisakyti nuo erdvės 
ginklų, jei būtų galima susi
tarti dėl strateginių (ilgų dis
tancijos) raketų sumažinimo. 
Panašiai kalbėjo ir Gorbačio
vas savo intervievv su Time:

‘Mes turime ieškoti kelių 
baigti ginklavimosi lenktynes, 
siekti nusiginklavimo, pasuk
ti sovietų-amerikiečių santy
kius į normalias vėžes.’

Tam choru pritaria buvę 
JAV delegacijų vadai nusi
ginklavimo su sovietais dery
bose: Gerard C. Smith (Nixo- 
no laikais) ir Paul Warnke 
(Carterio administracijoje). 
Girdi, dabar atėjusi proga 
tikram susitarimui.

Būdinga, kad tie visi, kurie 
kalba apie gerą progą susita
rimui, piestu stojosi prieš Rea- 
ganą, kada jis paskelbė savo 
strateginio apsigynimo inicia
tyvą, kuri faktinai atvedė so
vietus prie pasitarimų stalo Ze 
nevoje ir privertė juos pradėti 
dabartinę ‘taikos’ ofenzyvą.

Dabar tie buvę tos iniciaty
vos kritikai aiškinasi biją, kad 
Reaganas to pasisekimo padrą - 
sintas, nepanorės susitarti su 
sovietais, ypač jei jis tiki, kad

(Nukelta į 2 psl.)

Suvažiavimo dalyviai prie laisvės paminklo Clevelande. V. Bacevičiaus nuotr.

VILKAVIŠKIO GIMNAZIJOS 60 METŲ SUKAKTIES 
MINĖJIMAS CLEVELANDE Balys Auginąs

Algimantas Gečys

JAV LB XI-tosios tary
bos pirmos sesijos posėdžiai 
įvyko š. m. rugsėjo 21-22 
d. d. Detroite, Hilton Inn 
viešbutyje. Dalyvavo 75 as
menys, iš jų 53 turį balsa
vimo teisę.

šioje sesijoje trijų metų 
kadencijai buvo išrinkti va
dovaujantieji organai.

Krašto valdybos pirmi
ninko pareigoms buvo no
minuoti Algimantas Gečys, 
dr. Tomas Remeikis ir Jo
nas Urbonas. Dabartinis 
pirmininkas dr. Antanas 
Butkus atsisakė kandida
tuoti.

Pirmininku išrinktas Al
gimantas Gečys iš Philadel
phijos, gavęs 28 balsus. Dr. 
T. Remeikis gavo 16 balsų

ir J. Urbonas 7 balsus. 2 
balsuotojai susilaikė.

Pagal A. Gečio susitari
mą su V. Volertu (abu iš 
Philadelphijos), pirmuosius 
pusantrų metų pirmininku 
bus Algimantas Gečys, o 
Vytautas Volertas jo pava
duotoju. Antruosius pus
antrų metų pirmininku bus 
Vytautas Volertas, o po pa
vaduotoju Algimantas Ge
čys.

Į garbės teismą išrinkti: 
R. Bublys, dr. Ed. Lenkaus
kas, adv. A. Širvaitis, VI. 
Čyvas ir K. žiedonis. Visi iš 
Clevelando, Ohio.

JAV LB kultūros tary
bos pirmininke lieka Ingri
da Bublienė.

Prezidiumo pirmininku 
išrinktas A. Rugienis iš De
troito.

vos krašto kapsų šventę ... 
Rengėjų vardu oficialiąją va
karo suvažiavimo dalį prade
da dr. V. Maurutis. Trumpu 
žodžiu pasveikina visus ir pa
prašo sugiedoti Lietuvos him
ną. Tylos minute suvažiavi
mas pagerbia mirusius, išvež
tus ir žuvusius Vilkaviškio gim - 
nazijos mokytojus ir mokinius. 
Vadovauti tolimesnei progra
mai pakvietė Balį Auginą, ku
ris, pasveikinęs viešnias ir sve
čius, prabyla apie draugys
tės dvasinį žiedą, jo amžiną 
žydėjimą, draugystės ilgesį - 
ir džiaugsmą, kai vėl susieina
ma.

Po jo kalbėjo paskutinis Vil
kaviškio gimnazijos direkto
rius, rašytojas Vacys Kavaliū
nas. Jis prisimena gražias 
mokslo dienas, o ir tą siaubą ir 
netikrumą, kuris lydėjo pasku
tines mokslo dienas. Pamini
mi suvažiavimą sveikinusieji 
ir negalėję atvykti. Ištisai skai
tomas rašytojos Petronėlės 
Orintaitės sveikinimas suvažia
vimui:

‘Būkite sveiki, Vilkaujos 
mokslingų poringių atminimo 
dalyviai ir dalyvės! Draugėn 
susirinkę bičiuliškai pabend-

Sūduvos krašto ir Vilkaviš
kio miesto etninis saitas sieja 
daugelį vikaviškiečių, lankiu
sių tą patį lietuviškąjį mokslo 
židinį. Todėl Clevelando vil
kaviškiečiai ėmėsi iniciatyvos 
savo gimnazijos 60-ties metų 
sukaktį atšvęsti visų, tą gim
naziją lankiusių bendru suva
žiavimu Clevelande.

Šitoks Clevelando vilkaviš
kiečių pasiryžimas tikrai svei
kintinas ir užgirtinasl Štai, ką 
apie tai rašo buvusi tos gimna
zijos 2-ros laidos abiturientė, 
mokytoja ir r ašy t oj a Petronėlė 
Orintaitė: ‘Ir mumyse dar te
begyvos tos mintys ir svajonės, 
ir tebeplasta toli paliktos tėviš
kės ilgesys - tebekviečia mus 
jungtis širdingai draugėn, 
kaip ir Vilkauja su Seimena, 
mūsų grakštutės upelės, liejasi 
bendron srovėn link Šešupės, 
linkui Nemuno ir - galingai 
nubanguoja į Baltijos vande
nyną ...’

Savo gimnazijos 60-ties me
tų sukakti švęsti,VIII.31-IX.l 
dienomis į Cleveland iš JAV ir 
Kanados miestų suskrido vii- • 
kaviškiečiai. Kas negalėjo, at
siuntė bent pasveikinimo laiš
kutį - ilgesio ir linkėjimų gro- 
matėlę.

Jau nuo 6 v. v. Dievo Moti
nos parapijos salė ūžia: judė
jimas, registracija, atpažini
mas, susipažinimas, juokas, 
nuostaba ir džiaugsmas mai
šosi atvykusiųjų tarpe. Iš pla
čiau žinomų veidų čia mato
me Genovaitę Breichmanienę 
su savo vyru Petru atvykusius 
iš Hamiltono, Alfonsą Samušį 
ir L. Tamošaitį iš New Yorko, 
V. Zmuidziną su žmona Jza- 
beleiš Rochesterio, J. Nešukai 
tį su žmona Elena, Kun. J. 
Žemaitį ir kitus.

Svečių sąrašas pasiekia 66 
pavardžių aukštį. Visi tie švie - 
sūs asmenys, pasipuošę šypse
nom, atskubėjo į šią retą Šūdu- ir dukra dr. Julita.

raukim ir pasidžiaukim taip 
mielos praeities atbalsiaisl Ka
daise buvom tik žali padaiglė- 
liai, žvalūs bernaičiai ir mik
lios mergytės, ogi dabartės - 
jau rimtakakčiai subrendėliai 
net pasidabrintom galvom. O 
prisimerkim valandžiukei - 
mintim ir svaja nulėkim per 
padanges daugelio mylių skry 
džiu ten, kur liko mūsų links
mais išdykavimais įrašyti vais
kių atžalų pavasariai 1 ...’

Perskaitęs visą sveikinimą, 
Balys Auginąs praneša, kad ra • 
šytoja Petronėlė Orintaitė yra 
sukaktuvininkė - švenčianti 
savo garbingą 80 metų sukak
tį. Prašo pasirašyti jai paruoš
tą sveikinimą, kuris būsiąs Su
kaktuvininkei gimtadienio do
vanėlė iš visų čia susirinkusių.

Meninę dalį pradėjo rašyto
jas Vacys Kavaliūnas savo no
vele 'Paskutinis valsas’. Po jo 
eilėraščių pluoštą skaitė poetas 
Balys Auginąs. Meninė prog
rama baigiama daina Lietuva 
brangi. Po jos - svečiai pakvie • 
čiami prie vaišių. Maldą su
kalbėjo Dievo Motinos parapi
jos klebonas G. Kijauskas (irgi 
vilkaviškietis).

(Nukelta į 4 psl.)

Prie registracijos stalo sėdi B, Auginąs ir E, Lužienė. Stovi 
buv. Vilkaviškio gimn. direktorius V. Kavaliūnas su žmona Ona 
—--------------------- V. Bacevičiaus nuotr.
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snvnmnė pouti^^
Reagano atsakymas: Mes tyrinesim ir bandysim SDI. - Šnipą 

ištrėmimo lenktynės. - Pasikėsintojas
______ ' prieš popiežių maišo pėdas. ___________

Pereito antradienio spaudos 
konferencijoje - pirmoje po vė
žio operacijos - prezidentas at
sakė į Gorbačiovo, kurį kai 
kas laikraščiuose ir TV malo- 
nybiniai pradėjo vadinti ‘Gor- 
biu’, ‘taikos’ ofenzyvą. Rea
ganas ramiai paaiškino, kad 
dabartinė sovietų ofenzyva 
yra daugiausiai taikoma Ame
rikos sąjungininkams Euro
poje, siekiant juos įtikinti, kad 
jie ‘geri’, o amerikiečiai ‘blogi’ 
kas iki šiol dar nepadarė di
desnio įspūdžio ir tą ofenzyvą 
Reaganas nevertinąs rimtai. 
Kas gi liečia tariamą sovietų 
pasiūlymą - iki šiol formaliai 
dar nepadarytą Ženevoje jau 
seniai vykstančioje konferen
cijoje, sumažinti sovietų rake
tų skaičių mainais į JAV atsi- 
skymą nuo SDI (strateginės 
apsigynimo iniciatyvos), Rea
ganas paaiškino, kad nei nuo 
tyrinėjimų, nei nuo bandymų 
JAV negalinčios atsisakyti, 
nes sovietai jau seniai toje sri
tyje dirba ir nėra jokios gali
mybės patikrinti, kad sutarus 
tuos tyrinėjimus ir bandymus 
nutraukti to iš tikro ir bus lai
komasi. Be to, SDI yra nu
kreipta ne prieš žmones, o 
prieš atomines raketas. Paga
liau sovietai jau dabar turį 
daugiau atominių ginklų kaip 
amerikiečiai, tačiau jų, ame
rikiečių, turimų užtenka at
grasinimui. Suprask — jei so
vietai, kaip daug kas būkštau- 
ja Amerikoje, į SDI atsakytų 
savo raketų skaičiaus padidi
nimu skaitydamiesi su tuo, 
kad kai kurios jų galėtų būti 
SDI sunaikintos, tai per daug 
nepakeistų teroro balanso, ku
rį pakeisti gali tik SDI.

Kalbėdamas apie savo būsi
mą susitikimą su Gorbačiovu, 
Reaganas prajuokino apie 300 
susirinkusių konferencijon žur - 
nalistų sakydamas, kad jis ne
važiuos Zenevon duoti Gorba
čiovui ‘draugystės žiedo’ ir nė
ra jokio reikalo, kad jiedu vie
nas kitą mylėtų ar vienas ki
tam patiktų. ‘Reikalinga tik 
tai’ - tęsė prezidentas toliau - 
‘kad mes suprastumėm, kad 
šiapus ir anapus vandenyno 
tautoms būtų geriau, jei mes 
kaip nors galėtume susitarti 
dėl karo grėsmės’.

•••
Kita tema, apie kurią dau

giau buvo kalbama konferen
cijoje, buvo kongrese ruošiami 
įstatymai suvaržyti tarptauti
nę prekybą savo pramonės 
naudai. Reaganas įspėjo, kad 
tokie bandymai 1930 metais 
tik pasunkino pasaulinę ūkinę 
krize ir davė JAV bedarbę, 
kuri palietė 25 % jų darbinin
kų. Tiesa, dabar dėl pigesnio 
importo darbo nustojo 1.6 mi
lijono amerikiečių, tačiau kar
tu padidėjusi tarptautinė pre
kyba sukūrė 10 milijonų nau
jų darboviečių.

•••

Reaganui propagandos kare 
su sovietais padėjo britų-sovie

tų lenktynės, kas daugiau iš- tam skandalui iškilti į viešu- 
mes šnipų. Jos prasidėjo tuo, mąl 
kad liepos ar rugpiūčio mėn.
KGB štabo Londone viršinin- yra tokia, kad dešinioji turkų 
kas Gordijevski jau nebegalėjo ! 
dirbti ... britų kontražvalgy- 
bai, su kuria - kaip anksčiau 
dirbdamas Kopenhagoje ir 
danų kontražvalgyba - jis pa
laikė ryšius apie 20 metų. Gor- garijai tikėjosi supiudyti Va- 
dijevski pasiprašė egzilo, kuris karus su Rytais. Anglų žurna- 
jam buvo suteiktas. Po to bri- listė Clair Sterling, kuri seka 
tai ištrėmė 25 sovietų diplomą- Agcos bylą, galima sakyti, 
tus, žurnalistus ir kt. pareigū
nus. Sovietai iš savo’pusės tuč 
tuojau išmetė 25 britus, po ko 
britai išmetė dar 6 diplomatus 
tuo būdu sumažindami sovie
tų ambasados Londone perso
nalą iki 205 asmenų. Sovietai 
vėl neatsiliko. Specialistai 
skaičiuoja, kad dėl tų išmeti
mų sovietai nustojo daug dau
giau negu britai, kurie Mask
voje yra labai sekami ir jų vei
kimo laisvė yra daug daugiau 
apribota negu Maskvos šnipų 
Britanijoje.

Jei prie to dar pridėsime 
visos eilės sovietų šnipų išaiški
nimą Bonnoje, jų tarpe ir vie
nos sekretorės paties kanclerio 
Kohl raštinėje, gausime labai 
gerą užulisinę muziką Gorba
čiovo taikos ofenzyvai.

•••
Po vasaros pertraukos Ro

moje vėl prasidėjo Ali Agca 
sėbrų byla Romoje. Agca, 
kaip atsimename, bandė nu
šauti popiežių ir už tai yra pa
smerktas kalėti iki gyvos gal
vos. Dabar teisiami 4 turkai 
ir 3 bulgarai (jų dauguma yra 
pabėgę), kurie Bulgarijos slap. 
tosios tarnybos pavedimu jam 
padėję. Taip teigė pats Agca, 
bet duodamas savo parody
mus teisme jis keletą kartų el
gėsi taip, tarytum būtu išpro
tėjęs. Jis šaukė esąs ‘Jėzus 
Kristus’, ‘Visagalis’, ‘ateina 
pasaulio galas’ ir pan.. Savai
me aišku, kad tai gerokai su
mažino jo parodymų vertę. 
Antra vertus - jo parodymuose 
buvo tiek daug teisingų smulk
menų bei detalių, kad sunku 
patikėti, kad jis galėjo tai pats 
išgalvoti.

Savaime aišku, kad tai ne
išsklaidė kitų versijų apie Ag
cos motyvus ir jam suteiktą 
pagalbą. Viena iš tokių yra, 
kad Italijos ar JAV slaptosios 
tarnybos pasamdė dešiniojo 
nusiteikimo Agca, kad jis nu
žudytų popiežių, o tos tarny
bos kaltę už tai primestų So- 
vietijai. Faktinaf tai buvo pir. 
moji sovietinio bloko reakcija 
po pasikėsinimo ir į ją nei ta
da, nei dabar niekas rimtai 
nežiūri.

Po to buvo išgalvota, kad 
Agca pasamdė sukti italų ban 
kininkai, jų tarpe ir nusižudęs 
Roberto Calvi, kurio subank
rutavęs Banco Ambrosiano 
padarė daug nuostolių Vati
kanui ir asmeniškai arkvysk. 
Martinkaus autoritetui. Nužu
dydami popiežių jie tikėjosi, . 
teigiama, galėsią sutrugdyti

Pagaliau paskutinė versija

‘Pilkųjų vilkų’ organizacija, 
kuriai priklausė Agca, tai pa
darė savo iniciatyva, nes kata
likybę laikė Islamo priešu, o 
numesdami už tai kaltę Bul-

nuo pirmos dienos, paskutinę 
versiją laiko daugiausia pati
kima, tačiau ir ji neišaiški
nanti, kaip Agca tiek daug 
galėjo žinoti apie Bulgarijos 
slaptosios tarnybos veiklą, jei 
su ja nebendravo.

Kaip ten būtų, Agcos pati
kimumas dėl jo išsišokimų teis
me pasidarė abejotinas ir nors 
prokuroras Antonio Marini 
yra įsitikinęs, kad Agca sako 
tiesą, jis turi remtis dar kitais 
liudininkais - kurių viso labo 
būsią dar 120 - kad įrodytų 
kaltinamųjų kaltę ir tuo pačiu 
sąryšį su Bulgarijos slaptąja 
tarnyba, kuri, aišku, veikė su 
sovietų žinia.

Paskutinėmis žiniomis, Ag
ca pirmame dabar prasidėju
sios teismo sesijos posėdyje pa
reiškė, kad jo ryšį su bulgarais 
išgalvojo italai su Vatikanu ...

■ Iš kitos pusės
Susilaukę nemažos pylos Antano Masionio atsimini

mai DRAUGE turi ir naudingų vietų. Pavyzdžiui, atpa
sakodamas savo ištrėmimų etapo keliu iš Kauno į tėviškę, 
jis rugp. 29 d. atkarpoje rašo, kad atvykus į Marijampolę: 

. . nepraėjus šioje daboklėje nė valandai, atsi- 
(faro vėl durys ir į' vidų įleidžiamas Marijonų vie
nuolyno vyresnysis kun. Pijus Andziulius. Jis atėjo 
ne tuščiom rankom, bet nešinąs gražia satinine 
antklode, o jį įleidęs policininkas padėjo prie ma
nęs didelę kartotinę dėžę apelsinų, kuriuos taip pat 
atgabenęs kun. Pijus Andziulis ...

... Kaliniai paskui žiūrėjo į man atvežtą pa
klodę, ją čiupinėjo, ir vienas net pasakė: 'Tokios 
antklodės ši kamera tikrai niekad nematė ir turbūt 
niekad nematys’.”

O Krosnoje (žiūr. rugp. 30 d. atkarpą) autorius net 
negalėjęs patikėti savo akim. Pravėrus policijos dabok
lės duris jis pamatęs:

.. ."juoda suknele ir balta priejuoste stovinčią mer- 
y giną, laikančią rankose sidabrinį padėklą, ant ku- 
/ rio buvo garuojanti kava, pienas, bandelės, sūris,

' sviestas, dešra, viskas sidabriniuose induose ... 
Prisipažinsiu, kad iki tol dar niekad nebuvau val-

Į gęs iš sidabrinių indų . . .”
Tai klebono Masliausko atsiųsti pusryčiai. Kiek žmo

nių anų laikų Lietuvoje galėjo sau leisti tokią prabangą? 
Nežinau, ką autorius tuo norėjo įrodyti, bet man tai su
kėlė nuodėmingą mintį, kad kunigija matėsi į politiką, 

. norėdama apsaugoti ir savo materialinę padėtį. Volde
maro sudarytas su Vatikanu konkordatas buvo palan
kiausias Bažnyčiai, kokį tik galima įsivaizduoti. Visos 
mokyklos ir gimnazijos turėjo*savo kapelionus, o univer
sitete įsteigtas 'katalikiškas' fakultetas ne tik religijai, 
bet ir geografijai! Tuo tarpu kai šiame krašte valdinėse 
mokyklose net neleidžiama garsiai melstis, jau nekalbant 
apie kapelionus. Lietuvos mokyklose prireikė ateitininkų, 
kad užsiauginti sau politinius kadrus. Greičiausiai tai bu
vo ne dvasiškijos, bet prie jos prisišliejusių politikų idėja, 
nes kunigų paskirtis yra skelbti evangeliją visai tautai, 
o ne tik siųsti satinines antklodes su apelsinais ir pusry
čius su ant sidabrinio padėklo savo klapčiukams. (vm)

Prieš 
susitikimq •••

(Atkelta iš 1 psl.) 
apsigynimas nuo atlekiančių 
raketų yra įmanomas, nors iš 
tikro - tų kritikų nuomone - 
toks apsigynimas praktiškai 
neįmanomasl

Yra ir blaivesnių nuomonių 
Pvz. N.Y. Times pasirodė Ar- 
thur Macy Cox, amerikiečių- 
sovietų santykių teoretiko 
straipsnis, konstatuojąs, kad 
vien susitarimo dėl ginklų ne
pakanka. Jis primena, kad 
1972 m. Nixonas pasirašė do
kumentą apie sovietų-ameri- įsiveržė į Afganistaną ir tuo 
kiečių sugyvenimo principus, 
kuriame sakoma, kad atomi
niame amžiuje nėra alterna
tyvos taikingai koegzistencijai 
ir kad ideologija nėra kliūtis 
normaliems santykiams. Tuo 
dokumentu Maskva buvo la
bai patenkinta. Mat, sovietai 
sutiko, kad taikinga koegzis
tencija reiškia taikingą kon
kurenciją, nesigriebiant gink
lų. Tačiau jų politinė teorija 
numato ‘proletariato interna-

cionalizmą’. kuris leidžia jiem 
remti visokius vadinamus tau
tinio išsivadavimo sąjūdžius 
visame pasaulyje, jei ne tiesio
giniai, tai bent per pakaitus - 
kaip Kuba Afrikoje.

