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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Bravo, bet kas toliau?
Po laivo Achille

Amerikiečiai, be pažiūrų 
skirtumo, sveikina prezidentą 
Reaganą, įsakiusį JAV karo 
lėktuvams priversti Egipto lėk 
tuvą nusileisti Sicilijoje, kur 
buvo suimti keturi piratai, ke
lias dienas terorizavę Italijos 
laivą Achille Lauro - įgulą ir 
keleivius, bei nužudę vieną iš 
jų, JAV pilietį.

Iš Amerikos pusės žiūrint, 
kitaip ir negalėjo būti. Iš 
tikro reikalas yra daugiau 
komplikuotas. Jau pirmame 
sakinyje turėjome linksniuoti 
tris suverenines valstybes, 
kurių interesai nesutampa. 
JAV prestižas neleidžia, kad 
kas nors terorizuotų jų pilie
čius. Egiptą su kitais arabų 
kraštais riša solidarumas Pales 
tinos klausime. Jų preziden
tas Sadatas buvo nužudytas 
už separatinę taiką su Izraeliu, 
Šitokiu pat likimu turi skaity
tis ir dabartinis prezidentas 
Mubarakas. Italija palaiko 
draugiškus ryšius su arabų 
valstybėmis. Kai kas aiškina 
priklausomybę nuo arabų na£ 
tos, tačiau yra ir kitų sumeti
mų už tuos draugiškus ryšius. 
Prie tų trijų valstybių reikia 
pridėti dar PLO (Palestinos iš
silaisvinimo organizaciją) kuri 
nėra suvereninė valstaybė, 
bet turi teisę Jungtinėse Tau
tose laikyt savo oficialų stebė
toją ir atstovybes visoje eilėje 
valstybių.

PLO, dėl suprantamų prie
žasčių, nėra vieninga organi
zacija. Ji susideda iš visos ei
lės grupių, panašiai kaip mū
sų Vlikas. Tos grupės ne tik 
pešasi tarp savęs, bet griebiasi 
atskirų žygių be kitų žinios ir 
pritarimo.

Labai galimas daiktas, kad 
tas laivo pagrobimas buvo vie
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nos grupės (Palestinos išvada
vimo fronto) darbas - juk ja
me dalyvavo tik keturi asme
nys. Taip pat atrodo, kad jų 
planas buvo ne pagrobti laivą 
Aleksandrijoj, bet jau atplau
kus į Ashokt uostą Izraelyje. 
Bet vienam iš įgulos narių pa-

Lauro aferos
Vytautas Meškauskas

stebėjus ginklus, piratai buvo 
priversti veikti jau Aleksan
drijoje.

Nei vienai valstybių laivo į 
savo uostą neįsileidus, prezi
dentui Mubarakui turėjo pasi
rodyti, kad jis pasitarnautų vi 
siems suinteresuotiems, jei lai
vo pagrobimas galėtų pasi
baigti visiems laimingu būdu. 
Atrodė, kad taip ir galėjo pa
sibaigti, jei teroristai nebūtų 
nužudę vieno keleivio - JAV 
piliečio. Apie tai jis, Mubara
kas, galėjo nežinoti, ar - jei 
tikslas pateisina priemones - 
galėjo nuduoti nežinąs.

PLO vadas Arafatas, kuris 
pats pasmerkė laivo pagrobi
mą, įkalbėti piratus pasiduoti 
pasiuntė PLF vadą Abbasą, 
kuris greičiausiai pats tą pa
grobimą suorganizavo. Jei 
Mubariko planas pasisektų ir 
piratai laimingai grįžtų į Tu
nisą, kur buvo perkelta PLO 
būstinė, po to kai buvo išvary
ta iš Libano, juos ten Tunise 
būtų pasitikę kaip didžiausius 
herojus.

Dėl viso to, Reaganui neliko 
nieko kito, kaip lėktuvą pri
versti nusileisti Sicilijoje.

Italija, aišku, ir turi privile
gija - jei taip galima išsireikš
ti - piratus teisti, nes nusikal
timas įvyko jos laive, tai yra 
jos teritorijoje.

Padėtį čia sukomplikavo 
mūsų minėto Abbaso egzisten
cija. Jis lydėjo tuos keturis pi
ratus. Italija nenorėjo suim
ti. Jį išduoti pareikalavo JAV, 
kaip laivo pagrobimo suma
nytoją. Italijos teismo tardy
tojas tą prašymą atmetė ir ki
tos italų įstaigos leido jam iš
važiuoti į Jugoslaviją. JAV 
prašė ir to krašto ji išduoti, 

pasiremdama sutartimi tarp 
abiejų valstybių. Pagal tą su
tartį Jugoslavija turėtų laikyti 
Abb'as suimtą 60 dienų, per tą 
laiką leidžiant JAV pristatyti 
reikalingus dokumentus jo iš
davimui.

Jugoslavija tačiau yra drau-

ALT S-gos Detroito skyriaus valdyba ir revizijos komisijos nariai pas Joną ir Joaną Švo- 
bus pasitinkant naują Jono Švobos knygą "Šeiminė ir prezidentinė Lietuva". Sėdi iš kairės: sky
riaus pirmininkas Albertas Misiūnas, viešnia Stasė Šimoliūnienė, autorius Jonas Švoba su 
žmona Joana ir revizijos kom. narė Eugenija Bulotienė. Stovi: skyriaus vicepirm. Vincas Ta
mošiūnas, sekr. Eduardas Milkus, ižd. Romas Macionis, revezijos kom. pirm. Stasys Šimoliūnas 
ir svečias Kazys Sragauskas. Trūksta valdybos nario Algirdo Vaitiekaičio, dariusio šią nuotrauką.

Šeiminė ir prezidentinė Lietuva
Amerikos Lietuvių tauti

nės Sąjungos Detroito sky
riaus valdyba ir revizijų ko
misija spalio 2 d. susirinko 
buv. ilgamečio skyriaus pir
mininko Jono Švobos na
muose sutikti nekantriai 
lauktos viešnios — Jono 
Švobos parašytos knygos 
"Šeiminė ir Prezidentinė 
Lietuva".

Susirinkusiems viešnią 
pristatė ir jos kūrėją, pa
sveikino skyriaus pirm. Al
bertas Misiūnas, tardamas 
šiuos žodžius:

Susirinkome čia, kukliam, 
tačiau reikšmingam mo
mentui, pagerbti mūsų iš
kilų Tautinės Sąjungos vei
kėją ir ilgametį Detroito 
lietuviško telkinio visuome
nininką, istoriką Joną Švo
bą, ryšium su jo veikalo 
"Šeiminė ir Prezidentinė 
Lietuva" pasirodymu. Tai 
jo ilgų metų kruopštaus 
darbo vaisius.. Tam momen
tui atžymėti gal reikėtų 
platesnio visuomenės dėme
sio, tačiau šiandien pasiten
kinkime tuo ką pats auto
rius mums paruošė. Galima 
drąsiai teigti, kad šis Jono 
veikalas yra istorinės reikš-

giška PLO ir prašymą atmetė.
Čia susiduriame su vienu 

klausimu, kurį norima apeiti 
tylomis. Vieno krašto piratai 
yra laikomi kito krašto laisvės 
kovotojais. Teroras, kaip tai 
nebūtų keista, yra silpnųjų 
ginklas. Kas šiandien kalbėtų

(Nukelta į 3 psl.) 

m ės, nes jis pasitarnaus ge
resniam ir objektyvesniam 
šeiminės ir prezidentinės 
Lietuvos laikotarpiui pažin
ti. Iki šiol tą Nepriklauso
mybės laikotarpį pažinojo
me tik iš palaidų, daugiau 
ideologiniai nudažytų pasi
sakymų spaudoje bei reto
rikoje.