To susitarimo paskatinti, so 
vietai pradėjo agresyvią veik
lą Afrikoje ir Azijoje (parama 
Vietnamui, pastarajam oku
pavus Kambodiją). Kai 1979 
m. viršūnių konferencijoje Vie 
noje Carteris dėl to bandė pa- nui ir dėl to niekas nesiginčys, 
reikšti savo nepasitenkinimą, Kad taip yra jo krašte - 
Brežnevas atkirto, kad ‘išsiva- suprantama. Sunkiau apsi- 
davimo kovos’ yra neišvengia- prasti su mintimi, kad taip 
mos ir sovietų pasižadėjimas 
jas remti yra visiems žinomas. 
Tais pačiais metais sovietai

jei jie, pavyzdžiui, visokiais 
būdais - įskaitant ir konven- 
cionalinius ginklus - parems 
revoliuciją Pietų Afrikoje?

Už tat galima pasidaryti iš
vadą, kad kelią i tikrą taiką 
užblokavo ne kas kitas, kaip 
sovietų ... režimas. Kai prezi
dentas Reaganas yra visokiais 
būdais spaudžiamas susitarti, 
Gorbačiovui užtenka kaltę už 
nesusitarimą primesti Reaga-

pabaigė detentės laikotarpi.
Paul H. Nitze, vienas iš įta

kingiausių Reagano patarėjų 
atominėje politikoje, pareiškė, 
kad didžiausia kliūtis ‘gyvenk 
ir leisk kitam gyventi’ politi
kai yra sovietų nenoras suma
žinti savo bandymus ir grąsin- 
nimus panaudoti jėgą už savo 
sienų, nepaisant sutarimo dėl 
atominių ginklų.

Kas iš to, kad jie pasižadės 
nenaudoti atominių ginklų,

pat manančių atsiranda ir šia
me krašte.

(Prez. Reagano atsakymas - 
žiūr. Apžvalga, 2 psl.)

Pagyvenusi lietuvių pora 
vyras su žmona jieško pri
žiūrėtojų vietos. Gali ir vir
ti, Dėl susitarimo ir darbo' 
sąlygų rašykite Kazimieras 
K,, 3655 NW. 34th Street, 
Miami, Florida 33142, arba 
skambinkite telef. (305) 
635-4331.

Viešėdami Chicagoje aplankykite D ADAM A
MAISTO DR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — lllIl/llllH

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

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

Kainos ža m o s — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Pasipriešinimas anga

APIE PINIGUS, FONDUS IR NESUSIPRATIMUS...
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Į raganų gaudymą išvir
tusiai vadinamų "nacių nu
sikaltėlių” medžioklei vi
suomenės pasipriešinimas 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse didėja. Trečios kar
tos Amerikos lietuvio An
tano Mažeikos vadovauja
mas sąjūdis, Coalition For 
Constitutional Justice and 
Security, ėmėsi pasiprieši
nimo prieš Amerikos Tei
singumo departamento vyk
domus Amerikos konstituci
jos laužymus, Amerikos tei
sinių nuostatų pažeidimus 
ir sovietų KGB infiltraciją 
į Amerikos teismų sistemą, 
šitie nusikaltėliški veiksmai 
yra finansuojami Amerikos 
žmonių pinigais.

Parama Mažeikos vado
vaujamam sąjūdžiui jau 
ateina ne vien iš etninių 
grupių, bet ir iš amerikie
čių organizacijų. Amerikos 
užsienio karų veteranai, 
gen. John B. Medaris ir jo 
žinyboje dirbę erdvių moks
lininkai bei kitos labiau 
konservatyvios organizaci
jos reikalauja, kad Ameri
kos Kongresas pradėtų Tei
singumo d e p a r t amento 
agentūros, Office of Special 
Investigations (OSI), tyri
nėjimus.

Koalicija energingai pa
sipriešino kai kurių ekstre
mistinių grupių leidžiamam 
šmeižtui, kad Amerikos 
konstitucijų teisių gynėjai 
būk esą anti-semitai. Iš 
antros pusės, koalicija veda 
pokalbius su nuosaikiomis 
žydų grupėmis, įtikinėdama 
nepasiduoti sovietų agen
tų provokacijoms, siekian
čioms visuomenės dėmesį 
nukreipti nuo jų pačių vyk
domų žmogaus teisių pažei
dimų ir laisvų tautų paver
gimų. Etninės bendruome
nės individualiai ir organi
zuotai daro spaudimus j 
JAV Senato ir Atstovų rū
mų teisių komisijas, kad 
nedelsiant pradėtų OSI ty
rinėjimus. Garsiojo raketų 
eksperto Wemher von 
Braun moksliniai bendra
darbiai pradėjo akciją su
rinkti pusę milijono dole
rių, kad nuo OSI kaltinimų 
apgintų dr. Arthur Rudolf, 
kuris pastatė ”Satum V” 
raketą, nukėlusią amerikie

čius į mėnulį, ir taip pat 
"Pershing II” raketą, kuri 
išdėstoma Europoje gintis 
nuo galimo sovietų užpuoli
mo. šitie mokslininkai pa
siuntė laišką prez. Reaga
nui su 108 parašais, reika
laudami atnaujinti Rudolf 
bylą ir pradėti OSI veiklos 
tyrinėjimus.

Pasipriešini m a s prieš 
jungtines OSI-KGB jėgas 
auga, ir yra ženklų, kad 
Kongresas tyrinėjimus gali 
pradėti. Visoje Amerikoje 
skaitomas, labai įtakingas 
"Christian Science Moni- 
tor” dienraštis rugsėjo 5 d. 
rašo:

"Atstovų rūmų teisių pa- 
komisija ... planuoja spa
lio mėnesį pravesti apklau
sinėjimus dėl vedamos ak
cijos prieš apkaltintus ta
riamus nacius. Taip pat Se
nato teisių komisijos štabas 
planuoja ’iš esmės pažiūrė
ti į klausimus’, liečiančius 
OSI, įskaitant ir OSI veik
los metodus”.

Įdomus reiškinys Ameri
koje yra tai, kad pastaruo
ju metu prasidėjo teroro 
aktai prieš tuos, kuriuos 
OSI apkaltina karo nusikal
timais, bet teismas išteisi
na. Pav., rugpiūčio 15 prieš 
aušrą buvo padegtas Tsche- 
rim Soobzokov automobilis 
ir susprogdintas namas ir 
jis pats sunkiai sužeistas. 
Pagal ”New York Times”, 
žydų Apsigynimo Organi
zacijos (Jewish Defence 
Organization) vadas Mor-. 
dechai Levy rugpiūčio 7 d. 
sinagogoje prieš Soobzokov 
pasakė kalbą ir planavo de
monstracijas, o po išsprog
dinimo pasakė: ”Aš tik vie
na apgailestauju, kad jis 
išliko gyvas. Kas tai pada
rė, padarė teisingą veiks- 
mą”. Tuo metu į Ameriką 
atvykęs Izraelio Knesset 
(parlamento) narys rabinas 
Meir Kahane, kuris advo
katauja terorizmą prieš Iz
raelio užimtų kraštų ara
bus, apie šį teroristinį veik
smą išsireiškė: "Už tai aš 
džiaugsmingai galiu paplo
ti”.

OSI apkaltintas Soobzo
kov teismo buvo išteisintas, 
bet tos jėgos, kurios OSI

Ir vėl skaitome spaudoje 
apie tarporganizacinius ne
susipratimus, kurie pradeda 
iškilti jau ir ”savo namų” 
pastogėje, būtent, tarp Ben
druomenės ir Lietuvių Fon
do. Tuo klausimu viešai pa
sisakė Dirvoje (rugsėjo 12 
dienos numeryje) ilgametis 
Bendruomenės veikėjas V. 
Mariūnas, iš kurio straips
nio darosi aišku, kad tarp 
Fondo__ir__ Bendruomenės
santvkiai_esa gerokai pašli- 
ję. Kelis kartu atidžiai per
skaičius jo straipsnį, kyla 
klausimas: ko tuo pasisa
kymu siekiama ir į ką krei
piamasi? Jei į abiejų insti
tucijų valdybas, tarybas, ar 
pirmininkus, tai eilinis vi
suomenės narys ar spaudos

palaiko, vis tiek jį nubaudė.
New York Times rugsėjo 

7 d. pranešimu Soobzokov 
ligoninėje mirė.

Rugsėjo 5 New Yorke 
buvo subombarduotas latvis
J. Sprogis, kurį OSI buvo 
apkaltinusi karo meto nu
sikaltimais, bet teismas taip 
pat išteisino, žydų Gynybos 
Lygos vardu ”Newsday” re
dakcijai telefonu pranešta, 
kad tai žydų darbas.

Visi turime suprasti, 
prieš kokias jėgas etninės 
bendruomenės yra išstaty
tos. Kanados etnikai irgi 
turi suprasti, kad su vadi
namų ”karo nusikaltėlių” 
medžiokle ateis ir teroriz
mas. Turi būti padaryta vi
sa, kad piktybės sėkla ne
pradėtų leisti šaknų.

šiuo metu dialogą su Ma
žeikos vadovaujama koali
cija vesti pageidauja ir 
Teisingumo departamentas. 
Departamentui kviečiant, 
rugsėjo 17 Koalicijos sufor
muota delegacija turėjo pa
sitarimus su Teisingumo 
departamento aukštais pa
reigūnais. Delegaciją suda
rė Antanas Mažeika (pirmi
ninkas), dr. Viktoras Stan
kus (LB, VLIK, ALT), Ma- 
ri-Ann Rikken (estė), Val- 
dis Pavlovskis (latvis), My- 
ron Kuropas (ukrainietis) 
ir David Springer (ameri
kietis advokatas).

Jonas Matulaitis 

Gėn. John B. Medaris (dabar anglikonų kunigas) M. .A. 
Rikken (estė) ir Antanas Mažeika spaudos konferencijoje Wa- 
shingtone kaltino OSI Amerikos konstitucijos laužimu ir leidi
mu sovietų KGB infiltruoti į Amerikos teismų sistemą.

skaitytojas nieku pasitar
nauti negali, neturėdamas 
progos savo balsui pareikš
ti, be jokio administracinio 
ar teisinio aparato bei sank
cijų nesusipratimams išaiš
kinti. Straipsnis taip pat 
savo turiniu ir mintimi yra 
gerokai pavėluotas, pasiro
dęs per vėlai prieš Tarybos 
sesiją diskusijoms tęsti 
spaudoje. Skaitytojai nėra 
toji paskutinioji, sprendžia
moji instancija, atsižvel
giant į jų visišką bejėgiš- 

-kumą, išskyrus finansinį ar 
moralinį boikotą, kurį pro
paguoti vargu kas beapsi- 
imtų.

V. Mariūnas savo straips
nyje patiekia suglaustą 
Fondo kūrimosi istoriją, mi
nėdamas "privatininkus”, 
bet nepaaiškindamas, kas 
tie "privatininkai” buvę, 
kokiu tikslu jie "privatų” 
fondą norėję steigti ir ko
dėl apie tą veikėjų katego
riją visuomenė niekada ne
buvo painformuota. Kyla 
neaiškumai, kuriuos reikėtų 
paiškinti. Argi gali būti, 
kad kadaise buvo planuoja
ma visuomenės aukas dėti 
į kokį tai "privatų” fondą, 
neturint kurio nors pripa
žinto veiksnio užnugario ? 
Savaime suprantama, kad 
Lietuvių Fondo pasisekimas 
grynai priklausė nuo to, kad 
aukotojai buvo įsitikinę re- 
mią bendrą kilnų tikslą, 
pelno paskirstymą patikė
dami išrinktiems ir Bend
ruomenės patikėtiems as
menims. Apie bet kokį 
privatumą net nederėtų 
kalbėti, nes tai jau būtų 
tik komerciniais pagrindais 
įsteigta finansinė instituci
ja, kuri ne iš aukų dalintų 
pelną mūsų veiklai remti; 
bet dalintų palūkanas indė
lininkams, pelną visiškai 
teisėtai privačiais pagrin
dais paskirstydama savo 
nuožiūra' be jokio kito mo
ralinio ar visuomeninio įsi
pareigojimo. Betgi visuome
nės surinktos aukos yra 
VIEŠI PINIGAI ir viešai 
privalo būti administruoja
mi bei skirstomi. Gaila, kad 
pasiekus didelių sumų, pra
deda aiškėti nesugyvenimai, 
ginčai dėl paskirstymo me

todų ir principų, ir pagaliau 
negerbimas susitarimų bei 
paneigimas . Bendruomenės 
ąutoritętp. Juk kai koks 
nors fondas yra steigiamas, 
yra sudaromi oficialūs do
kumentai, kuriuos aiškiai 
nustatomos teisės ir įsipa
reigojimai, ypatingai kai 
tokie inkorporavimo doku
mentai yra registruojami 
valdžios įstaigose. Vertėtų 
pasikviesti objektyvius, ne
suinteresuotus profesiona
lus — o tokių turime — ku
rie peržiūrėtų Fondo doku
mentus, jo administravimo 
tvarką interpretuotų ir pa
galiau viešai paskelbtų vi
suomenės žiniai. Joks 
straipsnis spaudoje tos pro
blemos neišspręs, tik visuo
menėje sukels ir taip jau 
didėjantį nepasitikėjimą 
tais, kurie, anot žurnalisto
J. žygio, kėsinąsi į mūsų 
kišenių tuštinimą. Viešos 
atskaitomybės turėtume rei
kalauti iš visų, kad nepa- , 
sibaigtų taip, kaip baigiasi 
ir Lituanistinės Katedros 
klausimas — pirmą, pate
kęs į Slavistikos skyrių, dar 
turėjo Lietuvos ar lietuvių 
vardą, o dabar ir to nete
kome, pavertus į "Baltisti
ką”. Netrukus taps ... Eu
ropos studijų skyriumi, nes 
Lietuva juk ne tik netoli 
slavų, ne tik Pabaltijy, bet 
taip pat ir Europoje . ..

Aišku, kad V. Mariūnas, 
ilgus metus iš arti stebėjęs 
Bendruomenės darbus ir 
santykius su Lietuvių Fon
du, jaučia reikalą pasiskųs
ti esamais nesklandumais, 
greičiausia bandęs tuos 
klausimus aiškintis skait
linguose posėdžiuose, ir li
kęs balsu tyruose. Deja, 
bandydami savo visuomeni
niame gyvenime vadovautis 
kiek suprastintais demokra
tinio proceso principais, 
mes neturime aparato, ku
ris galėtų tuos nesklandu
mus pašalinti, neradus ge
ros valios "viršūnėse”. Tik 
viena aišku — jokia organi
zacija ir joks fondas, išlai
komas viešais visuomenės 
suaukotais’ pinigais, negali 
arbitrariškai atsisakyti pa
klusti nuostatams ar iš 
anksto padarytiems susita
rimams ir taisyklėms. Pla
čios visuomenės sluoksniuo
se Lietuvių Fondas yra ”po 
Bendruomenės sparnu”, tel
kiantis lėšas ir jas adminis
truojantis, bet ne turintis 
"paskutinį žodį”. Jis priva
lo Bendruomenę gerbti, su 
ja skaitytis, su jos pageida
vimais sutikti, jau nekal
bant apie "TEISĘ” daly
vauti pelno paskirstyme.

Vieši pinigai yra labai 
opus reikalas, reikalingas 
taip pat viešo ir atviro iš
siaiškinimo. Visuomenė no
rėtų būti informuojama 
ypatingai apie tai, kokia 
tvarka yra patenkinami lė-

(Nukelta į 4 psl.)
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Buvę Vilkaviškio gimnazijos mokiniai: Sagys, Vasaris, Zmuidzinas, Breichmanienė, Mau
rutis ir Auginąs. V. Bacevičiaus nuotr.

■ laiškai Dirvai

VILKAVIŠKIEČIU SUVAŽIAVIMAS
(Atkelta iš 1 psl.)

Po vaišių programa tęsiama 
prie plokštelių muzikos.

Sekamdienj 10 vai. ryto Die
vo Motinos šventovėje vyko 
pamaldos už mirusius Vilka
viškio gimnazijos mokytojus ir 
mokinius. Specialų tai dienai 
pamokslą pasakė kun. G. Ki- 
kaislas. Auką- Vilkaviškio že
mės žiupsnelį dėžutėje - nešė 
buvę mokytojai ir mokiniai:. 
A. Kavaliūnienė, V. Kavaliū
nas, dr. V. Maurutis ir A. Sa
musis.

Klausant vargonų gausmo 
ir aidinčių giesmių, iškilmingi 
vilkaviškiečių veidai pasipuo
šė rimtimi. Pajutome, lyg sė
dėtume vėl savo mažytėje mo
kinių bažnytėlėje Vilkavišky
je. Širdį palietė palaima - tar
si girdytume gimtąjį šaltinį 
čiurlenant toli, ataidintį savo
sios mokytojos (kur ir toli bū
dama buvo čia pat su mumis) 
žodžiais: ‘Ak, liaukitės deja
vę, kad stingame savų šventų- 
jųl Tik atpažinkim juos ir pa
gerbkime! ... Pažvelkit į save 
ir pažinkit savo sveikas šaknis! 
Ir - išdidžia žmogiška savigar
ba neškit garbingą vėliavą į 
pasaulio tautų tarpą ...* (P. 
Orintaitė).

Šie žodžiai mus lydėjo ir ta
da, kai Aldona Raugalienė 
padavė man vainiką ir mudu, 
lydimi suvažiavimo dalyvių, 
nešėme jį prie Laisvės pamink 
lo.

Įamžindami šį suvažiavimą 
nuotraukoje, gražus ir šventiš
kas vilkaviškiečių būrys nusi
fotografavo prie Laisvės pa
minklo.

Sėkmingų žingsnių ir vil
ties, pasimatant kitame Sū
duvos Sambūryje!

Apie pinigus...
(Atkelta iš 3 psl.) 

šų gavėjų prašymai? Kas 
ir kaip sprendžia, kurį pra
šymą patenkinti, kurį at
mesti ? Ar atstovaujama ob
jektyviai mūsų visuomenės 
didžioji mozaika? Kodėl 
viena organizacija gauna 
paramą, o kita ne? Kas turi 
paduoti prašymus, o kas ir 
neprašęs gauna? Ar nepo- 
tizmas, pažintys ir partinis 
bei idėjiniai elementai ne
turi savo reikšmės? Nors 
pavėluotai pasirodė V. Ma- 
riūno straipsnis, bet gal jis 
patarnaus ateities reikalų

sutvarkymui. Tuo tarpu 
jau ir dabar girdisi nepasi
tenkinimas ir nepasitikėji
mas aukų rinkimu. "Drau
go” rugsėjo 13 dienos laido
je J. Šlajus taip pat kalba 
apie Bendruomenės ir Fon
do paslij usius santykius, 
juos apibūdindamas "rūgš
taus skonio” epitetu. Tame 
pačiame straipsnyje mini
ma, kad Chicagos LB apy
linkės pirmininkė Birutė 
Vindašienė pastebi lietuvių 
nenorą aukoti, nors anks
čiau aukoję dosniai ir daž
nai. .Laikas Fondui susi
tvarkyti ir išlaikyti visuo
menės pasitikėjimą, kur? 
kartą praradus, atstatyti 
bus neįmanoma. Juk ne 
naujiena mūsų visuomeni
nio gyvenimo istorijoje, kad 
garbės ieškojimas dažnai 
nustelbia geros valios pasi
reiškimą ir kryžiuojasi su 
pareigos supratimu. Jei ne
bus prieita prie kokio nors 
pozityvaus sprendimo, nu
sivylę aukotojai uždarys 
savo pinigines, ir nukentės 
vertingi ir kilnūs tikslai.
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FULLNAME COMFLETE MAILING AODREM

REGISTERED 
NURSES

Who have a Commitment to 
TOTAL PAPENT CARE

JOIN OUR OPEN. POSIT1VE 
NURSING TE AM

HOTEL DIEU 
MEDICAL CENTER 
1014 N. Stanton St. 
EI Paso, TX. 79902 
Personnel Dept.

EI Paso, “The Sun City" is a 
growing bi-cultural community 
near military bases, the great 
outdoors, and other major 
cities. The sun shines 363 
days a year with a moderato 
year-round climate.

JOIN US
A Daughters of Charity Hospital

—Tha—Aiąarioan-i-LUuuiniaa ■i—Radi 1

~Er. PanloITus Degėsys, PrenI3eh_t
. k-in.-i , nhi.i UUlūM------------------------------------------------------------106-Lake Shore BLud.. —

b KNOUFN BONDHOLDERS. MORTGAGEES. «ND OT.lEH SECURITY HOLOERS OWNING OR HOLDING I PERCCN1 C, MOT.E OF TOTAL 
AMOUNT OF BONOS. MORTGAGESOR OTHER SECUHITIES///«*«■’.*mr. aoiUNį

COMPLITE MAILING ADORttSFULLNAME

10.

A. TOTAU NO. COFIf J /Net totu 28002800
B FAID ANOZON REOUESTEO CIRCULATION

C TOTAL PAID ANDi-OR REOUCSTEO CIRCULATION
__________________

AVERAGE NO COFlES EACH 
ISSUE DyFUNGJM^CEDING

ACTUAL NO COFlES OF SINGLE 
ISSUE FUBLISHED NEAREST TO 

FilinGoate

jįonę.

G TOTAL (.tam

III

E HAS NOT CHANGEO OURING 
FRSCEOING I? MONTHS

EXTf NT ANO NATURE OF CIRCULATION
 fSer .-.ln- n.on ■— eereeee tiJrl

D FREE OISTRIBUTION BY MAIL. CAUHIER OR OTHf H Mt ANS 
BAMFLES. COMFLIMENTARY. AND OTHER FREE COFlES

t. TOTAI OISTRIBUTION /ta-. of C D)

F COFIf S NOT DISTRlBuTED 
1 OHą* uk !•»<

I c«rtity that the liatttmntt mada by 
me above ate correct and complete

ROBOTIC ENGINEERS AND 
MACHINE DESIGNERS 

Immediate openings for permanent 
poaitions. Experienced only. Send re
sume to:
Clay-Mill Technical Systems Inc. 
24151 TELEGRAPH RD., SUITE 210 

SOUTHFIELD, MICH. 48034 
OR CALL 313-352-4890

_ _______________________ <31-3 7)

ENGINEERING 
We ore leeklnp o BSME wlth 5 or 
more veor i oi Induitr k>l exper lence 
ln eiectronki dejlgn ond ojsemblv. 
Experįence ln thtckfllm Ii deil- 
reoble. Exper)ence wllh blll-of- 
molerlols ond conflsurollon con
trol on comouter oi port oi MRP 
jyifemi prelerroble. ■ Gordoi Ar- 
kanso* Ii.a hloh-tech eleclronlci 
flrm ln norlhwest Arkoniai monv- 
focturlnd solld stote retovi ond 
cuilom hvbrlds. Saloty for Ihls 
poiltlon is commensurate wlth 
exper lence. Send resume* la Per
sonnel Admlnlstrotor, Gordos 

- AckansavPX>, 6ox Rę*.

DAR APIE KUN. V. 
BUTVILĄ

Kun. V. Butvilą prisime
nu iš Panevėžio laikų kaip 
energingą, veiklų ir muzi
kalų kunigą visuomeninin
ką. Laiškų skyriuje birže
lio 20 ir rugpiūčio 29 d. 
"Dirvoje” buvo atspausdin
ta pasisakymai liečiantys šį 
jau mirusį dvasiškį. Neper
seniausiai "Draugas”, be
rods, rašė, kad renkama 
medžiaga monografijai apie 
jį paruošti. L. Kaulinio 
straipsnelis gali būti nau
dinga medžiaga monografi
jos autoriams: paakins pa
studijuoti jo asmenį, objek
tyvumą, būdo bruožus etc. 
Gaila, kad L. Kaulinis, pa
sitaręs su savo seserim Ju
lija, nepaaiškino plačiau, 
kodėl kun. Butvilą jų neat
leido nuo mokesčio už moks
lą. Galima būtų spėlioti, 
kad jo elgesys buvo objek
tyvus, teisingas: ištekliai 
galėjo būti išsemti dar la
biau biednesnių mokinių 
paramai, nebuvo likę pini
gų paremti Kaulinukams. 
Galėjo būti ir kita priežas
tis, kaip pvz. tėvų, vaikų 
pasaulėžiūriniai, politiniai 
įsitikinimai, veikla.

V. Butvilą tada buvo dar, 
palyginti, jaunas ir dar 
krikščionių demokratų val
dymo metu jautėsi galingas 
ir pasielgė, kaip jo to meto 
supratimas diktavo. Direk
torius ar kunigas gi yra 
žmonės su visomis žemiško
mis silpnybėmis.

Man čia prisimena viena 
šiaurės Lietuvos parapija, 
kur veiklus jaunas vikaras 
kalėdojimo metu labai ener
gingai platino vienos parti
jos laikraščius ir neprenu
meruojantiems net viešai 
prikergdavo "bedievio” epi
tetą. Parapijiečiai apsiskun- 
dė vyskupui ir taip netak
tiškas kunigėlis buvo išpra
šytas — iškeldintas į kitą 
parapiją.

Tat gal nieko nuostabaus, 
jei ir kan. V. Butvilą pokal
by su Kaulinukų mama ga
lėjo prašauti pro šalį. Sun
ku sutikti su penkiais ka
nauninko gynėjais ("Dir
va” rugpiūčio 29 d.), kurie 
kryžiavoja L. Kaulinį dėl jo 
prisiminimų apie Butvilą. 
Monografijos rašytojams ta 
žinutė bus naudinga objek
tyviai išstudijuoti B. asme
nį, be to jie galės susisiek
ti su Kauliniais ir tiksliau 
išsiaiškinti dalyką.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Natioowide 11 on yow »»Oe

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

Kas liečia penketuko pa
mokymą "apie mirusius ar
ba gerai arba nieko”, tai — 
ir taip ir ne. Ar ta taisykle 
vadovaudamasis mielas vi
sas penketukas apie miru
sius kaip Staliną, Hitlerį ir 
kitus, kad ir mažesnio ka
libro asmenis, tik gerą te
rašytų? Abejoju.

Jonas Vengris
Osterville, Mass.
★

Parašęs Dirvai pluoštelį 
atsiminimų, s u s i 1 aukiau 
Utenos Saulės gimnazijos 
mokinių atkirčio, kokio ne
sitikėjau, turbūt todėl, kad 
daug tiesos įvėliau, o tiesa 
daug kam akis bado.

Jie tvirtina, kad aš bū
damas tik mažas bamblys, 
kaip galėjau po 60-ties me
tų tiksliai prisiminti mamos 
žodžius. Netiesa. Aš buvau 
33-jų metų, kai mama mirė.

Jie sako, ką aš galiu tvir
tinti apie mamos su direk
toriumi dialogą jo negirdė
jęs. Rašiau ką mama paso- 
kojo. Jie irgi negirdėjo, bet 
daro -prielaidas ir išvadas. 
Tuo manęs neįtikins, kad 
mano mama netiesą sakė.

Stebisi, kaip aš tą kartėlį 
nešiojęs širdy visą gyveni
mą, gavęs progą jį išlieju 
tik direktoriaus adresu. Irgi 
netiesa. Aš direktorių mažai 
pažinojau ir jokio kartelio 
nesinešioju. Rašiau, paskai
tęs Darbininke žinutę apie 
jį ir parašiau savo atsimi
nimus.

Prisimena man nerašytą 
įstatymą: apie mirusius ar
ba gerai, arba nieko. Taip, 
prisimenu iš gimnazijos lai
kų — de mortuis nihil bene 
Tace. Deja, pataria man, 
bet jo patys nesilaiko, no
rėtų, kad tik apie mirusius 
dvasiškius kalbant jo lai- 
kytumėmis, bet kalbant 
apie pasauliečius galima jo 
ir nesilaikyti.

Pasilieku prie savo nuo
monės. Visi esam mirtingi 
žmonės. Turėjome gerų no
rų, atlikome gerų darbų, 
bet visi darėme ir tebedaro
me klaidas, nors kai kas kai 
kam skiria neklaidingumo 
primatą.

Kalbant apie kan? Butvi
lą, neginčijau, kad jis nesu
organizavo prieglaudą varg
šams vaikams, neatidarė 
mokyklų ir neatliko dauge
lio man nežinomų gerų dar
bų, bet netikiu jį nedarius 
klaidų.

Prieinu išvados: mūsų 
disputas beprasmis, tad bai
kime jį. Juo tautai nieko 
gero nenuveiksime, tik nu- 
stumsime, kaip stumę, jau
nimą į nutautėjimo katilą.

L. Kaulinis
Philadelphia, Pa.

FEDERAL GOVERN- 
MENT JOBS. $16,040 — 
$59,230 year. Now Hiring. 
Nationwide. Call 805-687-

ZENONUI arba SAULIUI 6000 Ext. R-5823 for cur 
(216) 442-6810. rent lįst. (30-37)
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liesą novelių metą sulaukus
Balys Auginąs

Stasys Santvaras

Lietuva
Visų literatūriniųkonkursų 

tikslas - rasti naują talentą, 
dar vieną naują vertingą kū
rinį.

Netrukus sukaks dvidešimt 
perkęri metai, kai šitokia min
timi kasmet yra skelbiamas 
Dirvos novelės konkursas, ku
ris visuomenės yra mėgiamas, 
kurį su dideliu pasišventimu 
finansiniai ir moraliai remia 
ir globojo nenuilstamas mūsų 
lietuviškos raštijos mylėtojas- 
mecenatas Simas Kašelionis. 
Tačiau, deja, nei pernai, ir 
nei šiemet Dirva nepaskyrė

Kalbos vargai
T. Klyga

Gavome tokį laiškelį:
Malonėkit savo skiltyje su

rašyti ir tiksliai aptarti lietu
viškąją šeimos terminiją. Man 
stačiai linksta ausys - ne vien 
nuo senųjų ‘Svogerių’, ‘anūkų’ 
‘bobučių’, bet ir nuo naujai 
įžengusiųjų *in-laws’, ‘nieces’, 
‘nephews’ ... Didysis lietuvių 
kalbos žodynas vėlgi - pririnko 
keistų, negirdėtų (ar gal iš 
apyvartos išėjusių?) žodžių. O 
juk esama skambių, praktiškų 
ir lengvai įsimenamų: moša, 
dieveris, sūnėnas, svainis, 
anyta ... Bus Jums Ačiū!

Birutė Pūkelevičiūtė
Gražu, kad kas nors dar rū

pinasi kalbos švara ir tvarka, 
nes svetur mūsų kalbai gresia 
iš visų pusių pavojai. Reikia 
nuolat budėti ir ydas taisyti. 
Todėl reikia organizacinio 
centro, kur galėtum kreiptis, 
jei kas užkliūva arba neaišku. 
Lietuvybės darbam įkurta LB 
turi įvairių komisijų ir valdy
bų, tik svarbioji pareiga pa
miršta: savoji kalbai Daug 
tūkstančių kasmet išdalina
ma, bet kalbai nėra jokios pre
mijos nei paramos.

Šeimos terminija - plati te
ma, keletu eilučių neaprėpsi. 
Gana išmaniai ją aiškino ir 
lentelę pateikė A. Salys (Raštų 
II t.) ir V. Cižūnas (Tau. aukl. 
šeimoje). Kai kas kalboj dar 
nenusistoję arba su laiku kin
ta, tad būtina be perstojo vis 
patikslinti. Aišku, visų pirma 
atkakliai šluotinos svetimybės, 
kaip švogeris, bobutė, bočiai, 
retežiai (nieces, in-laws - jau 
aiškus nutautimo teršalas).

Didysis l.k. žodynas labiau 
taiko į mokslinį-istorinį tikslą, 
tai surinko senų ir tarmiškų 
žodžių kiek begalima, o mūsų 
praktikai būtų gana Dabarti
nės l.k. žodyno. Bet greta žo
dynų reikia ir nuolatinių svars 
tymų, nes gyvoj kalboj vis ky
la naujų klausimų, kai ką ten
ka keisti, naujaip spręsti. Vie
niši balsai čia bejėgiai. Būti
nas centrinis kalbos telkinys - 
patikimesnis ir pajėgesnis, nei 
vieno asmens žodis. Kas tai 
supranta, tebudina iš miego 
mūsų kultūros tetulę LB - gal 
ji atsimins ir šią savo pareigą?

niekam mecenato skiriamos 
600 dol. premijos, nes pasku
tiniųjų dviejų metų konkursai 
nedavė apčiuopiamo vaisiaus. 
Dirvos novelių aruoduose per 
tuos metus derliaus nebuvo.

Šių metų novelių konkurse 
komisija pastebėjo vieną bū
dingą reiškinį: mūsuose nyks
ta klasikinės novelės žanras. I 
novelės vardu pavadintą kon
kursą vis retesnė viešnia yra 
pati novelė. Jos vieton moder
niško gyvenimo vėjai vis dau
giau atpučia įvairių pakaita
lų: ateina apysakaitės, apsa
kymai, vaizdeliai .ir net trum
pučiai epizodai. Tai, ką mes 
buvome įpratę vadinti novelės 
vardu - mažojo maštabo epinį 
pasakojimą, kuriame vaizduo
jamas vienas pagrindinis įvy

kis, kur pasakojimas yra labai 
vieningas, vientisinis su neti-. 
kėta ir staigia pabaiga (daž
nai pasakojamas vieno asmens 
lūpomis) - dabar vis rečiau ir 
rečiau pasirodo. Tokią novęlę 
pažinome iš literatūros teori
jos, ją buvome pamėgę, ją mū
sų rašytojai noriai kultivavo. 
Bet keičiantis gyvenimo vei
dui (o juk sakoma, kad litera
tūra žengia kartu su gyveni
mui) - kinta ir šis žanras, savo 
vietą užleisdamas labiau mo
dernišką gyvenimą atstovau
jančiai vad. ‘short-story’ nove- 
letei, apysakaitei ir pan. Ir 
tai jau yra moderniškojo gyve
nimo padiktuota forma, nau
jojo mūsų gyvenimo įtaka. 
Amerikietiškoji short-story (no • 
rime ar nenorime) braunasi ir 
į mūsų literatūrą, atnešama 
šio krašto mokyklas baigusių 
absolventų. O tačiau jai atitik
mens dar neturime mūsų kai 
boję. Ir todėl jau keletas metų 
kai novelės vertinimo teisėjai

novelės vardu praleisdavo ir 
lygiai su novele traktuodavo 
trumpas apybraižas, vaizde
lius, apysakaites. Jos net bū
davo premijuqamos, jei tik 
rasdavo jas sklandžiai ir įdo
miai atpasakotas, atitinkan
čias grožinės literatūros reika
lavimų.

Bet ką gi daryti, kai atsiun
čiami dalykai konkursui,kurie 
negali būti priskiriami jokiam 
žanrui? Kurie netgi priešta
rauja bet kokiai grožinei tikro
vei, kai jie silpni, besiūbuoją 
savo architektoniška struktūra, 
bešlubuoją lietuvių kalbos 
prigimtimi, neturį nė lašelio 
meninės tikrovės, bet - praėję 
daugelį konkursų - su tuo pa
čiu švarkeliu dar kartą atsiun
čiami po metų ar kitų, visai 
netaisyti. Galbūt ieško pripaži 
nimo ir įvertinimo? O juk tai 
nėra didelė nuodėmė? Gal tik 
bloga tai, kad kartais tiems 
konkursams ruošiamasi pasku 
bom, probėgšmais, dažnai net 
neperskaičius savo parašyto 
rašto.

Pirmiausia, norime atkreip
ti dėmesį, kad Dirva, skelbda
ma savo novelės konkurso sąly
gas pabrėžia, jog temą pasi
renka patys autoriai. Reiškia, 
kiekvienas gali rašyti, ką nori. 
Bet jau, atleiskite, ne kaip no
ri., Sitai jau komisija prižiūri 
kaip tūlas rašytqas savąją 
mintį reiškia, kad ji būtų 
netik jam pačiam aiški, bet ir 
skaitytojui. Kad kūrinys būtų 
ir forma ir turiniu grožinės li
teratūros veikalo ribose.

Ir ši kartą tematika buvo lie 
tuviška (ar bent veikėjai buvo 
lietuviai). Tik kad tos istori
jos, istorijos ... Siužetai ir fa
bulos ... Medžiagą savo kūri
niams autoriai ėmė iš dabar-

DEŠIMTS ĮSAKYMŲ 
(Ištrauka iš prel. Jono A. Kučingio 1985 metais rugsėjo 

8 dieną Tautos šventės proga pasakyto pamokslo 
šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, Ca.)

Aš esu LIETUVA, tavo tėvynė, nešanti sunkią ver
giją ir man reikalinga tavo pagalba:

1. Neturėk kitos tėvynės kaip mane vieną ir nemylėk 
kitos labiau už mane.

2. Neminėk mano vardo be pagarbos, bet stenkis 
visur jj kelti, gerbti ir ginti.

3. Prisimink mano tautines ir religines šventes, tu
rėk dosnią ranką ir karštą širdį man nelaimėje padėti.

4. Gerbk tuos, kurie mano vardą iškėlė ir kelia, nors 
tie mano didieji sūnūs ir skirtųsi savo pažiūromis.

5. Neužmušk savyje ir kituose lietuviškumo, nesiša- 
link tautinio ir religinio darbo, nekraipyk savo pavardės 
ir nedarkyk mano kalbos.

6. Netepk nepadoriu elgesiu ir darbais savęs ir mano 
gero vardo.

7. Nevok iš manęs mano vaikų. Kalbėk su jais na
muose lietuviškai, išmokyk lietuviškai skaityti ir rašyti.

8. Nemeluok, kad esi kitokia, neišsižadėk savęs ir 
manęs prieš kitus jiems pataikaudamas.

9. Nesisavink netinkamų svetimų papročių ir nesa
kyk, kad jie tau labiau dera negu manieji.

10. Negeisk kitos tautybės žmonos, o pasirink iš 
mano dukrų, ir būkite abu ištikimi man, nors svetur tek
tų ir akis užmerkti.

Daugumas dainių graudžiai gieda:
Tu maža, mažytė, gal mažiausia! — 
O man tai svetima, skaudu ir gėda,
Nes mano sieloj tu didžiulė, didelė, didžiausia! —

Mažytė būdama, nuskurusi pelenė,
Ar tu pasiektumei Juodųjų marių krantą? — 
Totoriai, rusai, vokiečiai ir lenkai neišmanė, 
Kaip pasivyti,
Kaip sutramdyti Vytį,
Kuris per ugnį, per upes, per kalnus skrenda.

Mažytė būdama, besparnė siela,
Ar dvasios lobių tu prikrautum į kaimynų klėtis ? — 
Ar tu, kaip motina, įveiktum praradimo gėlą?.. 
Tai tavo genijaus sparnai,
Aušrom žėrėję amžinai,
Nuo marių ligi marių kilo pergalėm dirvas apsėti!

Mažytė būdama, tik žemės lopinėlis,
Ar tu pakeltum amžių kovas, žudymus, vergiją, 
Ar akyse negestų spindintis padangių mėlis?.. 
Nei nūdien, nei seniai,
Ak, niekuomet maži nebuvo kankiniai, — 
Kaip feniksai, jie pelenuos atgyja!...