Mums, gyvenusiems šimt
mečius nutautėjimo grės
mėje, Nepriklausomybę at
gavus, reikėjo stipraus tau
tinio poveikio, kad galėtum 
išlaikyti tautiniai nepažeis
tą sąmonę.

šis reikalas dabar paro
dys, kad Lietuvos tautinės 
minties veikėjai ir politikai 
laiku pastebėjo grėsmę Ne
priklausomybei ir nedelsda
mi ėmėsi, gal ir nepopulia
raus demokratiniu požiūriu 
veiksmo, tačiau pateisina
mo tautiniu supratimu. Tas 
politinis ėjimas pratęsė Ne
priklausomybės gyvastin
gumą, o vėliau išugdė pa- 
trijotinę, tautiniai susipra
tusią naują lietuvių kartą, 
kurios tautiniais turtais 
yra gaivinama ir šiandien 
lietuviškoji išeivija.

Mes giliai tikime, neabe
jojame, kad ir pats autorius 
tuo tiki, kad jo veikalas pa
sitarnaus mūsų istorijai, 
objektyviai aptariant pre
zidentinės Lietuvos laiko
tarpį. Neabejojame, kad 
plačioji visuomenė šiltai su
tiks jį. Esame tikri, kad bus 
ir kritikos bei polemikos. 
Tačiau nenusiminkime, nes 
tai pasitarnaus veikalo išpo
puliarinimui. O veikalo po

puliarumas parodys, kad 
Jūsų darbas neveltui, o mū
sų pastangos, panaudojant 
a. a. Juozo Tamošiūno tes
tamentinį palikimą finan
suojant Jūsų veikalo išlei
dimą, neša vaisių.

Ta proga priimkite, pa
dėkos ir pagarbos ženklan 
kuklią dovanėlę dr. Algirdo 
Budreckio redaguotą ir Vil
niaus Krašto Lietuvių iš
leistą istorinę knygą "Rytų 
Lietuvą".

Knygos autorius istori
kas Jonas Švoba visus daly
vius apdovanojo knyga, su 
įrašu joje. Išoriai knyga pa
traukli, kietais viršeliais, 
skoningai įrišta.

Prabėgoms knygą pavar
čius matosi, kad kruopščiai 
joje aptartas tas mums vi
siems taip brangus, mielas 
ir širdžiai savas, artimas, 
tiesiog pasakiškas, nubū- 
dusios Tautos kūrybingas 
laikotarpis.

Visus kviečiame įsigyti 
knygą ir kartu persvarstyti 
ir pergyventi tą stebuklin
gą mūsų Tėvynės istorijos 
tarpsnį — Nepriklausomos 
Lietuvos metą.

Susirinkime nutarta ar
timiausioje ateityje su kny
ga supažindinti Detroito lie
tuvių visuomenę.

Ponia Joana švobienė pa
vaišino mus kava ir gausy
be skanėstų. Širdingai pa
dėkoję p. Joanai švobienei 
už vaišes ir Jonui Švobai už 
brangią dovaną, susirinki
mą baigėme sudainavę 
jiems ilgiausių metų ...

S. šimoliūnas
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SMITIHĖ POLIT!^^
Sovietų propaganda skaičiais. - Gorbačiovas Paryžiuje. -

r

Teroristų veikla palietė ir sovietus. - Achille Lauro afera

Sovietų propaganda prieš- monstratyviai atmetė Rea- 
’žvaigždžių karą’ pasiekė gano pasiūlymą susitikti 
skaičių stadiją. Anksčiau JAV, D. Britanijos, Japoni- 
sovietai aiškinosi, norį su- jog> Prancūzijos, Italijos ir 
mažinti atominius ginklus, yak. Vokietijos vyriausybių 
ką jau seniai siūlo ameri
kiečiai, bet išsisukdavo nuo 
konkretaus skaičiaus pami
nėjimo. Jų užsienio reikalų 
ministeris Ševardnadzė, vie
šėdamas par prezidentą Rear duoti savo sutikimą. Tame 
ganą, paminėjo vieną skai
čių. Girdi, atomonius gink
lus galima būtų sumažinti 
50%. Reaganas iš principo 
tokį pasiūlymą pasveikino, 
laukdamas konkrečių duo
menų kaip ir kur. Atrodo, 
kad į tai pats Ševardnadzė 
nesigilino, nors praleido 2 
valandas privačiame pasi
kalbėjime ir dar liko pie
tums. Konkretesnį pasiūly
mą pereitos savaitės pra
džioje padarė sovietų dele
gacijos Ženevoje pirminin
kas Karpovas. Tas pasiūly
mas atrodo nepriimtinas. 
Visų pirma jis siejamas su 
JAV atsisakymu nuo jų 
'strateginės i n i c iatyvos’, 
kuri kaip tik privertė so
vietus grįžti prie Ženevos 
derybų stalo. Antra, jis taip 
suredaguotas, kad suma
žinti JAV tolimos ir viduti
nės distancijos raketas, bet 
paliestų sovietų tik ilgos 
distancijos raketas. Kitaip 
sakant, sovietai duoda su
prasti Europai, kad, norė
dami sumažinti sovietinę 
grėsmę, jie turi susitarti ■ jokio grąsinimo iš savo pu- 
su jais, o ne JAV. Be to, į gės, nors du pagrobti sovie- 
sovietai nori išsaugoti savo tai buvo nušauti, 
žemėje išrikiuotas tolimos 
distancijos raketas tokia
me skaičiuje, kad jis įga
lintų duoti JAV taip vadi
namą 'pirmą smūgį’, kuris 
išvestų iš rikiuotės tos pa
čios rūšies amerikiečių ra
ketas, o kaip tik to išvengti 
yra svarbiausias JAV atsi- 
ginklavimo politikos tiks
las. Tam tarnauti turi ir va
dinama strateginė iniciaty
va, populiariai praminta 
'žvaigždžių karu’.

žinoma, reikėjo laukti, 
kad sovietai, artėjant Žene
vos viršūnių konferencijai, 
ne tik nieko gero nepasiū
lys, bet tik padidins spau
dimą į. viešąją opiniją, še- 
verdnadzei šioje srityje ne
daug pasisiekė, nes spaudos 
ir televizijos dėmesys buvo 
atkreiptas ne į jo vizitą, bet 
tuo laiku pasitaikiusį huri- 
kaną ’Gloria’.

★
Pagal planą ševerdnadzės 

paliktą įspūdį turėtų sustip
rinti paties Gorbačiovo vi
zitas Paryžiuje. Mitterran- 
do prestižui gavus smūgį 
Greenpeace laivo susprog
dinimo aferoje, jam labai 
svarbu jį atgauti Europos bė Italijos turistinį laivą 
vadu prestižą. Dėl to jis de- Achille Lauro, 23,629 to,

galvom New Yorke, minint 
Jungtinių tautų 40 metų su
kaktį šio mėn. pabaigoje. 
Mitterrandas supykęs, kam 
nebuvo paprašytas prieš tai

susitikime Reaganas norėjo 
išpopuliarinti savo pozici
jas prieš susitikimą su Gor
bačiovo ir gauti savo są
jungininkų pritarimą.