Aplinkui Lietuvą, dainų ir sodų šalį, 
Patrakę vanagai be atvangos tebgieda:
Tu maža, mažytė, gal mažiausia! —
O man tai svetima, skaudu ir gėda, 
Nes mano sieloj tu didžiulė, didelė, didžiausia! —

(Papildant Skirpsto straipsnį Dirvoje Nr. 35 ”Ar esame ne
pajėgūs ką didesnio nuveikti?, spausdiname Stasio Santvaro ei
lėraštį LIETUVA, iš jo knygos "Buvimo pėdsakai").

ties ir praeities -- kaip kas no
rėjo. Bet ir toji praeitis ir da
bartis neturėjo meninės tikro
vės. Žinoma, galima fanta
zuoti ir sukurti savąjį meninį 
pasauli, savo žmones, įvykius 
- bet tik tokius, kurie atrodytų 
tikri. Tai ir yra rašytojo užda
vinys - sukurti iš nieko gyvus 
žmones, gyvąjį pasauli... Bet 
dar kartą primygtinai pabrė
žiame - tas pasaulis turi būti 
tikras, kad jame galėtų gyven • 
ti skaitytojas, kad juo tikėtų. 
O tai būna, jei rašytojo vaiz
duojamas pasaulis yra meniš
kai tikras. Štai kur daugelis ir 
suklumpal Kompozicija daž
nai silpna: siužetas skylėtas, 
kaip tinklas, pro kurį pralen- 
da visokios nereikalingos žu
vys, o tinklas nepagauna tų 
stambių žuvų, kurios yra rašy 
tojui būtinos aprašomajam da
lykui patikslinti, padaryti jį 
realų. Kompozicijoje beveik 
pas daugumą nebuvo geros 
kompozicinės sąrangos (taip 
vadinamo amerikoniškojo 
‘plot’) ir siužetinio fabulos po
lėkio.

Kai kuriuose atsiųstuose 
rankraščiuose autoriai stengė
si pavaizduoti dabartį, bet jo
je neturėjo pakankamai įtiki
nančios patirties. Kai maišo

mi lietuviai i amerikietiškąjį 
gyvenimo katilą, užmirštama 
mūsų tautinis charakteris, 
identitetas ir lietuviškos sielos 
niuansai - psichologinės situa
cijos, kurios yra tikrai labai 
skirtingos nuo kitų tautybių 
vidaus pasaulio.

Pastebėtina, kad visi auto
riai - kaip taisyklė - kai tik už
kliūna už dabarties aktualios 
temos, nūdienės mūsų išliki
mo problemos, tuoj pat išeina 
iš grožinės literatūros rėmų į 
publicistinius dirvonus, žurna 
listiką, naivų pasteringavimą 
ir jau neobjektyviai ima tą 
klausimą kedenti.

Iš šio konkurso nenorom su
sidaro įspūdis, kad daugelis 
dalyvių dalyvauja pirmą kar
tą ir užtat daugelis jų neturi 
patyrimo, kaip papasakoti no
rimą istoriją ir įvykį. Tai rodo 
blaškymasis, neaiškūs sakiniai 
(nekalbant jau apie begales 
gramatikos ir sintaksės klaidų)- 
Todėl tokius jokiu būdu nega
lėjome pagirti. Mes gerai ži
nome, koks sunkus rašytojo 
darbas.

Šio dvidešimtrečiojo Dirvos 
novelės konkurso metu pasige
dome gero siužeto, stiprios 
kompozicijos ir gražaus litera
tūrinio stiliaus.
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Santariečiai ir svečiai iš ok. Lietuvos
Artėjant 32-jam Santa

ros-Šviesos federacijos su
važiavimui, 1985. VIII. 31 
d. Draugo priedas — Moks
las, menas, literatūra, at
spaude pasikalbėjimą su 
Liūtu Mockūnu, iš kurio su
žinojome, kad yra pakvies
ti ir dalyvaus trys rašytojai 
bei vienas aktorius iš Lie
tuvos. L. Mockūnas papasa
kojo, kad svečiai iš Lietu
vos ne tik rečituose savo 
kūrybą, bet taip pat skaitys 
ir paskaitas.

Federantų suvažiavimai 
vyksta rugsėjo antrą sa
vaitgalį Tabor Farmoje, 
globojami anksčiau Juozo 
BaČiūno, o jam mirus — 
Valdo Adamkaus. Ir šių 
metų federantų suvažiavi
mas įvyko tuo pačiu laiku 
ir toje pačioje vietoje, tik 
tuo skirtumu, kaip minėjo
me, dalyvavo ir svečiai iš 
Lietuvos — Algimantas Bu- 
čys, Marcelijus Martinaitis, 
Vytautas Martinkus ir Lai
monas Noreika. Federantų 
suvažiavime neteko daly
vauti, tad negaliu parašyti 
ką kalbėjo ir kaip švietė 
ten susirinkusius lietuvius. 
Kaip žinome, Tabor Farmo
je yra ūkiniams poreikiams 
naudota daržinė, vėliau bu
vo šiek tiek pritaikinta su
važiavimų reikalams. Netu
ri vėsinimo sistemos ir šeš
tadienio dalyviai maudėsi 
prakaite, mažne 100 F karš
tyje.

Santaros-Šviesos valdyba 
nepasitenkino tik Taboro 
daržinės renginiais, bet iš
nuomojo Jaunimo centro 
apatinę salę ir š. m. rug
sėjo 13 d. 8 vai. vakaro su
kvietė ir chicagiškę visuo
menę susipažinti su svečiais 
iš Lietuvos. Atvykusius į 
Jaunimo centrą pasitiko de
monstruotojai su mišku pla
katų ir šauksmais neremti 
komunistinių parsidavėlių. 
Nežiūrint d e m o nstrantų 
šauksmų, žmonių prisirinko 
pilna JC apatinė salė. Su
sirinkusiųjų tarpe matėsi 
vienos vadovaujančios orga
nizacijos valdybos narių, 
žurnalistų, redaktorių, ra
šytojų ir kitų visuomeninė
je bei kultūrinėje veikloje 
dalyvaujančių veidų. Vieni 
atvyko rodydami simpati
jas svečiams, kiti norėdami 
pamatyti iš anapus uždan
gos gyvus žmones, lyg į 
zoologijos sodą atvežtų nau
jų nematytų žvėrelių, o dar 
kiti patirti kokia kultūra 
yra maitinami lietuviai ge
ležine uždanga atskirtame 
krašte.

Vakaronė buvo padalinta 
į dvi dalis. Pirmoje dalyje 
pasirodė visi trys rašytojai: 
Vytautas Martinkus, tary
binis rašytojas, gimęs 1943. 
V. 28 d. Jurbarko rajone, 
TSKP narys (nuo 1977 m.), 
baigęs Kauno politechnikos 
institutą. Algimantas Bu- 
čys, gimęs 1939. X. 16 d., 
baigęs Vilniaus universite
tą, filol. kandidatas, poetas, 

literatūros kritikas, apdo
vanotas LTSR respubl. pre
mija 1975 m. (kalbama, kad 
esąs šios grupės vadovas, 
partietis). Marcelijus Mar
tinaitis, gimęs 1936. IV. 1 
d. Raseinių rajone, 1964 m. 
baigė Vilniaus universitetą, 
tarybinis poetas, dirba laik
raščių ir žurnalų redakcijo
se. (Gal vienintelis nepri
klauso komunistų parti
jai?). Antroje vakaronės 
dalyje pasirodė Laimonas 
Noreika, gimęs 1926. XI. 27 
d. Joniškyje, aktorius nuo 
1955 m. TSKP narys, 1973 
m. gavo LTSR nusipelniu
sio artisto, o 1976 m. nusi
pelniusio veikėjo vardus.

Šios žinios paimtos iš ta
rybinės enciklopedijos, nes 
jų neminėjo nei Liūtas Moc
kūnas duotame pasikalbėji
me, nei aktorė Martinaity
tė pravesdama vakaronę ir 
pristatydama svečius pub
likai.

Pirmoje dalyje, pirmieji 
trys svečiai, po 15-20 minu
čių skaitė savo kūrybos iš 
senai išleistų knygų ar žur
nalų, atseit, jau išcenzūruo
tą tarybinių cenzorių. Nė 
vienas nepridėjo nė vieno 
trumpo posmelio savo kū
rybos nepraėjusios per cen
zorių rankas. Skaitė nuobo
džiai, tyliai ir gale salės 
mažai girdėjosi. Gal tik M. 
Martinaitis labiau sudomi
no klausytojus keliomis ryš
kesnėmis Kukučio baladė- 

mis.
Po pertraukos, ant scenos 

užlipo aktorius Laimonas 
Noreika (berods Justo Pa
leckio žentas) ir nustūmęs 
j šalį mikrofoną, iš atmin
ties, garsiai deklamavo Jus
tiną Marcinkevičių, Simaną 
Daukantą, Salomėją Nerį ir 
pabaigai Maironio kažkurį 
ketureilį. Tai vienintelis su
kėlęs kalusytojų tarpe di
desnį dėmesį ir sulaukęs 
gausių katučių, nors ir ki
tiems publika nebuvo šykš
ti plojimų. Pabaigoje, įaž- 
kuris simpatikas beploda
mas atsistojo, o jį pasekė 
ir dauguma kitų. Sėdėti li
ko tik keletas kietaspran
džių. šis klausytojų elgesys 
yra žemiau kritikos, nes 
gerbti atsistojimu nebuvo 
už ką. Visasąjunginis senas 
komunistas neužsitarnavo 
laisvų klausytojų tokios re
akcijos. Gėda buvo žiūrėti 
į patrijotais save laikančių 
ir laisvės kovą remiančių 
lietuvių elgesį.

Po programos buvo pa
kviesti į kavinę pasivaišinti 
ir pabendrauti su svečiais iš 
Lietuvos. Dalis nuėjo į ka
vinę, kita dalis iškiūtino 
namo, keiksnodami rengė
jus, išlupusius po penkinę, 
nes vadinamas literatūros 
vakaras buvo skystokas. 
Mūsų rašytojai, poetai ir 
aktoriai pralenkia svečius 
visokeriopai.

Santaros-Šviesos federa
cijos valdyba, nepaisydama 
veiksnių susitarimų ir nu

rodymų, lipo per jų galvas, 
skraidė į Vilnių, prašynėjo 
Maskvos statitinius ir galų 
gale gavo leidimą 4 tarybi
niams rašytojams atvykti į 
Taborą ir čia šviesti išeivi
ją. L. Mockūnas didžiuoja
si, kad Santara-Šviesa eina 
skirtingu keliu, skaldydama 
išeivijos pastangas vienin
gai siekti ojk. Lietuvai lais
vės. Federacijos vadų kola
boravimas su okupantų sta- 
titiniais, nedaro jiems gar
bės nei parodo jų išmintį.

Federacijos narių ir kai 
kurių žinomų veikėjų prie
miestinėse "rezidencijose" 
privatūs priėmimai, prade
da kelti rimtus įtarimus jų 
užimtoms pozicijoms ir jų 
veiklos krypčiai.

Lietuvių liaudies išmin
tis sako: neik su velniu rie
šutauti, paliksi be riešutų 
ir be tarbos. (as)

Mylimam vyrui

PETRUI SAKUI

mirus, liūdinčiai žmonai RŪTAI ir artimie

siems nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
Centro Valdyba

PLASTICS 
FOREMAN
Ann Arbor compa- 
ny needs experi- 
enced injection 
molding foreman 
with strong me- 
chanical and
supervisory skills. 
Mušt have thermo- 
plastic injection 
molding experi- 
ence. Top salary, 
benefits, and profit 
sharing. Please 
call:

313-973-1124
(35-37)

Po sunkios ligos atsiskyrė iš mūsų tarpo

PETRAS SAKAS.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai

RŪTAI ŠAKIENEI ir kartu liūdime.

Lietuvių Protestantų Sąjunga 
Kalifornijoje

WANTED JOURNEYMEN
PROTOTYPE MACHINISTS 

Bridgeport Operator, selup and run. 
With own tools. Ist-and 2nd shifts 
available. 14 mile-Dequindre urea. 
Call between 8-4:30 Mon.-Fri.. 313- 
588-2240. (32-38)

Mylimam vyrui

A. A.

PETRUI SAKUI
mirus, liūdinčiai žmonai RŪTAI, giminėms 

ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo

jautą.

Los Angeles Lietuvių 
Tautiniai Namai

WANTED EXPER1ENCED 
GLASS GLAZIERS 

Experienced in all phases of glata in- 
atallation. Particularly in auto glass 
installation. For qualified person, 
$400 /week to atart, plua medical. Call 

ATLANTA, GA 404-6332589 
(32-41)

PRESSMEN
The Ivan Allen Company, presentiy 
recruiting an ezperienced buaineas 
form rotary Presaman w /Schriber & 
Diddc-Glaser presą exp. We also have 
an entry level position which requirea 
6 mos. to 1 year exp. We offer free 
parking, profit sharing & tuition 
reimbursement. For more information 
contact Susan McManus, 404-521- 
0800 or write to: IVAN ALLEN CO. 
221 Peachtree Center, Atlanta, GA. 
30303. (31-37)

Tauriam lietuviui

A. A.

PETRUI SAKUI

mirus, jo žmonai RŪTAI ir giminėms reiš

kiame nuoširdžią užuojautą.

WANTED JOURNEYMEN
DIE MAKERS EXPERIENCED 

Be able to sėt up work from blue 
prints & close tolerance. Needed for 
day & night shift. Medium to large 
size sheet metai dies. 50 plūs hours 
per week. Ezcellent wages and bene
fits. Apply at:

RIVIERA DIE & TOOL 
3859 Roger Chaffee S. E. 

Grand Rapida, Mich, 49508 
616-243-4702

(35-40)

Petronių šeima

TOOL ROOM-MACHINIST
Minimum 5 year. experiance on 
lathes. grinder., drill presą and Bul- 
lard. Salary conimensurate wilh ex* 
perience. Apply in peraon Mon.-Fri. 
5 A. M.-l I A. M.:

CLEPRO INC.
6800 UN1ON AVĖ. 

CLEVELAND, OHIO 44105 
__________________________ ‘ (54-57) 

WAREHOUSE — SHEAR
ROOM

Minimum 5 yenrs experience sleel 
warehouaing & ahearing. Apply in 
peraon Mon.-Fri. 9 A. M.-1 1 A. M.

CLEPRO INC.
6800 UNION AVĖ. 

CLEVELAND. OHIO 44105 
(54-57)

A. A.

PETRUI SAKUI

mirus, jo žmonai RŪTAI ir giminėms gilią 

užuojautą reiškiu

Vincas Juodvalkis, Sr.
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Petrą Sakų amžinybėn
palydėjus Antanas Mažeika

A. A. Petras Sakas

1985 m. rugsėjo 10 d. 5 v.v. 
Los Angeles Kaiser ligoninėje, 
po sunkios ligos, amžinybėn 
iškeliavo taurus lietuvis Petras 
Sakas, palikdamas dideliame 
nuliūdime savo mylimą žmo
ną Rūtą ir gimines.

A.A. Petras Sakas jgimė 
1913 m. rugpiūčio6 d. Papar- 
tyčiuose, Panevėžio apskrityje 
Mokėsi Šeduvoje ir Panevėžio 
gimnazijoje. Būdamas moks
leiviu 16 metų, įsijungė į šau
lių eiles. Sulaukęs 19 metų

amžiaus savanoriu stojo ka
riuomenėn. Atlikęs karinę 
prievolę, dirbo valdžios tar
nautoju.

1944 metais, frontui artė
jant, kaip ir daugelis to laiko 
lietuvių pasitraukė į Vokietiją

1949 metais emigravo į 
Jungtines. Amerikos valstybes. 
Pagyvenęs Chicagoje susipa
žino su Rūta Svalkienaite ir 
1953 m. vedė. Tuoj po vedy
bų atostogas praleido Kalifor
nijoje. Čia jiems labai patiko 
ir nutarė įsikurti pietų Kali
fornijoje.

Nors savo laiku ir tolokai 
gyveno nuo Los Angeles - lie
tuviškos veiklos centro, tačiau 
dažnai dalyvaudavo parengi
muose, minėjimuose bei šven
tėse. Priklausė Juozo Dauman 
to šaulių kuopai, Karių Vete
ranų Ramovei ir buvo Los An
geles Lietuvių Namų narys. 
Buvo nuoširdus organizacijų 
rėmėjas, duosnus spaudos ir 
lietuviškų reikalų aukotojas.

Petras Sakas - taurus lietu
vis, giliai religingas, gero cha
rakterio žmogus, darbštus, 
paslaugus, sugyvenamas. Ta
čiau savo nusistatymuose ga
na kietas ir neperkalbamas, 
ypatingai politinėje srityje.

IPrel. A. Alšauskas, šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas, kapinėse skaito maldas prie 
a. a. Petro Sako karsto. Sėdi našlė Rūta. Prie jos iš kairės Kristina Švarcaitė ir iš dešinės 
Danutė Tervydytė-Mattingley

Lietuvos Laisvės Kovotojui,

A. A,

PETRUI SAKUI

iškeliavus į Amžinybę, jautrią užuojautą

reiškiame žmonai RŪTAI.

Vincas Tamošiūnas 
Kazys Sragauskas

Tad nenuostabu, kad jį visi 
gerbė ir mėgo. Jo pasitrauki
mas iš gyvųjų tarpo yra dide
lis nuostolis visai Los Angeles 
lietuvių kolonijai, o ypatingai 
pasigesime tautinės minties 
darbuotojų eilėse.

Velionio palaikai rugsėjo 13 
dieną 7:30 v. v. buvo atvežti į 
Los Angeles Sv. Kazimiero 
bažnyčią, kuri buvo pripildy
ta jo draugų bei visuomenės 
veikėjų. Karstą nešė velionies 
artimi draugai. Per visas baž
nytines apeigas garbės sargy
boje prie karsto stovėjo šauliai 
irramovėnai. Prel. Jonas Ku
čingis, prieš sukalbant rožan
čių už velionies sielą, tarė re
liginiai partrijotinj atsisveiki
nimo žodį, iškeldamas labai 
geras velionio būdo savybes. 
Bažnyčioje giedojo solistė Jani
na Cekanauskienė, vargonais 
palydint komp. Broniui Bud- 
riūnui.

Kitą dieną buvo atlaikytos 
gedulingos mišios. Per mišias 
giedojo solistai Janina Ceka
nauskienė ir Antanas Polikai- 
tis ir komp. Bronio Budriūno 
vadovaujamas choras. Po ge
dulingų mišių velionies kars
tas, lydimas ilgos mašinų vilks 
tinės, buvo nuvežtas į Forest 
Lawn kapines Glendale, paly 
dint klebonui dr. Algirdui Al- 
šauskui. Sukalbėjus maldas 
buvo visų sugiedota giesmė 
‘Marija, Marija’ ir Lietuvos

ir još dukrelė Julija (velionio giminaitės).
Vytautas Šeštokas ir Los Ange 
les Lietuvių Tautinių Namų 
vardu pirm. Jonas Petronis. 
Kalboms pasibaigus ramovė- 
nai ir šauliai nuėmė nuo kars
to Lietuvos vėliavą ir įteikė ją 
našlei Rūtai Šakienei.

Dalyvavusiems laidotuvėse 
šeimos vardu padėkqo Anta
nas Mažeika. Visi laidotuvių 
dalyviai buvo pakviesti į p.p. 
Sakų namus bendriems prieš
piečiams.

Ilsėkis ramybėje Petrai. Ta
ve ilgai minėsime, nes buvai 
geras lietuvis - geras žmogus.

himnas. Antanas Mažeika, 
velionio žmonos paprašytas, 
pravedė prie kapo atsisveiki
nimo ceremonijas. Supažin
dino susirinkusius su a.a. Pet
ro Sako asmenybe ir jo gyveni
mu. Toliau sekė organizacijų 
vardu atsisveikinimo kalbos; 
Karių Veteranų Ramovės var
du kalbėjo Vladas Gylys, Juo
zo Daumanto šaulių kuopos 
vardu pirm. Juozas Pažėra, 
DLK Birutės D-jos Los Ange
les skyriaus vardu pirm. Aldo
na Audronienė, ALT S-gos 
Los Angeles skyriaus vardu

A. A,

PETRUI SAKUI
mirus, jo žmonai RŪTAI, ALT S-gos Los 

Angeles skyriaus pirmininkei ir artimiesiems 
reiškia nuoširdžią užuojautą.

Emilija čekienė

Brangiam vyrui

A. A.

PETRUI SAKUI

P. Dovydaitis,- P. Skirmantas,

mirus, mielą gimnazijos draugę RŪTĄ ŠA

KIENĘ giliai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Giedra Gudauskienė

A. A.

PETRUI SAKUI

mirus, jo žmonai RŪTAI reiškiame nuošir

džią užuojautą.

Velionies draugai" iieša karstą: L. Reivydas, V.
A. Mažeika, J. Petronis, J. Bulota ir V. Šimoliūnas.

Henrikas ir Stasė 
B a j a 1 i a i
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A. A.

j. v. s. VYTAUTUI ČEPUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai LY-

DIJAI, sūnui GINTARUI su šeima.

Jūrą Skautininkų 
Grandis

A. A.

Buvusiam Čiurlionį ečiui Vilniuje,

KAZIUI LIUTKEVIČIUI-LIUTKUI
Lietuvoje mirus, broliui ALEKSUI LIUT

KUI, šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą 

reiškia —

Čiurlionio Ansamblis

Mielai mūsų choro narei

A. t A.

ELENAI MIKŠIENEI

staigiai ir netikėtai iš mūsų tarpo amžinybėn 

išsiskyrus, jos mylimą vyrą POVILĄ. MIKŠĮ 

nuoširdžiai užjaučiame.

Dainos vienetas

Mūsų nuoširdi užuojauta

LIUDUI SAGIUI,

jo broliui ADOLFUI mirus Lietuvoje.

Adolfas Sagevičius 
su šeima

Sigita ir Vytautas 
Aušrotai

Darbščiam ir pareigingam visuomenininkui

A. A.

PETRUI SAKUI
Amžinybėn iškeliavus, Jo mylimą žmoną 

RŪTĄ gilaus skausmo valandoje giliai už

jaučiame ir kartu liūdime.

Eugenija ir Kazys Prišmantai 
Bronė ir Feliksas Masaičiai

CHICAGOS UITUVIAI
CHICAGOS LIETUVIŲ 

VEIKLOS VIENO 
SAVAITGALO MOZAIKA

Po vasaros atvangos ir 
atostogų, lietuvių visuome
ninė ir kultūrinę veikla iš 
stovyklų jau sugrįžo į Chi
cagos sales. Pradžia pada
ryta ateitininkijos 75 me
tų veiklos paminėjimu ir 
kongresu, įvykusiu Darbo 
dienos savaitgalyje. Kitą 
savaitgalį tradicinį suvažia
vimą turėjo Santaros-Švie
sos federacija Tabor-farmo- 
je, Sodus, Michtgane.

Pastarąjį savaitgalį, rug
sėjo 13-15 d. d. lietuvių kul
tūrinis ir visuomeninis gy
venimas įsibėgėjo pilnumo
je. Rugsėjo 13 d., penkta
dienį, Jaunimo centro ma
žojoje salėje, Santara-Švie
sa pakartojo literatūros va
karą su rašytojais iš Lietu
vos. čia savo kūrybą skaitė 
poetas ir literatūros kriti
kas Algimantas Bučys, ra
šytojas Vytautas Martin- 
kus, poetas Marcelijus Mar
tinaitis ir aktorius Laimo
nas Noreika. Einančius į 
Jaunimo centrą, pasitiko 
piketuotojai, bet prisirinko 
pilna mažoji salė. Perduota 
programa nenustebino klau
sytojų, nes rašytojai buvo 
tylūs ir be išraiškos, tik 
Marcelijus Martinaitis kiek 
įdomiau paskaitė savo Ku
kutį. Aktorius L. Noreika 
atmintinai iškalbėjo ištisą 
valandą. Visi skaitė iš anks
čiau išleistų knygų ir žur
nalų.

šeštadienio vakare (IX. 
14 d. L. Tautn. namuose 
įvyko V-jo mokslo ir kūry
bos simpoziumo lėšoms telk
ti pokylis. Kalbėjo org. ko
miteto vicepirm. Irena Ke-

Antanas Juodvalkis

pietę Lietuvių tautinių na
mų salėje įvyko buv. Lietu- 
Vos prezidento, Sibiro kan
kinio Aleksandro Stulgins
kio ir prel. Mykolo Krupavi
čiaus šimto metų gimimo 
sukakčių minėjimas. Pa
skaitą skaitė dr. Bronius 
Kazlas, o meninę programą 
atliko solistės — Eglė 
Rūkštelytė - Sundstrom ir 
Aldona Buntinaitė. Rengė 
Lietuvių krikšč.. demokr. 
Chicagos skyrius.

REMKIME VASARIO 16 
GIMNAZIJĄ

Prie PLB vaidybos yra 
sudarytas komitetas remti 
Vasario 16 gimnaziją. Ko
miteto pirmininku yra ener
gingasis visuomenininkas 
Karolis Milkovaitis, o PLB 
valdybai atstovauja vice
pirm. švietimo ir tautinio 
auklėjimo reikalams Biru
tė Jasaitienė.

Komitetas susirinko IX. 
16 d. B. Jasaitienės namuo
se ir aptarė artėjančio, lė
šoms telkti, koncerto reika
lus. Vasario 16 gimnazijai 
remti koncertas įvyks lap
kričio 10 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Programą atliks 
Člevelando vyrų oktetas, 
vadovaujamas muziko Ryto 
Babicko. Oktetas yra pa
ruošęs naują programą ir 
sėkmingai koncertavo Aus
tralijos lietuviams.

Bilietai Kaunami Vazne
lių prekyboje Gift Interna- 
tionnal, 2501 W. 71st St, 
Chicago, III. 60629, telef. 
(312) 471-1424.

Dalyvaukime ir pasi
džiaukime lietuviška daina, 
o tuo pačiu paremsime ir 
Vasario 16 gimnaziją.

Gimnazija vykdo milijo

nines statybas, kurių di
džiąją dalį išlaidų padengia 
Vokietijos valdžia, bet rei
kia prisidėti ir lietuviams. 
Šiais metais užsiregistravo 
rekordinis mokinių skaičius 
— 93 mokiniai ir jiems rei
kia padėti. Trečdalį mokinių 
sudaro užjūrio lietuvių vai
kai.'Vien tik iš Amerikos 
yra 27 mokiniai.
ARTIMIAUSI RENGINIAI

Rugsėju 28 d. Draugo su
kaktuvinis banketas Jauni
mo centre. Meninę progra
mą atliks Dainuojančios 
žemaitės. Bilietai Draugo 
administracijoje.

Spalio 6 d. Margučio kon
certas Jaunimo centre. Pro
gramoje — solistė Prauri- 
mė Ragienė ir gitaristas 
Linas Dambrava. Bilietai 
Margučio raštinėje ir Vaz
nelių prekyboje.

Spalio 12 d. Dirvos su
kaktuvinis banketas Jauni
mo centre, programoje 
smuikininkė Brigita ir gi
taristas Juozas Kasinskai. 
Bilietai Vaznelių prekyboje 
ir pas komiteto nares.

Spalio 11 d. rašytojo Alo
yzo Barono 5 metų mirties 
minėjimas Jaunimo centro 
kavinėje.

Spalio 13 d. Putnamo se
selių rėmėjų madų paroda 
Jaunimo centre.

Spalio 19 d. Akademinio 
skautų sąjūdžio metinė 
šventė Jaunimo centro ka
vinėje.

Lietuvos dukterų balius 
Jaunimo centro didž. salėje.

Lapkričio 9 d. Korp’. Neo- 
Lithuania metinė šventė 
Lietuvių taut. namuose. Iš
kilminga sueiga, pakeltie
siems senjorams spalvų už
dėjimas, vakarienė, šokiai.

Lapkričio 16 d. Lietuvių 
Fondo vajaus vakarienė 
Lietuvių tautiniuose na
muose.

relienė ir tarybos pirm. Juo
zas Rimkevičius, šiame sim
poziume užsirašė dalyvauti 
240 mokslininkų ir kūrėjų. 
Tai rekordinis skaičius. 
Simpoziumas įvyks Padėkos 
savaitgalyje (XI. 25-30 d. 
d.) Jaunimo centre.

Sekmadienis buvo per
krautas kultūriniais rengi
niais, Jaunimo centro apa
tinėje salėje įvyko LM Fe
deracijos Chicagos skyriaus 
susirinkimas su inž. O. Po- 
žarniukaitės paskaita ir 
skaidrėmis iš Australijos 
padangės.

Tuo pačiu laiku kavinėje 
vyko kompozitoriaus Da
riaus Lapinsko paskaita, 
apie muzikos galiūno Igorio 
Stravinskio kūrybą, o va
kare — Baltųjų rūmų aukš
tas pareigūnas Linas Koje
lis kalbėjo, apie JAV užsie
nio politiką, Lietuvą ir 
Amerikos lietuvius.

šaulių sąjungos salėje 
įvyko BALFo Chicagos apy
gardos sukviestų narių su
sirinkimas pasiruošti ru
dens vajui. Kaip žinia, 
BALFo vajus pradedamas 
spalio mėn.

Tą pačią sekmadienio po-

Puikiausius kailius

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BUKTHNĄ
1S5 N. WABASH AVI. CHICAGO, HL 60601 

T< krartnės (312) 243*532*; mm, (312) 6D44I9
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PRASMINGAI PAMINĖJO TAUTOS ŠVENTĘ
JURGIS JANUšAITIS

Daytona Beach ir plačių
jų apylinkių lietuviai visais 
keliais rugsėjo mėn. 8 d. 
skubėjo j Prince of Peace 
katalikų parapiją, Ormond 
Beach, j Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Daytona 
Beach apylinkės skyriaus 
valdybos ruošiamą Tautos 
šventės minėjimą. Tautos 
šventės minėjimas kaip tik 
sutapo ir su šv. Marijos 
švente. Prieš pradedant mi
nėjimą salėje, Prince of 
Peace katalikų bažnyčioje 
kun. dr. Kazimieras Ruibys 
atnašavo šv. Mišias už pa
vergtą, kenčiančią Lietuvą. 
Pamokslo pradžioje jis pri
siminė trumpai ir Tautos 
šventės esmę, o taip pat pri
siminė ir dabartinės okup. 
Lietuvos lūkesčius ir viltis, 
vildamasis, kad tik Dievo 
pagalba Lietuva atgaus 
laisvę ir nepriklausomybę.

Šv. Mišių skaitymus atli
ko akt. Kazimieras Barū- 
nas. Pamaldų nuotaikingu
mą didino šios kolonijos 
menininkų sambūrio, vado
vaujamo niekad nepavargs
tančio muziko Antano Skri
dulio ir solistės Juozės Dau
gėlienės Įspūdingai gieda
mos gražios, drauge ir pa
triotinės lietuviškos gies
mės.

Tuojau po pamaldų tos 
parapijos salėje įvyko aka
deminė Tautos šventės mi
nėjimo dalis. Minėjimą pra
dėjo ALT S-gos Daytona 
Beach. apylinkių skyriaus 
valdybos pirmininkas Vy
tautas Abraitis, pasidžiaug
damas minėjimo dalyvių 
gausa ir už atsilankymą vi
siems padėkodamas. Savo 
įžanginiame žodyje pirmi
ninkas trumpai sugrįžo į 
lietuvių tautos istorinę pra
eitį, paryškindamas dabar
tinės okup. Lietuvos žmo
nių kovos ryžtą, jų lūkes
čius bei viltis. Jis pažymė
jo, kad išeivijos lietuvių 
tikslai ir šiandien nėra pa
kitę, o jie yra — be atodai
ros, vieningai suglaudus 

Vytauto Meškausko paskaita visų buvo sutikta dideliu su
sidomėjimu. J- Janušaičio nuotr.

gretas, nežiūrint politinių 
ar religinių įsitikinimų skir
tumo, siekti Lietuvai lais
vės ir nepriklausomybės. 
Jis pasidžiaugė šios koloni
jos lietuvių solidarumo pa
reikšdamas, kad ALT S-ga 
visada ir visur rodė ir rodo 
visom organizacijom solida
rumą ir respektą. Gi ši Tau
tos šventė ir yra gera pro
ga atnaujinti tą solidarumą 
ir vieningumą.

Pirmininko pakviestas 
Daytona Beach ir apylinkių 
Amerikos lietuvių klubo 
pirmininkas, Jonas Daugė
la savo sveikinimo žodyje 
prisiminė Tautos šventės 
esmę, kaip lietuvių tautos 
galybės laikotarpį, valdant 
Lietuvos didž. kung. Vytau
tui. ši Tautos šventė tebū
nie didžiųjų bendrų darbų 
santalkos šventė ir teliudi
ja mūsų lietuvybės ir lais
vės Lietuvai idėją. Taip 
pat pasidžiaugė, kad šioje 
kolonijoje lietuvių solida
rumas ypač geras, kas galė
tų būti pavyzdžių ir ki
tiems.

Po įžanginių kalbų, so
listė Juozė Daugėlienė, mu
zikui Antanui Skriduliui 
pianu palydint, sugiedojo 
Amerikos ir drauge su so
liste visi dalyviai Lietuvos 
himnus.

Pirmininko paprašytas, 
kun. dr. Kazimieras Ruibys 
sukalba invokaciją-maldą į 
Šv. Kazimierą. Po to. daly
viai supažindinami pirmi
ninko su svečiu, pagrindi
niu dienos kalbėtoju, žurna
listu, tarptautinės politikos 
kome ntatorium Vytautu 
Meškausku ir jo žmona Eu
genija.

Paskaitininkas Vytautas 
Meškauskas pasirodė visai 
kitoks, nei mums įprasta 
girdėti, kalbėtojas. Jis 
įžvalgia mintimi atskleidė 
daug įdomių epizodų iš 
tarptautinės politikos. Pra
džioje savo kalbos jis trum
pai teprisiminė mūsų isto
rinę asmenybę — Vytautą

DIRVA

Didįjį ir jo valdymo laiko
tarpį. Ir gerai, kad nebuvo 
kartojama visiems gerai 
žinoma istorija, o žvilgsnis 
mestas į dabarties laikotar
pį. Kalbėtojas aptarė JAV 
prezidento R. Reagano ir 
sovietų valdovo Gorbačiovo 
susitikimą. Iš to pasimaty
mo, atrodo, nedaug ką ga
lima tikėtis. Sovietai viso
mis išgalėmis stengiasi 
Ameriką sulaikyti nuo gin
klavimosi, tuo tikėdamiesi 
sau laimėjimų. Gi patys so
vietai kaip tik ir laikosi ant 
ginklavimosi. Amerika, pa
tyrusi daug pamokų, atro
do, nesiduos sovietų suve
džiojama ir ji tęsianti erd
vės užkariavimų naujais 
ginklais.

Kalbėtojas gana įdomiai 
papasakojo ir apie žydų ra
portą, bei OSI intensyvią 
veiklą, kuri liečianti ir mū
sų tautiečių dalį. Kalbėtojo 
žodis buvo naujas, įdomus, 
supažindinantis bent dali
mi su tarptautinės politikos 
ėjimais.

Paskaitą dalyviai su di
dele atyda išklausė ir sve
čiui gausiais aplodisimen- 
tais padėkojo.

Po akademinės minėjimo 
dalies visi dalyviai drauge 
papietavo skaniais valgiais, 
kuriuos paruošė skyriaus 
valdybos narės — Stella 
Abraitienė įdėjusi daugiau
sia darbo ir sielos, talkinant 
Natalijai Subačienei, Bru- 
žėnams, Pranui Domijonai- 
čiui ir kit. Prie šių skanių 
Vaišių paruošimo prisidėjo 
ir kitos skyriaus narės. 
Ačiū joms ir vadovei Stellai 
Abraitienei.

Po bendrų vaišių įvyko 
dovanų paskirstymas, ku
riam sumaniai vadovavo 
Dalila Mackialienė ir Ona 
Mironienė. Gausius fantus 
suaukojo ALT S-gos sky
riaus ir klubo nariai. Ypač 
nuoširdžiai dirbo prie do
vanų paskirstymo bilietų 
platinimo Ona Mironienė, 
Angelė Kašubienė, Marytė 
šarauskienė, Veronika Ja- 
nušaitienė, A. Dautartienė, 
Amalija Jagutienė.

Buvo tikrai malonu stebė
ti visų nuoširdžią talką ir 
dėl to pats minėjimas, vai
šės ir dovanų paskirstymas 
praėjo sklandžiai, geroje vi
sų nuotaikoje.

Pabaigoje ALT S-gos 
skyriaus pirmininkas Vy
tautas Abraitis padėkojo 
klubo pirmininkui Jonui 
Daugėlai už malonų koope- 
ravimą derinant organizaci
jų veiklą, kun. dr. Kazimie
rui Ruibiui už sukalbėtą in- 
vokaciją, svečiui žurnalis
tui Vytautui Meškauskui 
už įdomią, naujų minčių pa
skaitą ir visiems ir visoms 
talkininkams ir talkinin
kėms už ypatingą rūpestį ir 
nuoširdų darbą šį Tautos 
šventės minėjimą ruošiant.

šia proga tenka pasi-
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Vytautas Abraitis, ALT S-gos Daytona skyriaus pirm., ati
daro minėjimą. Šalia jo stovi Dirvos redakcijos narys žurnalistas 
Vytautas Meškauskas, kun. dr. Kazimieras Ruibys ir Daytoną 
lietuvių klubo pirm. Jonas Daugėla. J. Janulaičio nuotr.

džiaugti, kad ALT S-gos 
Daytona apylinkių skyrius 
savo nariais nėra gausus, 
tačiau gražiai veikia, o kai 
užsimoja suruošti bet kokį 
renginį — jį suruošia gerai.

Neatsilikome ir Dirvos 
vajuje, sutelkdami gražią 
sumą pinigų, o taip pat sky
riaus valdyba išplatino ir 
50 knygučių Dirvose dova
nų paskirstymui. Tikimasi, 
kad knygutes iš skyriaus 

r įįolidays”

rMMOtn

POSITIONS AVAILABLE
Full time positions a v ai labi e for: 

REGISTERED NURSES IN 
ICU, CCU, ER and NEUROLOGY

3-11; 11-7 and «wln( 1MI11 avallabla. Ei pa n d y our nuralng caraar at 
WMtam Baptht Hoapllal. Contaet Nata Courtnay, RN. M3N. Aa- 
aoclata Diraclor of Nurilnj.

ALSO NEED
REGISTERED PHYSICAL THERAPIST

APPLY CALL OR WRITE TO:
WESTERN BAPTIST HOSPITAL 

2501 Kentucky Avė. Paducah, KY 42001 
or phone 502-575-2200

1985 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Rugsėjo 18 — $1393.00 Spalio 1 — $1385.00
Rugsėjo 23 — $1329.00 Gruodžio 26 — $1440.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs 
maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 

1-800-722-1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8761.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 Wcst Broadwav
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

I’RICES ARE BASED ON DOUBI.E OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
IO CHANCH. REGISTERED TRAVEL AGENT # TA 0J24

gavę paštu, betarpiai atsi
skaitys su centro komitetu.

Po minėjimo, vaišių, dar 
geroką valandėlę dalyviai 
vaišinosi, stropiai Alfonso 
Bacevičiaus aptarnaujami, 
ne tik minkštaisiais, bet ir 
kietesniais gaivinančiais gė
rimais.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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CAPE COD DETROIT
PASITINKANT NAUJĄ 
LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ

Šią vasarą liepos 20 d. 
Atlanto pakrantėje, Cape 
Cod, Mass. džiaugėmės į 
naują gyvenimą einančia 
jauna lietuviška pora.

Prieš 10 vai. rytą Cape 
Cod St. Judas R. Katalikų 
koplyčia perpildyta šventiš
kai nusiteikusiais vestuvių 
dalyviais. Puošnūs limuzi
nai atvežė jaunavedžius Ge
novaitę Plonytę ir Vytau
tą Sniešką su septynių porų 
palyda. Jaunąją porą pasi
tiko šios koplyčios klebo
nas su kun. J. Pakalniškiu 
iš New Yorko. Suteikė pa
laiminimą ir jaunavedžių 
intencijai atnašavo mišias. 
Klebonas pasakė turiningą 
pamokslą su geriausiais lin
kėjimais einant į naują šei
myninį gyvenimą. Solo gie
dojo mišių metu Marytė 
Bizinkauskaitė, vargonais 
palydint Marytei Blaževi- 
čiūtei-Crawley.

Išėjusius iš koplyčios jau
nuosius sveikino giminės, 
draugai linkėdami šviesaus 
gyvenimo.