Nelaimei ir Gorbačiovo 
vizitą aptemdė du įvykiai. 
Beirute buvo pagrobti ketu
ri sovietų pareigūnai, grą- 
sant juos nužudyti, jei So- 
vietija nepaveiks Sirijos 
nepulti Islamo fundamenta
listų pozicijų Lebano šiau
rėje — Tripolio mieste. Iki 
šiol teroristai sovietų nelie
tė. Ta dar nežinoma teroris
tų grupė turi ryšių su Ira
nu, kuris savo keliu Irako- 
Irano konflikte palaiko Ira
ną. Dideliu susidomėjimu 
visas pasaulis laukė kokia 
bus sovietų reakcija, už
miršdamas, kad jei to rei
kėtų, sovietai galėtų visą 
tą įvykį apeiti tylomis. Ten 
juk nėra laisvos spaudos ir 
televizijos, kuri pakeltų ko
kį triukšmą kaip matėme 
Amerikoje. TASSas tačiau 
apie pagrobimą pranešė, jį 
pasmerkdamas, tačiau be

Tuo pačiu laiku Izraelis 
padarė drąsų ėjimą savo 
kare su teroristais. Jo ke
turi amerikiečių gamybos 
lėktuvai nuskrido iki Tuni
so, kur susprogdino namus, 
tariamai tarnaujančius kaip 
PLO vyr. būstinė. Tai būk 
tai kerštas už trijų Izraelio 
piliečių, kurie greičiausiai 
buvo jo šnipais, nužudymą 
Kipre. Per bombardavimą 
žuvo tam tikras skaičius 
moterų ir vaikų, o pats PLO 
vadas Arafatas mirties iš
vengė tuo laiku ten nebū
damas.

Tas Izraelio aviacijos žy
gis sukėlė įtarimo, kad tai 
buvo ne tik atsikeršijimas 
už trijų agentų nužudymą, 
bet greičiau noras sukliu
dyti besiartinančias Jorda
no derybas su Izraeliu dėl 
vakarinio Jordano pakraš
čio autonomijos. Pagal tą 
versiją, Izraelis jokiom de
rybom dabar nėra suintere
suotas.

★
Pereitą pirmadienį, spa

lio 8 d. Egipto Aleksandri
jos uoste 4 teroristai pagro-

■ Iš kitos pusės //

talpos ir įsakė jo kapitonui 
plaukti į Beirutą, bet buvo, 
ten neįsileisti. Tas pats at
sitiko ir su Sirijos uostu 
Taurus. Po to laivas dar 
bandė plaukti į Kiprą, bet 
ir iš ten gavęs neigiamą at
sakymą grįžo į Egipto pa
kraščius* kur, dar nepasie
kus Egipto teritorialinių 
vandenų, piratai apleido A. 
Lauro laivą. Visa afera užT 
truko 44 valandas. Iš pra
džių piratai, kurie tariamai 
priklausė Palestinos Išva
davimo Frontui, atsiskyrė
lių nuo PLO grupei, reika
lavo už laivo paleidimą iš- 
lesiti 50 suimtų palestinie
čių Izraelyje, tačiau greitai 
paaiškėjo, kad pati PLO tą 
žygį smerkia, pasmerkimas 
atėjo ir iš Sirijos, kurią 
kaip ir kitus kraštus JAV 
smarkiai spaudė laivo ne
įsileisti į savo uostus. Ma
tydami, kad niekur nėra 
laukiami, teroristą; ar šiuo 
atveju — piratai apsispren
dė priimti PLO vado tarpi
ninkavimą 
tui, kuris 
paleisti.

Kadangi
gistruotas Italijoje, jos vy
riausybei atiteko pareiga 
kaip nors šią aferą privesti 
prie laimingos pabaigos. 
Nors pats laivas gerokai 
senas, 20 metų, tačiau, jis 
vežėsi per tūkstantį kelei
vių, kurių dalis laimei pa
grobimo metu buvo trauki
niu išvažiavę į Kairą. Jų gy
vybė priklausė nuo Italijos 
žygių, žinoma, ir JAV ga
lėjo įsikišti, nes dalis ke
leivių buvo JAV piliečiai, 
tačiau toks įsikišimas nega
lėtų apsieiti be didesnio 
kraujo .pradėjimo, todėl, 
galima sakyti, Washingto- 
nas buvo laimingas, kad 
tuo rūpinosi Italija. Ji, pa-

pasiduoti Egip- 
pasižadėjo juos

laivas buvo re-

; :'3 
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Daugumas politinių žinių laikraščiuose yra apie kovą 

už valdžią. Beveik viskas, ką daro Reaganas, nepatinka 
demokratams. Užsieniuose dar blogiau. Ten kovojama ne 
tik liežuviais ir plunksnomis, bet ir mirtį nešančiafs gink
lais. O kaip buvo Lietuvoje? Iliustracijai pacituosime iš 
DRAUGE ėjusių Masionio atsiminimų apie nepalūžusią 
ateitininkų dvasią. Atvykęs į Panevėžį, jis taip kalbėjęs 
moksleiviams ateitininkams, t. y. dar nesubrendusiems 
jaunuoliams, salėje po Panevėžio katedra:

"Užbaigiau savo įspūdžius prisimindamas 
tuos, su kuriais sėdėjau (kalėjime — vm), kurie 
dainavo apie raudonas vėliavas ir kurie jautėsi 
'laisvi ir plieno štangose’... Jei jie drąsiai eina į 
kalėjimus ir tremtį už Marksą ir Leniną, kalbėjau 
moksleiviams ateitininkams, tai su kokia drąsa 
mes turime eiti už Kristų ..

Kristų? Į kokį politinį postą jis kandidatavo Lietu
voje? Juk ten Jis, galima sakyti, buvo mylimas ar bent 
respektuojamas tautos daugumos! Tiesa, turėjome poli
tinę krikščionių demokratų partija, kuri kaip visos kitos 
partijos praktiškai kovojo ne už Kristų, bet valdžią. Įkur
ta, tiesa, ji buvo dar tada, kada atrodė, kad reikės kovoti 
už krikščioniškas vertybes, tačiau po gruodžio 17 d. 
pavojaus joms jau nebebuvo. Tokioje situacijoje kalbėti 
apie Kristų 'salėje po katedra’ atrodo beveik įžeidimas. 
Juk tam vietos turėjo būti pačioje katedroje!

Įdomu prisiminti, kas gi atsitiko vėliau. Nepraėjo 
ne dešimt metų, kai atsirado kitas politinis sąjūdis ilgai
niui užėmęs krikščionių demokratų ir jų satelitų vietą — 
Lietuvių Frontas ar jo Bičiuliai, kurie Kristų paliko ra
mybėje savo politinėse kombinacijose. O dvasiški ja? Skai
čiuojama, kad Lietuvoje buvo apie 1,500 kunigų. 1,000 
pabėgo, 500 liko. Juos pakeisti nėra daug kandidatų. Pa
galiau ii- dabartinis popiežius kunigams uždraudė turėti 
politinius postus. Dvasia nepalūžo, bet kūno neliko.

(vm)

■ ■ ■

s

našiai, kaip Graikija, palai
ko labai gerus santykius su 
arabų valstybėm ir PLO.

Paskutiniai keli atentatai 
Romoje, kaip ir tas laivo pa
grobimas, buvę pravesti 
PLO vadui Arafatui prie
šingų grupių. Emigrantai 
niekur tarp savęs nesuta
ria, o be to teroro aktai rei
kalauja labai slaptos veik
los, apie kurių gali būti pa
informuoti galimai mažes
nis žmonių skaičius. Tokiu 
būdu organizacijoje labai 
sunku išlaikyti drausmę, ką 
parodo ne tik paskutinis at
sitikimas, sugadinęs san
tykius su Italija, bet vėl ki
tus grupės pagrobimas ke
turių sovietų pareigūnų 
Beirute. Iš kitos pusės tai 
byloja, kad palestiniečiai

pameta kantrybę ir jų už
simojimai, nors nepasiekia 
užsibrėžto tikslo, vistiek 
primena pasauliui apie jų 
tautinę nelaimę ...