Po to svečiai važiavo į 
Falmouth, Mass. Cape Cod 
Codder Hotel svetainę tu
rinčią reto grožio aplinką 
ir jaukias sales. Svečius pa
sitiko Kazimieras ir Elena 
Ploniai, po netrumpos ke
lionės išalkusius vaišino 
kokteilio vaišėmis. Po to 
buvo pakviesti į vestuvinei 
puotai paruoštą salę.

Muzikantams maršą gro
jant, atvykusius jaunuosius 
pasitiko liet, liaudies me
niškų juostų "vartai”. Puo
tos pranešėjas Šarūnas Nor
vaiša prie uždarytų vartų 
savo ir puotos dalyviu var
du jaunavedžius pasveikino, 
palinkėjo gyvenimo kelyje 
būti vieningiems. Jaunave
džiams pasižadėjus būti vie
ningiems — juostų "vartai” 
pakilo aukštyn ir Genovaitė 

Vytautu, kaip juostų tu

PADĖKA

A. A.
KAZIMIERAS VITKUS 

(1901-1985)
1985 m. rugpjūčio mėn. 27 d. mirė mūsų .tėvas, 

uošvis bei senelis. Palaidotas rugpiūčio mėn. 31 d. Holly 
Cross (Šv. Kryžiaus) kapinėse Culver City, Calif.

Mūsų nuoširdi padėka prel. A. Bartuškai už rožinį 
ir šv. Mišias bažnyčioje ir palydėjimą į kapines, solis
tams R. Dapšiui ir A. Polikaičiui už giesmes bažny
čioje ir komp. Br. Budriūnui palydėjusiam vargonais, 
grabnešiams: V. Aniliauskui, J. Jurkūnui, A. Kiškiui, 
V. Kiškiui, E. Mattis, V. Memėnui, J. Sadūnui ir A. 
Žemaitaičiui.

Dėkojame A. Kiškiui, A. Mažeikai ir V. Pažiūrai 
tarusiems nuoširdžius atsisveikinimo žodžius kapinėse.

Dėkojame visiems už aukas Tautos Fondui, skau
tams, mokykloms ir šv. Mišioms.

Dėkojame visiems dalyvavusiems pamaldose ir pa- 
lydėjusiems velionį į kapines.

Nuliūdę
SŪNUS GINTAUTAS 
MARTI RAMUNĖ
ANŪKAI DARIUS IR LINAS

I

Jaunieji Vytautas ir Genovaitė Snieškos.

neliu žengė į džiaugsmo 
puotą. Bet paskutinioji tu
nelio juosta vėl juodu su
laikė. čia Genovaitės buv. 
lietuviškosios mokyklos mo
kytoja E. Ribokienė ir kai
mynas R. Bielkevičius juos 
pasveikino, palinkėjo sava
jame gyvenimo darželyje 
auginti lietuviškas gėles: 
Rūtų, Biručių, Kazimierų, 
Kęstučių, Vytautų ir kitais 
lietuviškais vardais gėles ir 
tąja juosta jaunuosius su
rišo likti neišardomiems 
š e i myniniame gyvenime. 
Toliau juos sutiko tėvai su 
duona, druska ir vynu. Taip 
sutikti, svečiams plojant, 
užėmė prie puošnaus stalo 
vietą su 7 porų palyda. Pir
moji palydos pora sesuo Ra
mutė su vyru Jonu tą juos
tą nuo jaunųjų nuėmė ir 
papuošė puotos stalą. Kun. 
J. Pakalniškiui sukalbėjus 
maldą, visi sugiedojo "Il
giausių metų”.

Genovaitė Plonytė — tik
ra su malonia šypsena 
Brocktono mergaitė, čia ji 
augo tarp sesutės Ramutės 
ir brolio yidmanto, rūpes
tingų lietuviškais reikalais 
ir šeima tėvais: Elena ir 
Kazimieru Ploniais, buv. 

svetainės savininkais 
Brocktone. Ji baigė pirmą-, 
ja mokine lietuviškąją mo
kyklą, šoko tautinius šo
kius "Sūkuryje”, universi
tete įsigijo verslo adminis
travimo specialybę.

Vytautas — dr. Antano 
ir dr. Janinos Snieškų ant
rasis sūnus. Jis yra baigęs 
kriminalogiją ir kompiute
rių techniką. Jo vyresnis 
brolis Kazimieras — medi
cinos daktaras.

Puotos dalyviai pasivai
šinę, pasišokę .šioje svetai
nėje, — persikėlė už kelių 
mylių, kaip pasakoje tarp 
miškų ir gražią pilį, sesers 
Ramutės ir Jono Bacan gy
venvietę, Cotuit, Mass. 
(Cape Cod’e). Jaunimas čia 
rado daug džiaugsmo, nar
dydami baseino tyrame 
vandenėlyje karštos dienos 
popietėje. Visi kiti svečiai 
lietuvišku menu išpuoštuos 
se kambariuose, terasoje ir 
sode po skėčiais vaišinosi. 
Valgomojo stalai apkrauti 
visokiomis gėrybėmis.

Svečiai pasidžiaugę, pasi
vaišinę ėmė skirstyti, išsi- 
veždami geriausius įspū
džius iš šios šventės.

E. Ribokienė

PRNIIK COMPANY NOW HHUNC 
An poorestlve Ctntrol Ohio 
Prlnfino Componv U looklno for 
Journovmon, Sheetfed 2 color 
and 4 color Press person. Great 
benefits, better than overope 
waaes. Call Bob Smlth 
614-jJ86 0276 buslness, 
614-477-3443 home.

SUAUGUSIŲ RELIGINIS 
AUKLĖJIMAS

Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapija Detroite spalio 
11-13 dienomis ruošia dva
sinio atsinaujinimo savait
galį, kuriame bus svarsto
ma suaugusių religinis iš
silavinimas. Programai pra
vesti pakviesta šios srities 
specialistė Loretta Giržai- 
tis, gerai žinoma amerikie
čių tarpe kaip paskaitinin
ke ir autorė. Loretta Gir- 
žaitis savo žiniomis lietuvių 
tarpe dalinsis pirmą kartą. 
Ji yra lietuvaitė gimusi 
Chicagoje, šv. Pauliaus vys
kupijos Minneapolyje, reli
ginio auklėjimo direktorė.

Penktadieno vakare bus 
susipažinimas, dalyvaujant 
Lorettai Giržaitis; šeštadie
nį ryte — žvilgsnis į save: 
Dievo duotas dovanas ir ta
lentus; po popietų — suau
gusių religinis auklėjimas: 
svarba ir kaip tai praktiš
kai įvykdyti, vyskupo tal
kos būrelių pasitarimas; 
vakare — literatūros vaka
ras. Sekmadienį, po šv. Mi
šių aukos, paskaita: filmas.

Kviečiami dalyvauti vi
si, kurie šiomis temomis do
misi. Laukiami svečiai ir iš 
kitų lietuvių kolonijų. Kai
na $30 asmeniui, įskaitant 
ir maistą, tačiau Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijai 

Vyskupo talkos būrelis Detroite. Iš kairės sėdi: Dievo Ap
vaizdos parapijos klebonas kun. V. Kriščiūnevičius, D. Petro
nienė, L. Rugienė, vysk. P. Baltakis. Stovi: prof. J. Pikūnas, kun. 
A. Saulaitis, SJ, D. Petrulienė ir B. Neverauskas.

A. Rugieniaus nuotr.

padengiant pusę mokesčio, 
reikės mokėti tik $15. Or
ganizavimą vykdo parapi
jos švietimo komitetas, glo
bojant vyskupui Pauliui 
Baltakiui, OFM ir parapi
jos klebonui kun. Viktorui 
Kriščiūnevičiui.

Dėl smulkesnės informa
cijos prašome kreiptis pas 
švietimo komisijos ir vys
kupo talkos būrelio pirmi
ninkę Liudą Rugieniertę, 
30717 Lund Dr., Warren, 
Mich. 48093, telef. (313) 
574-9448.

FOURSLIDE SETUP 
Mušt be able to setup and 
operate Nllson and Balrd «0 
wlre thru »4 rlbbon ma- 
chlnes. Call:

Precision Spring Corp. 
868-5912 

befween 8:30 a.m. and 4 p.m.

WANTED 

EXPERIENCE 

TOOL & DIE MAKERS 
We have excellent career open- 
ings for the right Individuals. 
Progressive plastlc iniection 
mold shop is looking for tool & die 
makers with a minlmum of 3 
vears experlence in mold build- 
ing. Overtime is available. Con- 
tact Bob af (215) 670-2733betsveen 
9-4 (Reading Area)

(35-37)

ELECTRICAL ENCLOSURES 
FOREMAN 

Murquip Ine, a leading manufac- 
turer in high technology machIne
ry for the corru9ated tx>ard Indus- 
try, needs a Foreman. The 
seleeted person will be responsi- 
ble for the supervlsion, assemblv 
and wiring ot electrlcal and elec- 
fronic components In panel en- 
closures. Prevlous exoerlence in 
electrlcal control assemblv, 
reading blueprints and interpret- 
ing wlre schemalics is desired. 
We otfer a competltlve wage and 
benefits. Send resume and salary 
requirements to:

MAROUIPINC
99 S. Baldwin, Madlson V|(l 53703

PAVEIKSLŲ ĮRĖMAVIMAS

Didelis pasirinkimas medžio išdirbinių, 
gintaro, įvairių MENO darbų.

Atidaryta kiekvieną dieną 10:00-5:00 vai. vak. 
(Išskyrus pirmadienį).

Amber Gintaro Galerij
505 East 185 Street * Euclid, Ohio 44119 

Tel. (216) 531-3500
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Lietuvių golfininkų šventė
Aurelija Balašaitienė

ŠALFASS j savo ilgame
tės veiklos metraščius gali 
su pasididžiavimu įrašyti 
dar vieną reikšmingą datą: 
š. m. rugpiūčio 31 — rug
sėjo 1 dienomis įvyko 20-os 
tarpmiestinės golfo pirme
nybės, tuo oficialiai užda
rant golfo žaidimų sezoną 
ir apvainikuojant golfuoto- 
jų atsiektus rezultatus. 
"Sporto sąrangoje varžybi- 
nis pradas savųjų tarpe 
yra nepakeičiamas akstinas 
auklėjimui ir lietuviškumui 
palaikyti” — tokiais žo
džiais pirmenybių-turnyro 
dalyvius pasveikino raštu 
Pranas Berneckas, ŠAL
FASS Centro, valdybos pir
mininkas Toronte. Visas 
pasaulis pripažįsta sporto 
svarbią, nes jis vysto fizi
nes jėgas, stiprina kūną, ir, 
kas svarbiausia, skatina 
įkvėpti oraus elgesio ele
mentus, sportuojant drau
giško lenktyniavimo pagrin
dais. Stengiamasi pasiekti 
galimai geresnių rezultatų, 
bet tuo pačiu ir gerbiant sa
vo oponentus. Golfo žaidi
mas pasižymi ypatingu 
džentelmeniškumu, čia ieš
kau tinkamo išsireiškimo, 
kad galėčiau jį pritaikyti ir 
moterims golfuotojoms, ku
rios tiek tarptautinėje are
noje, tiek mėgėjiškame gol
fo žaidimo pasaulyje yra 
pasiekusios aukštų rezulta
tų.

šiais metais Lietuvių Gol
fo Klubų pirmenybių šven
tei organizuoti teko Chica
gos Klubui, kuriam pirmi
ninkauja Vytas Vaitkus. 
Šventei ruošti ir organizuo
ti jis pakvietė chicagietį 
Edvardą Lapą sudaryti spe
cialų 11 asmenų komitetą. 
Į pirmenybes suskrido ir su
važiavo lietuviai golfuoto- 
jai iš Chicagos, Detroito, 
CIevelando, Rochesterio, To
ronto, Hartfordo ir net iš 
Kalifornijos. Registruotų 
pirmenybių dalyvių buvo 
149. Dauguma dalyvių ir jų 
šeimų narių apsistojo Ben- 
ton Harbor Holiday Inn 
viešbutyje, kurio didžiulė ir 
puikiai apšviesta iškaba iš 

Dalis CIevelando golfininkų rinktinės su vidury Algiu Nagevičium, A klasės pirmos vie
tos laimėtoju. M. Žitkaus nuotr.

tolo vieškeliu pravažiuojan
čius sveikino ”Welcome Li
thuanian Golfers”. Penkta
dienio vakare suvažiavusie
ji svečiai turėjo progos su
sipažinti ar atnaujinti pa
žintis vaišių metu, kuriose 
šeimininkavo Edvardas ir 
Lialė Lapai. L. Lapienė yra 
Chicagos Golfo Klubo se
kretorė ir entuziastinga gol- 
fuotoja.

šeštadienio ryte prasidė
jo pirmenybės puikiame 
Wyndwicke Golfo Klube, 
kurio įvažiavimą iš vieške
lio puošė ant aukšto stiebo 
iškabinta lietuviška trispal
vė. Aikštėje prie pirmos 
pradinės skylės ant trijų 
aukštų stiebų lygiagrečiai 
plėvesavo Kanados, JAV ir 
Lietuvos vėliavos. Tai re
tas atsitikimas, kad tokį re
ginį galima matyti bet ku
rioje pasaulio šalyje...

Vakare saulei nusileidus 
buvo lauke pagaminta va
karienė, kurios metu links
mi dalyviai ir jų svečiai da
linosi įspūdžiais ir džiaugė
si ar skundėsi savo žaidimo 
rezultatais.

Sekmadienio rytą pirme
nybės vyko tvarkingai to
liau. Vakare Holiday Inn 
įvyko užbaigiamasis banke
tas. Klausiantis dalyvių ko
mentarų ir pastabų, daugu
ma pasigedo kadaise Cleve
lande įvestos pirmenybių 
tvarkos, taip pavadintos 
"šūvio” metodu, kuris lei
džia visiems dalyviams pra
dėti žaidimą ir jį baigti vie
nu metu, visus žaidėjus pa
dalinant po visas golfo lau
ko skyles. Tuo žaidynių lai
kas neužtęsiamas, o pasku
tiniesiems nereikia skubėti 
be poilsio į užbaigimo iškil
mes. Atrodo, kad ateityje 
bus pareikštas pageidavi
mas tuo metodu pravesti 
sekantį turnyrą, kuris atei
nančiais metais numatomas 
Toronte. Banketo svečius 
trumpu žodžiu pasveikino 
rengimo komiteto pirminin
kas Edvardas Lapas ir Vy
tas Vaitkus. L. Lapienė per
skaitė jautrią invokaciją ir 

toliau vyko vaišės ir pokal
biai. Po vakarienės sekė il
gai lauktos rezultatų pa
skelbimas. Pirmenybių re
zultatai buvo apskaičiuoti 
kompiuterio pagalba. Tro
fėjų įteikimą ir rezultatų 
pranešimus paskaitomis at
liko T. Lapas ir Jonas Ta- 
landis. čia patiekiu pirmų
jų vietų rezultatus:

Meisterių klasė T. Lapas 
(Gross) ir M. Petrošius 
(Net) — abu iš Chicagos; 
A klasė: A. Nagevičius 
(Gross) iš CIevelando ir J. 
Kubilius iš Chicagos; B. 
klasė: V. Vaitkus (Gross) 
ir R. Kleiza (Net) — abu 
iš Chicagos; C klasė: J. 
Vezelis (Gross) iš Roches
terio ir V. Rugienius (Net) 
iš Detroito; D. klasė: dr. V. 
Dargis (Gross) ir J. Pauga 
(Net) — abu iš Chicagos; 
Senjorų klasė: E. Lapas 
(Gross) iš Chicagos ir V. 
Plukas (Net) iš Santa Mo
nika ; Amžinosios jaunystės 
taurė atiteko E. Lapui iš 
Chicagos. Moterų klasė: A. 
Vaitkienė (Gross) iš Chi
cagos ir E. Kekštienė (Net) 
iš Toronto; Jaunių klasė: 
V. Memenąs (Gross) iš De
troito ir Darius Steponavi
čius (Net) iš CIevelando; 
Jaunučių klasė: V. Blyskis 
(Gross) iš Toronto ir A. 
Izokaitis (Net) iš Chicagos. 
Dar buvo įteiktos trofėjos 
už eilę kitų laimėjimų. Jas 
pasidalino Chicagos ir To
ronto moterys ir vyrai. Iš 
viso geriausiai pasirodė 
Chicaga. CIevelando rinkti
nė gavo antrą vietą.

Buvo malonu pastebėti, 
kad pirmenybėse dalyvavo 
didelis procentas jaunimo, 
o draugiškų žaidynių metu 
išnyko visi politiniai skirtu
mai, pažiūrų nevienodumas. 
Nuotaika buvo visapusiškai 
puiki. Vakarui baigiantis 
svečiai ir dalyviai skirstėsi 
nenoromis, žadėdami atei
nančiais metais susitikti 
Toronte. Rengėjai pastebi, 
kad tai vienos iš visais 
atžvilgiais sėkmingiausių 
tarpmiestinių lietuvių golfo

CIevelando golfininkai "senjorai” — Marcelinas Žitkus, Pra
nas Joga, Ričardas Pauliukonis ir Pranas Razgaitis.

pirmenybių tiek dalyvių 
skaičium, tiek rezultatų at
žvilgiu. Tačiau tenka apgai
lestauti, kad mūsų sporto 
mylėtojai nesikreipia į kal
bos žinovus, kad būtų su
rasti ir sulietuvinti to gra
žaus sporto terminai ir iš
sireiškimai. Svetimos kal
bos terminologijos naudoji
mas žaloja kalbą ir nepri
sideda prie sporto įvykių 
lietuviškos nuotaikos. Tą 
patį galima pasakyti ir apie 
kitas sporto sritis. Tačiau, 
tai uždavinys, kuriam rei
kia ir laiko, ir nuoširdžių 
pastangų, kurių iš pačių žai
dėjų reikalauti negalima. 
Bet laikas susirūpinti labai 
apleista mūsų sporto termi
nologijos sritimi.

TAUPOS KREDITO 
KOOPERATYVO 

KAPITALAS JAU SIEKIA 
3/4 MILIJONO DOLERIU

Per paskutiniuosius porą 
mėnesių TAUPOS narių 
skaičius ir įnašai smarkiai 
padidėjo ir kapitalas jau 
siekia 3/4 milijono dolerių.

Lietuvių kredito kooperatyvas 
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119

i

TAUPYKITE IR
SKOLINKITĖS
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Skoliname : 
asmeniniams reikalams, 
automobilių pirkimui, 
namų pagerinimui, ir 
morgičiams.

Palūkanos už sutaupąs:
Term. indėliai
($3,000 +)
6-sių mėn.

12-kos mėn.
18-kos mėn.
30-ties mėn. 
Spec. taup. s-ta 
($2,000+) 
Reg. taup. s-ta

Metinis 
Prieaugis

8.51%
9.04%
9.31%
9.58%

7.98%
6.10%

PARDUODAME PINIGINES PERLAIDAS (MONEY 
ORDERS) PRIIMAME MOKESČIUS UŽ ELEKTROS, 
ŠILDYMO, TELEFONO IR VANDENS SĄSKAITAS.

TAUPOS DARBO VALANDOS 
TREČIADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

10:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p.

adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose. 

SEKMADIENIAIS 
11:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p. 

Dievo Motinos parapijos patalpose 
(centrinėje TAUPOS būstinėje).

VISOS SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS SU 
NATIONAL DEPOSIT GUARANTEE CORPORATION

Kooperatyvo pirminin kas 
Vytautas A. Staškus tikisi, 
kad iki šių metų galo TAU
POS kapitalas sieks vieną 
milijoną dolerių.

Pradėta išduoti paskolas 
(mortgage) namų pirkimui, 
ir taip pat duodama ’refi- 
nancing loans’ tiems, kurių 
mortgičiai turi aukštesnius 
nuošimčius kaip kad ima
mus šiuo metu. TAUPOJE 
paskolos duodamos geromis 
išsimokėjimo sąlygomis ir 
palyginant su kitomis fi
nansinėmis institucijomis, 
geresniais nuošimčiais. Kvie
čiame sustoti TAUPOS 
įstaigoje dėl smulkesnių in
formacijų. Taupymo certi- 
fikatų nuošimčiai yra aukš
čiausi šiuo metu.

Taip pat primename, kad 
TAUPOJE galite nusipirkti 
pinigines perlaidas (money 
orkers) ir apsimokėti elek
tros, šildymo, telefono ir 
vandens sąskaitas.

Kviečiame visus CIeve
lando ir apylinkių lietuvius 
įstoti į šią vienintelę lietu
višką finansinę instituciją 
Ohio valstijoje.

Smulkesnės informa
cijos suteikiamos TAU
POS įstaigoje.
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Ateitininkų kongreso užkulisiai
Chicagoje Vykęs ateiti

ninkų kongresas Darbo die
nos savaitgaly buvo gausus, 
bet kartu pasižymėjo ir sa
vo naujovėmis.

Laike pamaldų Brighton 
Park šventovėje, kuriose 
dalyvavo ir kardinolas Ber- 
nardin, buvo įterpta ir tau
tinių šokių grupė. Mergai
tės, tautiniais rūbais apsi
rengusios, šokdamos nune
šė gėliųjjuokštes ir padėjo 
prie Marijos statulos. Kar
dinolas smalsiai žiūrėjo į tą 
ceremoniją, bet nepareiškė 
nieko atmetančio. Kiti klau
sė, kodėl nesušokti per mi
šias Sadutę?

Kitas naujas mėginimas 
buvo šokti ant scenos laike 
kongreso atidarymo iškil

J

NOTARY PUBLIC

J U OZAS MIKONIS - Reoltor
savininkas

EAST SHORE REALTY

866 East 185 Street, Cleveland, Ohio 
Telef. office 481-6900, res. 531-2190

Mums reikia namų Cuyahoga, Lake ir Geauga 
apskrityse, ypač East 185 gt. — Neff Road.

Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip
tis J mano įstaigą.

mių, giedant himną. Mer
gaitės judesiais bandė iš
reikšti himno prasmę. Šis 
šokis himnui nieko nedavė, 
o gal net ir trukdė.

šeštadienį iškilmingasis 
posėdis (iš pradžių užmirš
tos tautinė ir Amerikos vė
liavos vėliau buvo prie sce
nos pridėtos) buvo sujung
tas su paskaita, kuria skai
tė kun. dr. V. Cukuras: 
"Ateitininkija kryžkelėje”. 
Po paskaitos buvo viešos 
diskusijos. Eilės atstovų 
buvo pareikštas viešas ne
pasitenkinimas, kad kon
gresui vykstant "Draugas” 
spausdina atsiminimus, ku
rie iškelia Nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpio neigia
mumus. Labiau tiktų dabar 

atsiminimai, kurie parody
tų okupanto žiaurumus, o 
ne laisvos Lietuvos menkas 
ydas.

Įdomu buvo išgirsti ir at
sistatydinusio Federacijos 
vado dr. K. Pemkaus pasta
bas, kad ateitininkų spauda 
neturėtų spausdinti porno
grafinius eilėraščius (kaip 
tai buvo "Ateityje”) ir atei
tininkų fondai neturėtų 
spausdinti liberališkų ne 
ateitininkiškų knygų. Atro
do, kad jis atsistatydinęs, 
nes negalėjo pakęsti truk
dymų ir neturėjęs atramos 
savo griežtai ateitininkiš- 
kai linijai prieš liberališkai 
nusiteikusius savo kai ku
riuos draugus. Kaip toji 
"kryžkelė” pas ateitininkus . studentų ateitininkų ir pa- 
išsispręs ateityje, matysi-
me.

Kitas šio Kongreso įvy
kis, kuris net nebuvo į pro
gramą įrašytas, o tik pa
skutinę savaitę pridėtas, 
tai — Federacijos vado rin
kimai. šeštadienį, 3 vai. bu
vo sudaryta J. Polikaičio, 
einančio Federacijos vado 
pareigas, rinkimų komisija, 
kuriai vadovavo dr. A. Nor
vilą ir ta pati komisija bu
vo suvažiavusių patvirtinta 
rinkimus pravesti. Dr. A. 
Norvilą paskelbė, kad tik 
penktadienį gauti du kan
didatai, ir iš pasiūlytojų 
gauti sutikimai kandidatuo-

ti: inž. Pilypas Narutis ir 
Juozas Polikaitis. Dr. Nor
vilą paskelbė, kad užsiregis
travo 110 atstovų šiam 
Kongresui, kurie turi teisę 
balsuoti ir rinkti Federaci
jos vadą, čia vienas iš at
stovų paklausė, kodėl nega-_ 
Ii balsuoti visi Kongrese už
siregistravę ateitininkai ? 
Posėdžio prezidiume esąs ir 
šiuo momentu Kongresui 
vadovaująs Vt Kleiza, tuoj 
pranešė, kad Federacijos 
konstitucija sako, kad bal
savimo teisę turi tik atsto
vai. Dr. K. Pemkus, rody
damas konstituciją pasakė, 
kad konstitucijoje parašy
ta, kad "Federacijos vadą 
renka visi ateitininkai", bet 
į jo sakymą nebuvo kreipta 
dėmesio.

Tada atsistojo vienas iš 

skaitė studentų grupės pa
reiškimą, kad dr. K. Pem- 
kus atsistatydino ne nor
maliai, bet dėl mūsų vyres
niųjų ginčų. Jiems (studen
tams) visai nerūpi senes
niųjų ginčai, tad jie siūlo 
dr. K. Pemkaūs atsistatydi
nimą nepriimti ir prašyti, 
kad jis toliau tęstų Fede
racijos vado pareigas. Ir j 
šitą studento atstovo ir jo 
grupės oficialų pasiūilymą 
nebuvo visai kreipta dėme
sio.

Kanados ateitininkai pa
reiškė, kad jie nieko neži
nojo apie atstovų rinkimą 
ir jie jų neturi.

Vienai atstovei paprašius, 
kad. kandidatai į Federaci
jos vadus turėtų pasirodyti 
ir prisistatyti, nes daug kas 
jų nepažįsta, dr. Norvilą 
pareiškė, kad jis klausęs 
kandidatų prieš tai, ar jie 
nori kalbėti ir jie pasakę, 
kad jiems nepatogu patiems 
save reklamuoti.

Dr. Norvilą išdalino bal
savimo lapelius čia pat sa
lėje per rankas, jam talki
ninkavo čepaitytė ir J. 
Kuprys. Paprašė kad bal
suojantieji įrašytų vieną 
kandidatą. Po keletos minu
čių balsavimo lapeliai buvo 
surinkti. Surinkęs lapelius 
dr. Norvilą pareiškė, kad 
kas nori gali ateiti ir ste
bėti kaip balsai bus skai
čiuojami.

Prieš balsavimą visai ne
buvo suskaičiuota kiek at
stovų yra salėje, nei kiek 
balsuotojų yra salėje, nei 
kiek tų balsavimo lapelių iš
dalinta.

Mandatų komisijai iš sa
lės pasitraukus balsų skai
čiuoti, vyko dr. K. Skrups- 
kelio paskaita: "Krikščio
niškosios ir marksistinės 
konfrontacijos”. Paskaita 
buvo įdomi, tačiau neišbaig
ta prasme, kad daugiau ne
gu tris ketvirčius paskai
tos buvo apie tolimąją pra
ėjusią istoriją, o apie da
bartinį metą jau labai ma
žai. Norėtųsi, kad autorius

(Nukelta į 13 psl.)
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MATAS & TURNER 

REALTY

501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
486-2530
Broker

I

RITA MATAS
(CERTIFIEI) RES1DENTIAL APPRAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
CAROL BAGGOTT
PATRICIA SA.IOVEC
JONAS DUNDURAS 
HOWARD TURNER — Attomey 
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas 4

G.R.I. — C.R.A.

SBf! /uperior/avinas
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS: 
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams

JAKUBS AND SON 
Laidojimo Įstaiga 

Delio E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbaro Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

pastatams statyti,
■ namų remontams, 

■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /bving/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

v\
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Ateitininką kongreso užkulisiai...
(Atkelta iš 12 psl.) 

paruoštų antrąją dalį tos 
temos, dabarties meto kon
frontaciją ir ji būtų labai 
aktuali ir reikalinga.

Tuoj po paskaitos atvyko 
dr. Norvilą ir paskelbė: 
"Suskaičiavus visus balsus 
balsų dauguma Federacijos 
vadu išrinktas Juozas Poli
kaitis”. Tuoj atstovai pra
dėjo klausti, o kiek balsų 
gavo kiekvienas kandida

tas? čia tuoj įsikišo A. 
Barzdukas, Kongreso pre
zidiumo antrasis pirminin
kas, patvirtindamas, kad 
viskas yra sprendžiama šia
me Kongrese balsų daugu
ma ir daugiau nieko nerei
kia. Dabar dr. Norvilą vėl 
prabilo: "Prašau Kongreso 
nubalsuoti kad mes, Man
datų Komisija galime bal
savimo lapelius sudeginti”. 
Čia jau įsikišo dr. Vygan

tas iš salės: ”Nuo kada mū
sų istorijoje yra reikalinga 
leidimo balsavimo lapelius 
deginti. Aišku, kad tų lape
lių nereikia laikyti.” Visa 
salė nusijuokė ir prezidiu
mo pirmininkas pakartojo: 
"Naujas Federacijos vadas 
yra Juozas Polikaitis”, — 
salė plojo ir tuo būdu rin
kimai buvo užbaigti.

Argi demokratiniuose 
normaliuose rinkimuose ne
suskaičiuojama, kiek bal
suojančių yra ir po rinkimų 
nepaskelbiama, kiek iš viso 

balsavo, kiek kiekvienas 
kandidatas gavo balsų, kiek 
susilaikė: ir nebalsavo. Ir 
kas būtų buvę blogai, jei 
būtų buvę padaryta?

Įdomiausia paskaita, da
vusi šitam ateitininkų su
važiavimui toną ir atitiku
sį aktualiją, buvo dr. V. 
Vardžio paskaita: "Lietuva 
ir išeivija”. Jam buvo įteik
ta ir prof. Šalkauskio pre
mija 1500 dol. Jis savo 
moksliniu įžvalgum prista
tė sunkią dabarties Lietu
vos, Lietuvos Bažnyčios ir 

išeivijos padėtį pabrėžda
mas: "Nevalia pasiduoti 
Maskvos kiršinimams vie
nos išeivijos grupės prieš 
kitą”.

Tenka nustebti, kad pa
skutinis Federacijos vadas 
dr. K. Pemkus, kuris buvo 
visą laiką šiame suvažiavi
me, negavo leidimo save 
prisistatyti ir neleista jam 
perduoti pareigas naujai iš
rinktam, nei pasakyti, ką 
jis padarė laike dviejų sa
vo kadencijos metų. Kodėl?

(jk)

announcmg a

LLL LOlLUMlL^
an exciting 
PIE & CAKE 
BAKING 
CONTEST
That can win you cash 
and valuable prizes!
Get out your favorite recipes. Bake 
the pie or cake that’s already won 
the praises of your family and the 
envy of your friends.

NOW IT CAN WIN CASH OR
A VALUABLE PRIZE!

HERE’S HOW TO ENTER;
Fili out the entry form below and mail to:

The llluminating Company • Home Application • Room 511 
P. O. Box 5000 • Cleveland, Ohio 44101

SEMI-FINAL CONTESTS HELD AT THE FOLLOVVING LOCATIONS:
THURSDAY, OCTOBER 10 

Mount Calvary Lutheran Church 
12826 Lorain Avenue (in gymnasium)

FRIDAY, OCTOBER 18 
Brooklyn Masonic Temple 
3804 Pearl Road

WEDNESDAY, OCTOBER 23 
Our Lady of Lourdes School Cafeteria 
East 55th and Broadvvay

THURSDAY, OCTOBER 24 
The Commodore Theatre
East 152nd and Lake Shore Boulevard

Entries accepted 9:00 - 11:00 a.m. • Judging begins 11:00 a.m. • Prizes awarded at each contestl

CONTEST RULES
• You mušt be a resident of the City of Cleveland.
• You mušt be at least 18 years of age to enter - CEI 

employees or members of their immediate families 
are ineligible.

• Contestants may enter either the pie or the cake 
bake-off būt not both.

• Pie contest is limited to two crust fruit pieš.
• Cake contest is limited to any two layer or sheet 

cake. (No angel food or chiffon cakes).
• Contestants mušt bring their baked entries and

2 copies of their recipe.
• Ūse disposable platės or pie-pans unless you plan 

on staying for the judging.
• Deadline for entries is October 6,1985.

r-----------------------------------------------------------------------------j

I I
| Name____________________________________ _____—------------ |

I I
| Address_____________________________ —-------——-------------- |

I I
| ---------------------------------------- I
■ 1

Date will enter (see above)------------------------------------------------------- I
I i

MAIL TO: |

Į Ilie niuminating Company j
HOME APPLICATION • ROOM 511 I

P.O. BOX 5000 • CLEVELAND, OHIO 44101 |
I_____________ ________ _______________ 1

Or call 687-6556 • Lines are open 24 hours

■■ - ■■■■■- -■ •■■■■■■••• - .................-
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Onos Jarašūnienės 75-tojo gimtadienio pagerbime kalba J. Malskis. Iš dešinės: duktė Liu
da, J. Malskis, sukaktuvininkė Ono Jarašūnienė, sūnus Emanuelis, E. Malskienė ir kt.

V. Bacevičiaus nuotr.

ONOS JARAŠŪNIENĖS DEIMANTINIS JUBILIEJUS

Onai Jarašūnienei giedama Ilgiausių metų ... Šalia stovi 
sūnus dr. Emanuelis Jarašūnas, J. Malskis ir kt.

V. Bacevičiaus nuotr.

Clevelando lietuvių vi
suomenėje Ona Jarašūnie
nė yra toji pozityve narė, 
kurią dažnai matai lietuviš
kuose parengimuose, šven
tėse, minėjimuose, parodo
se. Ji visada giedrios nuo
taikos, neišsemiamos ener
gijos ir lietuvišku papročiu 
labai vaišinga. Ji pirmoji 
ištiesia pagalbos ranką kai 
reikalinga. f Anksti likusi 
našlė ji išaugino ir išmoks
lino dukterį Liudą ir sūnų 
Emanuelj dirbdama ilgą 
laiką du darbus. Ją myli ir 
gerbia jos giminės ir drau- 
.gąi, tad jos deimantinę gi
mimo sukaktį atšvęsti, rug
sėjo 7 d. į GINTARO sve
tainę susirinko gražus bū
rys jos šeimos narių, gimi
nių ir draugų. Susirinkę 
svečiai būriavosi apie šven
tiškai padengtą stalą, kurį 
puošė baltų gėlių puokštė 
su trim degančiom žvakėm, 
ir laukė atvykstant sukak
tuvininkės. Ją atlydėjo sū
nus dr. Emanuelis ir juos 
įeinančius svečiai pasitiko 
su daina — ”Ar aš tau sese 
nesakiau, ar aš žodelio ne
tariau, iššluok kiemelį su- 
oatoj, atskris sūnelis nedė- 
lioj ...”

Pagerbimo šventės ini- sesers vardu pasveikino sa- 
eiatorė Julija Bartkuvienė 
su kitais rengėjais Nora 
Braziuliene ir Jurgiu Mals- 
kiu prisegė Onutei gėles. 
Svečiams susėdus prie sta
lo, J. Malskis pasveikino su
kaktuvininkę visų vardu jos 
deimantinio jubiliejaus pro
ga ir pakvietė šventės daly
vius, pakėlus-šampano tau
res, sugiedoti jai Ilgiausių 
metų. Išgėrus šampaną, kad 
visi pasijustų vienos šeimos 
nariai, J. Malskis paprašė 
svečius atsistoti ir susi
ėmus rankomis garsiai su
kalbėti TĖVE MŪSŲ pra
šant Aukščiausiąjį palai
mos.

Svečiai vaišinosi GINTA
RO skaniai paruoštu mais
tu, šnekučiavosi, dalinosi 
įspūdžiais.

Izabelei Jonaitienei pra
nešus, kad šiais metais Jur-

gis Malskis, 12 metų išbu
vęs LB Clevelando Apylin
kės pirmininku, irgi šven
čia 75-tąjį gimtadienį, sve
čiai vėl pakėlė šampano 
taures ir entuziastingai su
giedojo Jurgiui Maskiui Il
giausių metų.

Toliau, Izabelė Jonaitie
nė, pasikvietus į talką J. vaišinosi kava ir skanumy- 
Bartkuvienę ir J. Malskį, 
padainavo jos pačios sukur
tą, Onutės garbei dainą, o 
svečiai linksmai pritarė.

Dr. Emanuelis, savo ir

vo mylimą mamutę pareikš
damas džiaugsmą, kad tu
rėjo progą dalyvauti jai su
ruoštoje šventėje. ”Atskri- 
dau, mamute pas tave, nes 
tu man viena ...” Jo žodžiai 
išsakė didelę sūnaus meilę 
ir pagarbą savo motinai ir 
maloniai palietė visų svečių 
širdis. Sūnus taip pat pa
dengė pagerbimo vaišių iš
laidas. Kartu jis atvežė lin
kėjimus iš Los Angeles iš 
draugų ir pažįstamų ir pra
nešė, kad Los Angeles vy
rų kvartetas, kuriame ir jis 
dainuoja, greitu laiku pri
statys Clevelande jų įdai
nuotą plokštelę.

Nora Braziulienė pareiš
kė Onutei savo linkėjimus 
jautriai solo padainuodama: 
”Aš bijau pasakyt, prasi
tarti bijau, kaip mes my
lim tave...”

Jubiliatę Onutę pasveiki
no J. Budrienė ir su dėkin
gumu prisiminė, kad Onutė 
ir jos vaikai lankė ir guodė 
ją sunkiose valandose. Su 
nuoširdžiu humoru sveiki
no Onutę Jonas Nasvytis.

Besikeič i a n t kalbom, 
skambant dainom, svečiai 

nais — Laimos Jucaitienės 
iškeptu, išdidžiu dviejų 
aukštų sukaktuviniu tortu 
ir kitais Onutės draugių iš
keptais kepiniais.

Šv. Kazimiero iii mokyklos abiturientai buvo pagerbti rugsėjo 8 d. Lietuvių Namuose 
Gintaro restorane. Pagerbimą suruošė LB Ohio apyg. valdyba. Nuotraukoje sėdi iš kairės*, abi
turientai A. Taraška, V. Majoravaitė, N. Marcinkevičiūtė, L. Vyšnionytė ir D. Steponavičius. 
Stovi: J. Žilionis, V. Brizgys, abit L. Biliūnas, N. Balčiūnienė, abit S. Puškorius, apyg. pirm. 
J. Mikonis, J. Čyvas ir S. Butrimas. y 3^^ nuotr.

Vaišėm slenkant prie pa
baigos, Onutei buvo įteik
ta sveikinimo kortelė su vi
sų dalyvių parašais ir di
delė kristalinė lempa, dova
na, kurios šviesa Onutei 
primintų draugystę ir mei
lę. Sukaktuvininkė linksmu 
nuotaikingu žodžiu padėko
jo visiems už suruoštą jai 
tokį malonų pagerbimą, 
šventę pabaigti, pakvietė 
visus į pikniką sekantį sek
madienį savo dukters sody
boje.

Linkime mielai Onutei 
dar daug daug malonių ir 
sveikų metų ir giedrių die
nų !

Antanina Puškoriūtė

ABITURIENTŲ 
PAGERBIMAS

šešioliktasis Clevelando 
lietuvių abiturientų prista
tymas jvyko rugsėjo mėn. 
8 d. Lietuvių namų Gintaro 
valgykloje.

Abiturientų pagerbimą 
pradėjo LB Ohio Apygar
dos pirm. J. Mikonis, linkė
damas sėkmės tolimesnėse 
studijose, nepamiršti tėvy
nės Lietuvos ir jos kalbos. 
Po to pakvietė visus gra
žiai praleisti popietę.

Toliau vadovauti buvo 
pakviesta vicepirm. p. N. 
Balčiūnienė. Ji labai gražiai 
pristatė abiturientus paaiš
kindama ką jie baigė, jų 
veiklą mokykloj ir už mo
kyklos ribų ir jų planus 
ateityje.

Sekantieji abiturientai 
buvo apdovanoti lietuviška 
knyga ir prisegtas lietuviš
kas ženklelis — Saulius Ba
nionis, Linas Biliūnas, Da
lia Kašubaitė, Viktorija Ma- 
jarovaitė, Nida Marcinkevi
čiūtė, Saulius Puškorius, 
Darius Steponavičius, An
tanas Taraška ir Lana Vyš- 
nionytė.