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 
DIE MAKER

NEED 1 Die Maker and 1 Die Repalr- 
man NOW, We have many new pro- 
jeets. Regular overtime.

Call NOW 216-731-9333 
STAMCO INDUSTRIES 

26650 LAKELAND BLVD. 
EUCLID. OHIO 44132

(38-40)

OCCUPATIONAL 
THERAPISTS 

Progreasive OT department serving 
575 bed medical center and expand* 
ing Patricia Neal Rehabilitation Cent
er has immediate openings in rehab, 
acute care, out patiens and home 
health. Competitive benefits and pay. 
lnquiries: Marilyn Dilsaver, OTR. 

(615) 971-1135
FORT SANDERS REGIONAL 

MEDICAL CENTER 
1901 CLINCH AVĖ. 

KNOXVILLE. TENN. 37916
EOE (39-45)

STRATEGIC FORCES

1,025 ballistic missiles vvith a tatai 
oi 2,125 vvarheads

36 submarines vvith 640 missiles 
that have a totai of 5.728 vvarheads

263 B-52 bombers (98 of vvhich 
carry 12 air-launched eruise missiles 
each) vvith a totai oi 3.072 vvarheads

61 FB-1 I 1 bombers vvith a totai of 
366 vvarheads

1,398 ballistic missiles vvith.a totai 
of 6,420 vvarheads

62 submarines with 924 missiles 
that have a totai of 2.688 vvarheads

173 bombers (25 vvith 10 air- 
launchcd eruise missiles each) vvith a 
totai of 792 vvarheads

. EUROPEAN THEATER FORCES
About 90 Pcrshing 2 s vvith 1 
vvarhead each

128 ground-launched eruise 
missiles with 1 vvarhead each
(The allies: Britain has 64 missiles 
vvith up to 3 vvarheads each on 4 
submarines France h’as 18 land- 
based missiles and vvith 1 vvarhead 
each and 176 warheads on 6 
submarines )

222 bombers vvith a totai of about 
850 warheads

1,417 tactical fighter bombers vvith 
a totai of 3,140 bombs
(The allies: Britain has 25 bombers 
vvith 2 bombs each; France has 28 
bombers with 1 bombeach )

270 SS-20's with 3 vvarheads each;
1 71 olhers are aimed at Asia. būt 
coutd be moved to the European 
theater

Less than 100 SS-4swith 1 
vvarhead each.

884 bombers vvith a totai of 3,536 
bombs.

2,500 tactical fighter bombers vvith 
a totai of 4,800 bombs.

Karinių jėgų balansas...

GASOLINE 
TANKER 
DRIVERS 

Mušt have DOT physical form 
and drivers abstract from re- 
gistry required. Full company 
benefits.

Call RICHIE LOMBARDO 
617-828-4900, ext. 303 

FIRELINE I’ETROLEUM 
777 DEDHAM ST.

CANTON, MASS. 02021
(39-45)

PROTOTYPE MACHINISTS
Leader for Prototype Casting capable 
of doing set-ups also Bridgepcftt 
Operatore. - Ist & 2nd ehifta available. 
14 Mile Dequindre area,\Troy, Mich. 
Call between 8 & 4:30. Mon. thru Fri. 
313-588-2240. (35-41)

GOVERNMENT JOBS 
$16,040-$59,230 / yr. Now 
Hiring. Call 805-687-6000, 
Ext. R-5823 for eurrent fe- 
deral list. (38-45)
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Vajus tęsiamas
Vilties Dragijos pirminin

ko dr. Danieliaus Degėsio 
žodis, pasakytas 1985 m. 
spalio 12 d. Dirvos 70 metų 
sukaktuvių minėjimo poky
lyje Chicagoje.

Lietuviškos spaudos eko
nominė būklė ne metais, bet 
dienomis darosi sunkesnė. To
dėl karts nuo karto lietuviškų 
laikraščių leidėjai kreipiasi į 
skaitytojus, prašydami pinigi
nės pramos.

Šiemetinė Dirvos 70 metų 
sukaktis kaip tik ir sudarė ge
rą progą kreiptis j Dirvos skai
tytojus, prašant sustiprinti jos 
ekonominę būklę.

Dirvos leidėjas - Vilties 
draugija - kreipėsi i Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos 
pirmininką, dr. Leoną Kriau- 
čeliūną, prašydama jj sudary
ti Dirvai remti komitetą. Dr.
L. Kriaučeliūnas sutiko ir i ko. 
mitetą pakvietė Chicagoje gy
venančius darbščius, energin
gus ir tokiam darbui pasišven
tusius lietuvius, būtent: Petrą 
Bučą, Joną Jurkūną, Matildą 
Marcinkienę, Verutę Lenkevi- 
čienę, Karoli Milkovaitį, Mečį 
Valiukėną, Onutę Daškevičie
nę, Salomėją Endrijonienę, 
Kazimierą Pocių, Jolandą Ke- 
relienę, Rasą Plioplytę, Anta
ną Juodvalkį, Jurgi Janušaiti 
ir iš Clevelando - mane ir Alek 
są Laikūną.

Vilties draugijos valdybos ir 
Dirvos redaktoriaus Vytauto 
Gedgaudo vardu aš nuošir

TAUTOS FONDO CHICAGOS KOMITETAS
š. m. spalio mėn. 27 d. 2:30 v. p. p.
LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE

(6422 So. Kedzie Avė.) ruošia

TRADICINIUS FONDO 
PIETUS

TAUTOS FONDAS yra VLIKo iždininkas, 
kuris talkina VLIKui visuose išlaisvinimo dar
buose, juos finansuodamas.

Maloniai kviečiame visus lietuvius šiuose pie
tuose dalyvauti. Savo dalyvavimu Jūs paremsite 
moraliai ir materialiai Tautos Fondo darbus.
Vakarienės meninę programa atliks solistė 

DALIA POLIKAITYTĖ ir M. MOTIEKAITIS.
Apie dalyvavimą prašome pranešti iki spalio 

mėn. 22 d. tel. 424-2904 ir 737-0928. Pietūs — 
$15.00 asmeniui.

P. O. BOX 03206 
CLEVELAND, OHIO 44103 

TEL. (216) 431-6344

ir ištver- • prezidento

džiai dėkoju to komiteto na
riams už jų entuziazmą ir įdė
tą darbą vykdant ši vajų.

Vilties draugijos valdyba 
džiaugiasi, kad dr. L. Kriau
čeliūnas sutiko tam komitetui 
vadovauti. Jo organizacinis 
sugebėjimas, energija 
mė vykdyti apsiimtą darbą 
daug prisidėjo prie komiteto 
darbo sėkmės. Sis vajus dar 
nesibaigia - jis tęsis iki šių me
tų pabaigos. Bet šio iškilmin
go vakaro proga, Vilties drau
gijos valdyba - įvertindama 
daktaro Kriaučeliūno darbą ir 
dėkodama - nori jam įteikti 
vario plokštėje įrašytą padė
ką: ‘Dr. Leonui Kriaučeliū- 
nui, Dirvos 70 metų sukakties 
minėjimo komiteto pirminin
kui, už gražiai atliktą darbą 
dėkinga Vilties Draugijos Val
dyba’.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
J. Januševičius, London 15.84
B. Bilvaišas, Boston .... 5.00 
Dr. E. Stanat, Chicago .. 13.00 
R. Remienė, Westchester 10.00 
A. Šaulienė, Chicago .... 3.00 
V. Degutis, Cleveland .. 8.00
K. Biskis, Dovvners Grove 13.00
D. Grajauskas, Simsbury 8.00 
R. Ambraziejus,

Columbia ......................10.00
E. Rašytinis, Detroit .... 10.00 
A. Pavilčiūtė, Chicago .. 8.00

Gorbačiovas Paryžiuje
Ir jo 50 nuošimčių pasiūlymas

Vytautas Meškauskas

Mūsų laikais mediją taip 
iš proporcijos išpučia kai 
kuriuos įvykius, kad sykį 
apgavo ir mane. Įvyko tai 
užpereitą penktadienį kada 
atsikėliau 6 vai. ryto pa
klausyti Mitterrando-Gor- 
bačiovo bendros spaudos 
k o n f erencijos Paryžiuje, 
kur tada viešėjo Sovietijos 
kompartijos bosas. Ji turė
jo prasidėti 12 vai., kas 
mūsų, rytiniu JAV laiku, 
buvo 6 vai. ryto ir CNN 
pranešė ją transliuosiąs iš
tisai. Girdi, tai labai svar
bus įvykis, nes pirmas po 
Chruščiovo Sovietijos va
das, drįstąs stoti prieš už
sienio žurnalistus!

Ką gi — prasidėjo ji pus
valandžiu vėliau, negirdė
tas dalykas mūsų krašto 

spaudos konfe
rencijose. Po to šeiminin
kas Mitterrandas ir jo sve
čias Gorbačiovas dar turė
jo po pusvalandį pakalbėti 
apie savo pažiūras ir tik ta
da atėjo klausimų-atsaky
mų laikotarpis, kuris, kaip 
reikėjo tikėtis, neatnešė 
jokios sensacijos. Savo pa
siūlymą sumažinti atomi
nius ginklus 50% su sąly
ga, kad JAV atsisakys nuo 
savo strateginio apsigyni
mo iniciatyvos, Gorbačiovas 
jau buvo viešai paskelbęs 
dieną pireš tai, kalbėdamas 
su Prancūzijos parlamenta
rais.

Kadangi tai buvo svar
biausias jo punktas, apie jį 
plačiau pakalbėsim, žinia, 
korespondentam gal dau-

J. S. Garlai, Juno Beach 25.00
C. Rukuiža, Berwyn .... 10.00 
H. Janužys, Morgan Hill 1.00
M. Gruzdys, Euclid..........1.00
A. Ščiuka, Lantana..........20.00
J. Švedas, St. Petersburg 5.00 
M. Gilvydis, Farmington 8.00 
V. Garlauskas, Sparta .. 3.00 
V. Raulinaitis,

Rancho Mirage.............. 8.00
J. Jurkšaitis, Chicago .. 3.00
E. Lapinskas, Miami .... 3.00 
A. Ruigys, Los Angeles 15.00 
Br. Dirmantienė, Chicago 10.00 
A. Shukis, St. Petersburg 3.00 
V. Vygantas, Dalias .... 15.00

Visiems aukotojams nuo'- 
širdžiai dėkojame.

BRAVO, BET KAS 
TOLIAU?

(Atkelta iš 1 psl.) 
apie palestiniečius, jei nebūtų 
PLO?

Paskutiniai įvykiai JAV pri
vertė palaikyti Izraelio tezę, 
kad PLO yra paprasti žudikai 
Ilgainiui, tačiau, JAV turi in
tereso draugauti ir su arabais, 
kas verčia galimai greičiau 
užmiršti tą epizodą, tik džiau
giantis įrodymu, kad reikalui 
esant JAV nėra tik ‘popierinis 
tigras’.

giau rūpėjo Gorbačiovo as
menybė, jo stilius, bet tai 
ne esmės klausimas. Dau
giausia rūpesčio JAV-bėms 
kelia sovietų žemėje išri
kiuotų sunkiųjų sovietų ra
ketų persvara. Jos galėtų 
būti labai tikslios ir yra nu- 
taikintos į amerikiečių to
kios pat rūšies raketas. Da
bar jų santykis yra 1 prieš 
3: 1.025 amerikiečių su
2.125 sprogstamais užtai
sais (Warheads), kurie ga
li pasiekti atskirus taiki
nius, ir 1.398 sovietų su 
6.420 užtaisais. Sumažinus 
jų skaičių pusiau sovietai 
vistiek jų turės 3 kartus 
daugiau, kurių turėtų už
tekti visų amerikiečių rake
tų sunaikinimui pirmu smū
giu. Amerikiečių persvara 
kitose raketose nelaikoma 
pakankama atgrasinti nuo 
pirmo smūgio, (žiūr. len
telę 2 psl.).

Tiesa, sunku praktiškai 
patikėti, kad sovietai rizi
kuotų taip pradėti atominį 
karą, tačiau vien tokia ga
limybė palieka plačiai atvi
ras duris jų galimam šan
tažui. Taip žiūrint, prezi
dento Reagano siekiama 
strateginio apsigynimo ini
ciatyva, sumažins raketų 
skaičių 50%, atrodo dar 
svarbesnė, o kaip tik jos 
panaikinimą sovietai pada
ro savo pasiūlymo būtipa 
sąlyga. Vienu žodžiu, kol 
kas kelias į bet kokį susita
rimą yra dar labai ilgas. 
Būdinga, kad amerikiečiai 
iš savo pusės jau seniai siū
lo sumažinti sprogstamų už-

seimijė ir mziomė
LIETUVA

JONAS ŠVOBA

Nepriklausomos Lietuvos istoriniai įvykiai. Išleido 
Vilties leidykla. Mecenatas — ALT S-gos Detroito sky
rius. 424 psl. kietais viršeliais. Kaina 10 dol. Gaunama 
pirvoje ir pas knygų platintojus.

---------------------------ATKIRPTI-----------------------------

taisų skaičių iki 5,000 kiek
vienai pusei, tačiau tas pa
siūlymas nesukėlė tiek daug 
susidomėjimo kaip dabarti
nis sovietų.

Būdinga, kad Gorbačio
vas savo pasiūlyme į bendrą 
skaičių neįtraukė Europoje 
esančių raketų. Jis tik sa
kė, kad sovietai rikiuotėje 
turi 243 vid. distancijos ra
ketas SS-20 t. y. tiek kiek 
prancūzai ir britai kartu. 
(Kiekvienas SS-20 turi tris 
sprogstamuosius užtaisus). 
Jis pareiškė, kad dėl to ga
limos atskiros derybos su 
prancūzais ir anglais. Mit
terrandas pasiskubino pa
sakyti, kad tam laikas gali 
ateiti tik po sovietų-ameri- 
kiečių susitarimo. Iš tikro 
sovietai iki šiol Europoje 
turėjo 270 tų SS-20 ir 171 
Azijoje. Jos yra lengvai 
perkeliamos iš vietos į vie
tą. žongleruodamas tais 
skaičiais Gorbačiovas ne tik 
bandė įvaryti kylį tarp JAV 
ir Europos, bet padaryti 
įtakos ir į Olandijos su
tikimą leisti pas save lai
kyti 48 amerikiečių Tom- 
hawk skraidančias bombas 
(cruise missiles). Iš princi
po olandai žadėjo duoti tą 
leidimą lapkričio 1 d., jei 
sovietai toliau didins savo 
SSr20 rikiuotę. Gorbačiovo 
minėtas 243 skaičius atitin
ka jų tūrėtom jau pereitais 
metais. Į klausimą kiek tų 
SS-20 sovietai turi kitur, 
Gorbačiovas atšovė, kad jis 
■neturėjęs laiko jas suskai
tyti. Toks pat jo atsakymas 
buvo ir į klausimą apie 
žmonių teises Sovietijoje: 
”aš manau, kad Sovietų Są
junga negali būti įtraukta į 
nelogiškus ginčus”.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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■ laiškai Dirvai
APIE PINIGUS IR NESUSIPRATIMUS

Kas čia dabar darosi? V. 
Mariūno nepagrįstą priekaištą 
dėl santykių Lietuvos Fondo 
ir JAV Lietuvių Bendruome- 

z nės (Dirva, Nr. 35), pasigavo 
žurnalistė Aurelija Balašaitie
nė ir įsibėgėjusi - bet nepama
tuotai - puola Lietuvių Fondą 
bei kitas lietuviškas instituci
jas.