Abiturientus sveikino LB 
Krašto valdybos vicepirm.
K. žiedonis, lituanistinės 
mokyklos vedėja S. Stasie- 
nė, LB Kultūros tarybos 
pirm. I. Bublienė ir LB Cle
velando apylinkės pirm. V. 
čyvas. Abiturientų tėvų 
vardu žodį tarė Kęstutis 
Steponavičius, o abiturien

tų — Linas Biliūnas.
Baigiant programą J. 

Mikonis pakvietė abiturien
tus ir svečius sugiedoti Il
giausių metų.

Lanai Vyšnionytei sukal
bėjus maldą prasidėjo vai
šės.

Minėtas pagerbimas pra
ėjo sklandžiai ir daugumai 
patiko.

INJECTION MOLDING
OPERATIONS MANAGER 

The ideal candidate will have 
thorough understanding of the 
procedures for new mold sam- 
pling and operating an iniec- 
tion molding plant. Will have 
thorough background in hy- 
draulic and electrical iniection 
machine and auxiliary equip- 
ment maintenance. vvill 
have a thorough background in 
set-up and cycle optimization 
of the iniection molding pro- 
cess. Will be a good adminis- 
trator and problem solver, 
work well with people and have 
a minimum of 6 years experi- 
ence. To someone who meets 
these quallfications we believe 
we have an interesting oppor- 
tunity to dlscuss. Submit com- 
plete confidential resume with 
salary history or call Jim Holli- 
field, Oecatur Plastic Products, 
PO Box 387, North Vernon, IN 
47265, 812-346-5159

PROTOTYPE MACHINISTS
Lender for Prototype Caaling capable 
of doing set-upB alno Bridgeport 
Operatore.• tat & 2nd ahifls available. 
14 Mile Oequindre area, Troy, Mich. 
Call between 8 & 4:30. Mon. thru Frl. 
313-588-2240. (35-41)

VANTED
OPERATOR-REPAIRMAN 

OR MAINTENANCE MAN
Experienced in Walerbury 

Farrel Eyelel Transfer 
Preaaes No. PC-110 & PC-20-10. 

Good pay, all fringea.
Call 313-961-4034

(32-41)

Engineer

DESIGN ENGINEER
The Electro-Flyte Division of 
the Black Ckmon Compony 
hos an immediate opening for 
a Design Engineer. Maįor re- 
sponsibilities include design- 
ing systems from customers 
and sales specifications. Suc- 
cessful candidate should have 
2 to 5 years experience with 
DC drives, preferably in the 
pulp/paper or paper conver- 
ting and printing industries. 
Experience with progrommo- 
ble controllers a plūs. Salary 
commensurote with experi- 
ence. Send your resume in 
confidence to:

THE BLACK CLAWSON CO.
Electro-Flyte Division
802 New York Statė 

Route 3 West
Fulton, New York, 13069 

Equal Oppottunitv Employer
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PIRMĄ KARTĄ
CLEVELANDE

Į Clevelandą atvyksta 
Philadelphijos teatralai ir 
dainininkės. Rugsėjo 28 d.., 
7:30 yal. vak..jie atliks pro
gramą Dievo Motinos para
pijos salėje.

Jaunimo teatras prista- ■ 
tys Julijos Dautienės para
šytą ir režisuota vieno veik
smo komediją, "šeimos por
tretas”. Komedijoje vaiz
duojamas modernių laikų 
šeimos gyvenimas.

Dainomis programą pa
pildys Danutė Rukšytė ir 
Rasa Krokytė. Jos balsus 
lavina pas operos solistę 
Juozę Augaitytę.

Šie teatralai ir daininin
kės turėjo pasisekimą ne 
tik Philadelphijoje, bet ir 
kituose miestuose.

Linksmavakarį rengia 
Dainavos globos komitetas 
Clevalende. Visas pelnas 
skiriamas Dainavos stovyk
lai. Bilietus platina R. ir A. 
šilgaliai (481-0332) ir A. 
ir R. Zorskai (371-0130). 
Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia visus Clevelando lietu

vius atsilankyti ir paremti 
Dainavos stovyklą.

• OHIO LIETUVIŲ GY- 
TOJŲ draugija, pirmininkau
jama dr..J. Stankaičio, malo
niai kviečia visus lietuvius da
lyvauti draugijos metiniame 
susirinkime-pobūvyje, kurio 
metu bus įteikta kultūrinė pre 
mija 1000 dol. Pobūvis įvyks 
š.m. rugsėjo 28 d. Clevelando 
Lietuvių Namų didžiojoje salė 
je. Pradžia 7 v. v. Po oficialios 
dalies, meninės programos ir 
vakarienės, seks šokiai. Bilie
tai asmeniui 20 dol. Vietas 
prašome rezervuoti pas dr. J. 
Stankaiti ir dr. V. Maurutį.

KRUPAVIČIAUS - 
STULGINSKIO 

MINĖJIMAS

Šiemet sukanka 100 meti£ 
nuo prezidento ALEKSAND
RO STULGINSKIO ir prelato 
MYKOLO KRUPAVIČIAUS 
gimimo. Jiems prisiminti ir 
pagerbti š.m. rugsėjo 29 d. 
CIevelande yra rengiamas mi- 
nėjimas-akademija, kuri įvyks 
4 vai. p.p. Dievo Motinos lie
tuvių parapijos salėje.

Minėjime paskaitą skaitys 
prof. dr. KAZYS ERINGIS. 
Bus ir meninė programa. Po 
jos kavutė. Rengėjai nuošir
džiai kviečia visus Clevelando 
lietuvius minėjime gausiai da
lyvauti. ,

• Dr. Broniaus Kazėno 
ir Douglas K. Penningtono 
įsteigta P. K. Production 
korporacija pfrmą kartą 
stato jų sukurtą muzikinį 
veikalą ”The Creators” (kū
rėjai).

Pilnas laisvas parodoma
sis spektaklis bus rodomas 
rėmėjams, spaudos, TV at
stovams ir kit. pirmadienį, 
rugsėjo mėn. 30 d. 8 v. v.

DIRVA

Prof. dr. Kazys Ėringis atvyksta j Clevelandą, skaitys pa
skaitą š. m. rugsėjo 29 d., sekmadienį, 4 vai. p. p. Dievo Mo
tinos parapijos salėje rengiamame prezidento Aleksandro Stul
ginskio ir prel. Mykolo Krupavičiaus 100 metų gimimo sukakčių 
minėjime. Bus meninė programa ir kavutė. Visi lietuviai malo
niai kviečiami atsilankyti.

C. K. Riekei teatro salėje, ' 
Lake Erie College Paines
ville, Ohio. Publikai pre
mjera bus spalio mėn. 2 d.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

8 v. v. ten pat. Po ptemie- 
ros seks eilė dieninių bei 
naktinių spektaklių.

Informacijai tel. 352-3364 
ext. 305 popietiniu laiku.

• Jaunųjų muzikų kon
certas įvyks š. m. spalio 5 
d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Dievo Motinos parapijos 
salėje, CIevelande. Lietuvių 
visuomenė maloniai kviečia
ma atsilankyti.

HtESSMAN/W-N«nh AmeriCM 
Communicstions is looklng for an 
•xp'd pr«sman/w on Harrls, 
Schrlbgr, sarlas 1000 eouipmeni 
Kamara Inslalllno a 22x32, 5 color 

roll-lo-roH, roll-to-fokl. roll-to- 
sheel & we ara looklng for a lop 
nofch prlnter wlth complele back- 
ground in pra-preu, prooflng, ate 
Thls indivldual should have mana- 
gerlal capabilltles lo train & super- 
vise a full 3 shlft operallon We are 
localed In the beautlful mountalne 
of South Centrai PA. Salarv & bena- 
ffts commensurate w/vour abllifv. 
Send resume lo: North American 
Communications, Phll
Sukenlk/Human Resources Mana- 
ger, PO Box 39, DuncansvIHa, PA 
Uite. No phone Ingulres plMte.

• RUGSĖJO 28 D. Vakaras 
Dainavos stovyklai paremti: 
komedija (Šeimos portretas) ir 
Mergaičių duetas iš Philadel
phijos.

• RUGSĖJO 29 D. sękma- 
dienį, 100 metų gimimo prel. 
M. Krupavičiaus ir prez. A. 
Stulginskio minėjimas Dievo 
Motinos parapijoje.
• SPALIO 5 D. Jaunųjų mu

zikų konkursas. Rengia JAV 
LB kultūros taryba.

• SPALIO 12 d. Clevelando 
šaulių 15 metų įsikūrimo mi- 
Jiėjimas Lietuvių Namuose.

• SPALIO 13 D., 4 vai. p)p- 
piet solistės Aldonos Stempu- 
žienės koncertas ir naujos 
plokštelės pristatymas Dievo- 
Motinos parapijos auditorijoje.

CLEVELAND ŠAULIŲ 15 METŲ 
SUKAKTUVINIS

Ml N ĖJIMAS-BAN KETAS 
įvyks š. m. spalio 12 d., 

šeštadienį, 7 vai. vak.
LIETUVIŲ NAMŲ DIDŽIOJOJE SALĖJE.

Meninę programos dalį atliks pirmą 
kartą CIevelande Baltimorės vienetas "AI
DAS”.

šokiams gros geras ”OASIS” orkestras.
Skani vakarienė — vertinga loterija.

Bilietai — 15 dol. asm. arba stalus po 10 as
menų prašome užsisakyti pas Norą Braziulienę tel. 
486-9944, Stepą Butrimą telef. 481-2130 ir abiejų 
kuopų valdybos narius.

Visi maloniai kviečiami.

Minėjimo rengimo komitetas

IMT. 37 — 15

• SPALIO 19 D. Hamiltono 
teatras. Rengia LB Ohio apy
garda.

• SPALIO 27 D. Clevelando 
skautininkių draugovės rengi
nys.

• LAPKRIČIO 2 D., šešta
dienį, Pabaltiečių vakaras Lie
tuvių Namuose. Ruošia AL 
Taryba, Latvių Sąjunga ir Es
tų Taryba.

• LAPKRIČIO 9 D. Lietuvių 
namų metinis balius.
• LAPKRIČIO 10 D. Šv. 

Jurgio parapijos tradicinis ka
lakutų festivalis.

• LAPKRIČIO 16-17 D. 
Lietuvių dienos. Rengia LB 
Clevelando Apylinkė.

• LAPKRIČIO 23 D. LKVS 
Ramovė rengia kariuomenės 
šventės minėijmą.

• GRUODŽIO 1 D., sek
madienį, 3 Vai. p. p. kultūrinė 
popietė, Dirvos 70 metų su
kakties užbaigimo proga.

• GRUODŽIO 23 D. Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos Kalėdų 
ppllltė.

• GRUODŽIO 31 D. Naujų 
metų sutikimas, rengiamas 
Lietuvių namų direkcijos ir 
Čiurlionio ansamblio.

1986 m.
• SAUSIO 19 D., sekmadie

nį, 4 vai. popiet Angelės Kara
liūtės fortepijono, rečitalis Die
vo Motino parapijos auditori
joje.

• KOVO 9 D. Kaziuko mugė.
• KOVO 22 D. Šv. Kazimie

ro lit. mokyklos koncertas 
Dievo Motinos parapijoje.

• GEGUŽĖS 11 D. Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos Motinos 
Dienos minėjimas.

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

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
CIevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotu maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių; knygų 
ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

PK PRODUCTIONS INC.
PASAULINĖ PREMJERA

THE CREATORS (KŪRĖJAI)
AUTORIAI IR KOMPOZITORIAI

DOUGLAS K. PENNINGTON ir BRONIUS KAZĖNAS

TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 2-19 D.
C. K. RICKEL TEATRE LAKE ERIE COLLEGE MENTOR AVĖ. 

PAINESVILLE, OHIO

Bilietai $8.00 ir studentams $6.00. Grupėms pigiau — šeštadie
nį 2:00 vai. po pietų. Seniorams $4.00. Užsakyti bilietus — telef. 
352-3365 (Painesville) ar 486-3406 Cleveland).



DIRVA
• Inž Vytautas Didžiulis, 

Lancaster Steel Co., Ine. 
prezidentas, su žmona Jad
vyga, Dirvos sukaktuvi
niam vajui atsiuntė 1000 
dolerių. Nuoširdžiai dėkoja
me.

• Rūta Šakienė, ALT 
S-gos Los Angeles skyriaus 
pirmininkė, savo vyro a. a. 
Petro Sako atminimui, Dir
vos sukaktuviniam vajui 
atsiuntė 1000 dol. Nuošir
džiai dėkojame.

METINIS ALT 
SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Lietuvių Tary
bos 45-tas metinis suvažia
vimas įvyks lapkričio 2 d. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose, Chicagoje. Suvažia
vimo registracija prasidės 
8:30 vai. r. Suvažiavimo 
atidarymas 9:30 v. r. Po 
valdybos ir atstovo iš Wa- 
shingtono pranešimų ir po 
dalyvių pasisakymų bei sky
rių pranešimų įvyks naujos 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos sudarymas. ALT 
posėdyje rugsėjo 13 d. iš 
anksto numatytos reikia
mos komisijos, kurios bus

pasiūlytos suvažiavimui pri
imti. Po suvažiavimo, 7:30 
vai. vak. toje pat salėje 
įvyks iškilminga vakarienė, 
kurios metu bus paminėta 
ilgamečio ALT pirmininko 
a. a. L. šimučio mirties 10 
m. sukaktis. Garbingąjį ve
lionį trumpa paskaita api
būdins jo buvęs artimas 
bendradarbis J. Laučka. Va
karienę organizuoja Matil
da Marcinkienė, Chicagos 
Lietuvių Tarybos pirminin
kė.

MIRĖ ELZĖ JANKUTĖ

Š. m. rugsėjo 9 d. Toron
te. mirė Mažosios Lietuvos 
patriarcho Martyno Jan
kaus duktė Elzė, eidama 92 
amžiaus metus.

Rugsėjo 13 d. po gedulin
gų pamaldų Išganytojo 
šventovėje palaidota šv. Jo
no kapinėsie.

• Užuojautoje a. a. Ele
nai Mikšienei (Dirva Nr. 
36, 12 psl.) priimant tele
fonu padaryta klaida, vie
toj — A. V. Stankai, turėjo 
būti A. V. Tomkai. Atsipra
šome.

ĮVYKSTA Š. M. SPALIO 12 D., ŠEŠTADIENĮ 
JAUNIMO CENTRO SALĖSE, CHICAGOJE.

DIRVOS 70 METŲ SUKAKČIAI 
PAMINĖTI KOMITETAS

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS ŽINOMI MUZIKAI — 

smuikininkė BRIGITA PUMPOLYTĖ ir 
gitaristas JUOZAS ANTANAS KASINSKAI

Kokteiliai nuo 6 vai. vak. apatinėje salėje, meninė programa ir 
vakarienė 7 vai. vak. didžiojoje salėje.

Šokiams groja neolituanų orkestras, vadov. ALGIO MODESTO.
Bilietai gaunami: Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71st Street, telef. 

471-1424 ir pas komisijos nares: Jolandą Kerelienę, telef. 257-2558 
ir Filiną Braunienę, tel. 476-3525.

Visi kviečiami dalyvauti ir nuotaikingai praleisti vakarą.

Mano mokytojui gimnazijoje

A. A.

VINCUI RAMONUI

mirus, broliams KOSTUI ir JUOZUI, brolie

nei REGINAI, brolvaikiams bei jų šeimoms 

ir visiems artimiesiems giliausią užuojautą 

reiškia

Jonas Maurukas 
su šeima

LATHE OPERATORS 
ANO

BORING MILLOPERS.
Days. Minimum 3 years experl- 
ence. Mušt read blueprlnts, do 
own setups and have own tools 

CLEARINGINC.
DETROIT SERVICE CENTER 

11430 K ALTZ 
WARREN. MICH 48089

II-ji TUNTININKŲ 
KONFERENCIJA

LSS Seserijos ir Brolijos kvie 
čiama II-ji Tuntininkų Kon
ferencija įvyks š.m. spalio 
12-14 d.d. Beaumųpt stovykla 
vietėje, Rock Creek, Ohio, ne
toli Clevelando. Atvažiuoti 
galima (ir pageidaujamai) jau 
penktadienio vakare.

Tuntininkų Konferencijos 
vedėjai yra jvs Marija Vasi
liauskienė ir ps Algis Senkus, 
VS pavaduotojai. Administra 
cinę atsakomybę neša Skaučių 
Seserija.

Kviečiami yra Tuntininkai- 
ės/Vietininkai-ės, jų pavaduo 
tojai-os ir rekomenduoti vadi- 
jų nariai-ės, Skautininkų-ių 
draugovių vadovai-ės, Rajonų 
Vadeivos-ės ir Vadė-ai, Sky
rių Vedėjai-jos ir Pirmijos na- 
riai-rės.

Konferencijos mokestis - 40 
USA doleriais. Registruotis iki 
spalio 1 d., įmokant $10, pas 
Danutę Belzinskienę, 312 Cly 
more Blvd., Richmond Hts., 
OH 44143, tel. 216 /
486-5634. Čekius rašyti Lithu 
anian Scouts Assn., Ine. var
du.

Dirvos 70 metų 
sukakčiai 

paminėti vajus
Atsiliepdami į Dirvos 70 metų sukakčiai pa

minėti atsišaukimą, sukelti Dirvai paremti 70,000 
dol., aukojo šie asmenys:

Dr. Leonas ir Irena Kriaučeliūnai, Lock Port, III.

MACHINE REPAIRMAN 
Days. 5 yrs. exp. or-lourneyman onmechaMca^Um^pressos.

DETROIT SERVICE CENTER 
11430KALTZ ... 

WARREN, MICH 48089

ELECTRICAL JOURNEYMAN 
Knowledge of presses. welders, and 
aome automation equipment required 
for automotive stamping plant.

Sentfr resume to:
O. L. ANDERSON CO. 

13400 BURT ROAD 
DETROIT. MICHIGAN 48228 

(35-39)

(anksčiau yra davę 1000 dol.) .............4,000.00
Donatas ir Vida Si liūnai, Pompano Beach, Fla.

(anksčiau yra davę 100 dol................ ...1,900.00
Inž. Vytautas ir Jadvyga Didžiuliai,

Pompano Beach, Fla............ ......  1,000.00
Rūta Šakienė, a. a. Petro Sako atminimui, 
Glendale, Ca................................................. „..l.OOO.OO
Aloyzas Jancys, St. Petersburg, Fla.

(anksčiau yra davęs 700 dol.) ............ 300.00
Gasparas Kazlauskas, Sun Valley, Ca...........250.00
Kazys šimulis, Chicago, III................................ 150.00
DLK Birutės D-jos Clevelando skyrius........ 50.00
Jadvyga Budrienė, Strongsvile, Ohio............ 20.00
Ernest Bliudnikas, Centerville, Mass........... 10.00
Stasys ir Marija Radžiūnai, Omaha, Nebr. 10.00 
Alfonsas Koncė, Woodhaven, N. Y............... 25.00
Stasys Virpša, Chicago, III.........................  70.00
Jonas Balbatas, Cleveland, Ohio ..................  50.00
B. O. Kremeriai, La Grange, III...................... 50.00
Stasys ir Irena Giedrikiai, Juno Beach, Fla. 25.00 
ALT S-gos Detroito skyrius

(anksčiau davė 100 dol.) .........................400.00
Vladas ir Dalia Būtėnai, Washington, D. C. 20.00 
Detroito j. šaulių švyturio kuopa ................ 30.00
J. Kesgailienė, Montreal, Que....................... 20.00
Vincas Tamošiūnas, Detroit, Mich.

(anksčiau yra davęs 50 dol.) ................ 50.00
E. Bakūnienė, Ellicot City, Md. ........   15.00
Marija Kuprionienė, Los Angeles, Ca..........  20.00
Petras Vileišis, Waterbury, Ct........................100.00
Jane ir Juozas Daunorai, Oak Lawn, III........ 50.00
ALT S-gos St. Petersburg skyrius................ 100.00
ALT S-gos Daytono skyrius............................. 30.00
Stasė Mickienė, Medinah, III........................... 100.00
Eugenija Maslauskienė, Richmond Hts., Ohio 15.00 
Juozas Baškauskas, Brockton, Mass........ ...... 10.00
ALT S-gos Clevelando skyrius ..................... 50.00
Stasys Mankus, Chicago, 1)1..........................  50.00
ALT S-gos valdyba, Chicago, III.............. .....100.00
Juozas Stempužis, Cleveland, Ohio................ 50.00
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