Pirmiausiai turiu pažymėti, 
kad rašantieji asmenys - V. 
Mariūnas ir A. Balašaitienė - 
pasišovę tvarkyti Lietuvių 
Fondą, nėra L.Fondo nariai. 
Ne nežinau nuo ko pradėt NE 
NARIAMS apie Lietuvių Fon
dą aiškinti, nes nariai kiekvie
nais metais gauna 3-4 infor
macinius laiškus, apyskaitas ir 
pelno paskirstymą. Per Lietu
vių Fondo 24 veiklos metus 
perijodinėje lietuvių spaudoje 
prirašyta šimtai straipsnių, 
svarstymų, pateikta sugestijų. 
Pagrindinės žinios apie L.F. 
yra L.E. 36-me tome, o 1983 
metais išleistoje knygoje ‘Lie
tuvių Fondas’ smulkiai apra
šyta LF steigimas ir veikla. 

Lietuvių Fondas yra institu- bės išlaikymas. Lietuvių Fon- 
cija, kurią sudaro aukotojai, 
davę bent 100 dolerių. Už 
kiekvienus Lietuvių Fondui 
paaukotus 100 dol, narys turi 
vieną balsą ir dalyvauja L.F. 
valdyme įstatuose numatyta 
tvarka. Lietuvių Fondas yra 
savarankiška institucija, tik 
kai kuriais atvejais susieta su 
JAV LB Krašto valdyba. Lie- 

į tuvių Fondo nariai priima jsta ■ 
/ tus ar daro pakeitimus, o įsi

galioja JAV LB patvirtinus.
Lietuvių Fondo vadovybė 

’ vadovaujasi priimtais ir pa
tvirtintais įstatais, o taip pat 
ir narių suvažiavimų nutari
mais, neprieštaraujančiais įs- 
tams.

Lietuvių Fondo metinį pel
ną skirsto 6 narių komisija, su
daryta po lygiai iš L.Fondo 
tarybos skirtų ir JAV LB Kraš
to valdybos deleguotų narių.

Taigi, JAV LB turi įstatais 
numatytas pareigas ir teises, 
kuriomis pilnai naudojasi, o 
pelno paskirstyme dalyvauja 
lygiateisiai, bet visa atskaito
mybės ir atsakomybės našta 
tenka vienam L.Fondui.

M. Mariūno minimas L.B- 
nės nepasitenkinimas išplaukė 
iš L.F. tikslesnės atskaitomy
bės įvedimo. JAV LB institu-

cijos, ypatingai Kultūros tary
ba - kurios sudėtyje yra ir V. 
Mariūnas - nepatenkinta, kad 
čekiai išrašomi premijas ar 
paramą gavusių asmenų var
du, o ne JAV LB tarybos.

A. Balašaitienė rašo: ‘...
Bet gi visuomenės surinktos 
aukos yra vieši pinigai ir 
viešai privalo būti adminis1 
truojami bei skirstomi’ (pa
braukta A.B.). Manau, kad 
pinigai nėra visuomenės su
rinkti, bet visuomenės suauko- š.m. rugsėjo mėn. pasiuntė vi- 
ti. Paprastai aukas renka vei
kiančios organizacijos, institu
cijos, komitetai savo tikslams 
ar specialiems uždaviniams 
įgyvendinti. Lietuvių dienų, 
tautinių šokių, dainų švenčių 
ir kitokių įvykių rengėjai gau
tas vienkartines aukas sunau
doja tų renginių išlaidoms pa
dengti ir privalo skelbti apys
kaitas viešai - spaudoje.

Lietuvių Fondui paaukoti 
pinigai nėra išleidžiami, bet 
investuojami ir gautomis pa
lūkanomis remiamas lietuvy-

do aukotojai-nariai yra pain
formuojami asmeniškai laiš
kais ir kiekvienais metais su
šauktuose viešuose narių suva
žiavimuose. Yra pateikiamos 
smulkios pajamų-išlaidų apys
kaitos, šaukiamos spaudos kon • 
ferencijos ir skelbiamos spau
doje. Lietuvių Fondo veikla 
yra vieša ir atvira visiems na
riams, o spaudos žmonės visa
da gali gauti pilną LF veiklos 
informaciją, kreipdamiesi į 
raštinę: Lietuvių Fondas, 
3001 W. 59th St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312 / 471-3900.

Lietuvių Fondas veda tiks
lią atskaitomybę, reikalauja
mą valdžios įstaigų, tikrina
mą LF narių suvažiavimuose 
rinktos kontrolės komisijos ir 
karts nuo karto pakviestų vie
šųjų kontrolierių (CPA), nors 
toks patikrinimas brangiai kai - 
nuoja. Bet yra veikiančių fon
dų, kurių aukotojai neturi bal
so ir nedalyvauja jų adminis
travime. Apie tokių fondų 
veiklą gal ir verta aukotojams 
reikalauti viešos atskaitomy
bės, nes neskelbiamt apyskai
tų nežinoma kur tos aukos nu
keliavo.

Lietuvių Fondas yra inkor
poruotas Illinois valstijoje

(Certificate No. 17755), turi 
atleidimą nuo mokesčių ir lai
kosi valdžios nuostatų - IR Co- 
de501(c(3). L. Fondo vyriau
sias organas yra narių suvažia 
vimas, šaukiamas bent vieną 
kartą metuose. Išrenkama 18 
narių taryba ir 3-jų narių kon
trolės komisija. LF taryba iš
sirenka vieniems metams pir
mininką, sekretorių ir valdy- 
boas pirmininką, sudaro komi • 
sijas: pelno skirstymo, finan
sų, įstatų, palikimų, informa
cijos ir kitas, tvirtina valdy
bos pirmininko pristatytus na
rius. Čia ne vieta visus įsta
tus aiškinti, o reikia pačiam 
pasiskaityti ir įsigilinti.

Lietuvių Fondo valdyba

siems nariams informacinį laiš
ką, LF šių metų suvažiavime 
priimtus ir JAV LB tarybos pa 
tvirtintus įstatus ir pelno pa
skirstymą.

Lietuvių Fondas veikia kar
tu su JAV LB-ne, nei šalia jos, 
nei virš jos, kaip kai kam atro
do. Vienam kitam laikraštyje 
paskelbti straipsniai iš pasita
rimų LB-nės reikalais tėra tik 
vieno kito dalyvio nuomonė, 
kaip ir spaudoje keliamos min
tys, nesaistančios nė vienos 
pusės. Nepagrįsti užmetimai 
niekam naudos neduoda.

Teisingai A.B. rašo, kad / 
spaudoje keliant klausimus rei 
kalai neišsisprendžik, o tik su// 
interesuotos šalys gali juos iš- 
spręsti.

Tik geresniam ir tiksles
niam atsiskaitymui buvo įves
ti tiesioginiai išmokėjimai, nes 
pinigai eina iš Lietuvių Fondo 
kasos ir reikia turėti pateisina
mus dokumentus.

Laisvoje bendruomenėje ir 
laisvoje spaudoje dažnai pasi
sakoma ir prirašoma įvairiau-* 
siais klausimais ir tai yra nor
malu, jei nekenkia bendram 
tikslui. V. Mariūno užsiminti 
‘privatininkai’ iškėlė milijoni
nio fondo minti prieš 24 metus 
ir šiandien yra užmiršti, nes 
buvo susitarta ir veikiama 
bendrai. Poros asmenų išreikš
ti nuogąstavimai neturi rea
laus pagrindo, nes L.Fondo 
taryboje yra visi bendruome- 
nininkai, ir net. JAV LB tary
bos nariai, kurie ne tik stebi
L.Fondo veiklą iš arti, bet ir 
aktyviai dalyvauja abiejų 
institucijų veikloje.

Pinigai yra tokie magiški 
daiktai, kad dėl jų vyksta ne 
tik varžybos, bet ir žmogžu
dystės. Nuogąstavimas, kad 
nebelikus LB-nės nebebus ir

L.Fondo - gal iš dalies yra tei
singas. Bet sudėti pinigai pa
siliks ir jo palūkanos tarnaus 
bendriesiems lietuvių tikslams 
kaip ir iš Nobelio palikimo 
dabar skirstomos įvairios pre
mijos. Reikia apsidrausti, kad 
suaukoti pinigai nebūtų išda
linami ar pasidalinami, bet 
liktų įstatais numatytam tiks
lui. Bendrieji JAV įstatymai, 
berods, tokius fondus saugo ir 
neleidžia pasidalinti. Tiksliai 
galėtų pasakyti mūsų juristai.

Gal aš ne į visus iškeltus 
klausimus atsakiau, bet tam 
tikslui Lietuvių Fondas išleido 
knygą ir labai plačiai aprašė 
steigimą bei pateikė veiklos 
duomenis. Susipažinus su ta 
medžiaga - gal kitoje plotmėje 
pasirodys Lietuvių Fondo ir 
JAV LB-nės veiklos santykiai 
ir dirbamas darabas. Visais 
laikais ir visada buvo užsispy
rėlių, nesukalbamų ir kitų dir
bamą darbą neigiančių, o tik 
savo vertinančių, žmonių.

Visos čia skelbiamos mintys 
yra mano asmeninė nuomonė, 
nes nuo pat LB-nės įsteigimo 
esu aktyvus jos narys, o taip 
pat ir Lietuvių Fondo veiklos 
rėmėjas. Gerai pažįstu abi 
institucijas.

A. Juodvalkis

VALIO VYT. ALANTUI
/ /

Vienu išsamiu straipsniu 
V. Alantas davė atkirtį ne 
tik A. Masioniui, bet ir vi
siems jo fronto talkinin
kams (bičiuliams). Purvais 
taškyti mūsų tautos gra
žiausi laikotarpį nėra dory
bių ir patriotizmo demons
travimas. Purvinimu savo 
tautos kūrėjų ir vadovų nie
ko neatsieksime, o tik su- 
juodinsime save ir pradžiu
ginsime okupantą.

L. Kaulinis
Philadelphia, Pa.

// ATŠAUKIU SAVO 
PASIŽADĖJIMĄ

Šiuo aš atšaukiu savo pa
sižadėjimą pervesti Litua
nistikos Katedrai prie Illi- 
nois Universiteto $5,000.00, 
kadangi tokia katedra dau
giau nebeegzistuoja.

Tai buvo man netikėtas 
smūgis .sužinoti apie jos 
vardo pakeitimą į Baltisti
kos (kalbų grupės) katedrą 
po to, kai lietuvių bendruo
menė suaukojo $300,000.00 
jos įsteigimui prie Illinois 
Universiteto to universiteto 

patvirtinta sutartimi.
Yra visai nesupranama, 

kodėl papildomas $100.000 
buvo įneštas universitetui 
šiomis dienomis', kai univer
sitetas jau sulaužė sutartį 
dėl Lituanistikos katedros 
paskirties. Lygiai nedova
notina, kad lietuvių visuo
menė nebuvo oficialiai per 
spaudą painformuota apie 
to vardo pakeitimą.

Illinois Universitetui su
laužius sutartį, reikia atsi
klausti lietuvių bendruome
nę dėl anuliavimo tos su
tarties ir išgelbėjimo kitų 
$300,000.00. Mes turime sa
vo Lithuanian Institute for 
Education, kur norintieji 
gali tęsti lituanistikos stu
dijas.

Antanina Butkuvienė 
Chicago, III.

•sŠĖw""
OPERATORS

Mušt be experl- 
enced in com- 
plete automo- 
tlve seat 
procese. Knowl- 
edge of Over- 
caet-111 and 
3OOW commer- 
clal machlnee.

CalI Chester 
(313) 894-7110, 

Ext. 259
(39-41)

yk
PLASTICS PR01ECT 

ENGINEER 
Experlenced in Inieclion moldlng, 

iniection molds and related tool- 
ing, assembly, decoraling and 
painfing Preferred candidale 
should have a minimum of 5 
years experlence and posseis 
good communlcation and nego- 
tiating skilia. Please send com- 
plete resume and salary reouire- 
ments lo Mrs. Larry C. Eisenga, 
c%o Leon Plastics, 4901 Clay 
Avė., PO Box 350, Grand Rapldr, 
Ml 4950I.JĘOE

(38-41)

WAREHOUSE — SHEAR
ROOM

MinimUm 5 . years experience steel 
warehousing & shearing. Apply in 
person Mon.-Fri. 9 A. M.-1 I A. M.

CLEPRO INC.
6800 UNION AVĖ. 

CLEVELAND. .OHIO 44105 
(54-59)

TOOL ROOM-MACHINIST
Minimum 5 ■ years experiance on 
lathes, grinders, drill prees and Bul- 
lard. Salary commensurate with ex- 
perience. Apply in pereon Mon.-Fri. 
9 A. M.- I I A. M.:

CLEPRO INC.
6800 UN1ON AVĖ. 

CLEVELAND, OHIO 44105
(54-57)
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2533 West 71 St, Chicago, III. 
1410 So. 50th Avė, Cicero, III.
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Nauja Aldonos Stempužienės plokštelė

LietuvŠkos dainos lobynui
praturtėjus Vytautas Matulionis

Nors kiekvieno meninin
ko sielos gelmėse tūno no-, 
ras išsaugoti savo pamėg
tojo meno dalelę ateinan
čioms kartoms, tas noras 
nevisada išsipildo. Viena 
laimingųjų yra mezzosopra- 
nas Aldona Stempužienė, 
jau seniai besisielojanti jai 
taip brangaus lietuviškos 
dainos meno skleidimu. Ji 
tam gyvena, tam aukojasi 
ir šioje srityje yra pasieku
si tikrai daug. Paskutiniais 
jos sunkaus trijų metų vai
siais — nauja plokštele — 
teko pasigėrėti lietuviškos 
spaudos atstovams ir sve
čiams Clevelando Lietuvių 
Namuose, š. m. spalio 1 d.

Plokštelė (solistės jau 
ketvirtoji!) įrašyta Suma 
Revording Studio, Paines- 
ville., Ohio ir pavadinta 
labai kukliai: ALDONA 
STEMPUŽIENĖ. Čia ir glū
di šios plokštelės ypatingu
mas: ji neeilinė savo turi
niu ir plačia apimtimi. Jos 
rinktinės dainos aprėpia 
virš septyniasdešimt lietu
viškos dainos metų (1908- 
1980). Jos meniškas apipa
vidalinimas taip pat išskir
tinis: aplankas patrauklus, 
net puošnus savo paprastu
me, meniškai išmąstytas. 
Tai dailininko Petro Mika
lajūno nuopelnas.

Mecosopranas / MezzosopranoAldona Stempužienė

ALDONA STEMPUŽIENĖ-ŠVEDIENĖ pradėjo dainavimo studijas pas 
Antanu Likanderį ir tęsė pas Lila Robeson ir Carmella Cafarelli. Ji yra 
laimėjusi aukso medalį Chicago Tribūne dienraščič festivalyje, o 1958 m. tapo 

finalininke Metropolitan operos regijoniniame konkurse.
A. Stempužienė-švedienė yra dainavusi su geriausiais simfoniniais 

orkestrais Vašingtone, New Yorke, Čikagoje, Clevelande, Miami, San 
Diego, Štutgarte, Manheime ir Bogotoje. Clevelando Cafarelli operoje bei 
Čikagos Lietuvių operoje yra atlikusi pagrindines mecosoprano roles 
operose Rigoletas, Hofmano pasakos, Faustas, Trubadūrai, Aida, Karmen, Kavalerija 
Ruslikana, Kaukių balius bei Jūrate ir Kastytis. Taipogi dalyvavo Dariaus 
Lapinsko Lokio bei Maro pastatymuose. Solistė yra nuolat kviečiama 
koncertams ir yra apkeliavusi daugelį lietuvių kolonijų šiaurės ir Pietų 
Amerikoje.

1965 m. išleista plokštelė Dainos. 1969 m. — Ainių dainos su Les Sept Solitudes 
ir operos arijų plokštelė. Visiems trims įrašams pritaria Štutgarto 
simfoninis orkestras, diriguojamas Dariaus Lapinsko.

Aldona Stempužienė-švedienė yra reto lankstumo interpretatorė. Lygiai 
laisvai atliekamos liaudies dainos, operų arijos, klasika ir šiuolaikinė muzika. 
Pojūtis muzikos dramai, žanro stiliaus įsisavinimas ir muzikalumas pinasi su 
sodriu, aksominiu balso tembru, suteikdamas klausytojui retį progį pažinti 
pilnas kiekvienos dainos galimybes. ,

Prie plokštelės pridėtame 
leidiny išvardinami visi pri
sidėję prie plokštelės išlei
dimo. Jame duodamos su
glaustos solistės ir perpra- 
tusios lietuviškų dainų teks
tus pianistės (Barbara Klo- 
nowski) muzikinių gyveni
mų apybraižos. Ten pat tel
pa ir visų plokštelėje įrašy
tų kompozitorių biografijos 
bei lietuvių poetų eilėraš
čiai anglų kalba, šis priedas 
labai vertingas. Tai rūpes
tingai paruoštas žinynas ne 
tik lietuviams, bet ir lietu
vių muzika besidomintiems 
svetimtaučiams.

Plokštelėje įrašyta šešių 
kompozitorių k e t uriolika 
dainų, sukurtų išimtinai lie
tuvių poetų eilėraščiams. 
Pirmoje plokštelės pusėje 
atliekamos "Užmigo žemė” 
(C. Sasnauskas), ”Ne mar
gi sakalėliai” (J. Tallat- 
Kelpša), "Visur tyla”, "Ru
dens tylumoj” ir "Aguonė
lės” (J. Gruodis), "Gėlės iš 
šieno” ir "Žemė kryžių ir 
smūtkelių” (V. Jakubėnas). 
Antroje pusėje girdimos 
"Aš per naktį" (K. V. Ba
naitis) ir šešios Jono švedo 
dainos — "Baladė”, "Skęs
tanti serenada”, "Trys pos
mai iš K. Bradūno poemos 
'Maras’ ”, "Anoalda”, "Pri
sijaukinsiu sakalą” ir ”Pa-

sakų sakalas”. -
Garsinis šios plokštelės 

lygis aukštas: plokštelė da
ryta naujausiu įrašymo bū
du, garsas tyras. Kartkar
tėmis pasitaikantis nepla
nuotas aidas (po baigminių 
ar stiprių aukštų gaidų dai
nose "Užmigo žemė”, ”Aš 
per naktį”, "Maras”, "Pa
sakų sakalas”) dailaus ben
dro įspūdžio nemažina.

Plokštelės turinio atran
ka solistė stato sau neleng
vą uždavinį. Ar ji yra tam 
pajėgi? Be jokios abejonės. 
Nors kiekvienas balsas lai
kui bėgant kinta ir laiko 
tėkmė balsinio aukso žibė
jimą kiek pritemdo, ji atsi
lygina subrandindama me
nininko interpretacines ga
lias, pagilindama puoselėji
mo meno supratimą, išmo
kydama geriau ir taupiau 
naudotis balsiniais ištekliais 
jų be reikalo neeikvojant. 
Aldona Stempužienė tai pui
kiai supranta: jos dainavi
me aštresnė balso briauna 
ar atsikvėpimai neįprastose 
vietose yra labai retai pa
stebimi.

O kaip su pačiu dainos 
žodžio ir muzikos perdavi
mu, tuo giliai asmenišku 
priartėjimu prie kūrėjo 
statomu reikalavimų, jų pil
no išgyvenimo ir sėkmingu
mo įgyvendinimo? Kaip tik 
čia ir yra. Stempužienės 
stiprybė. Ji perduoda dai
nas savitai, nesekdama 
anktyvesnių dainininkų pė
domis, vadovaudamasi savo 
pačios vaizduote ir pilnu 
dainuojamos muzikos su
pratimu. Jos tarsena aiški.

Pirmosios plokštelės pu
sės dainos (daugumoje pa
rašytos 19-to šimtmečio ru
sų romantizmo įtakoje) tu
ri savyje nemaža "lietuviš
ko liūdesio”, ilgesio ir ly
rizmo. Jų slinktis gana lė
ta. Dainoje "Užmigo žemė”, 
po lėtos, tylios, bet nuotai
kingos piano įžangos, pir
minis balso įstojimas gal 
kiek pergarsus, laikinai su- 
drumsčiantis piano sukurtą 
rimtį. Didesnio balso pa
klusnumo norėtųsi ir saka
lu skrendančiai piano paly
dai dainoje ”Ne margi sa
kalėliai”.

Neįprastai skamba solis
tės naudojama vyriška gi
minė dainoje "Visur tyla” 
(blaškausi vienas ... nera
mus). Solistės ištikimybė 
eilėraščio originalui yra pa
girtina, bet, aiškumo dėliai, 
tokiu atžvilgiu išimtys daž
nai daromos ir pačių poe
tų ... Gražiu piano pasižy
mi J. Gruodžio "Rudens ty-

Aldonos Stempužienės nauja plokštelė.

lumoj”. Dailios savo saulė
tumu ir vaizdžių išgyveni
mu yra to paties kompozi
toriaus "Aguonėlės”, savo 
žaisminga ir grakščia slink
timi kiek primenančios 
Alessandro Scarlatti dainą 
”Le Violette” (žibuokles).

Kiek stebinantis bandy
mas yra V. Jakubėno "Gė
lės iš šieno”. Dažniausiai ši 
daina dainuojama aukšto, 
tyro soprano. Sodriam, 
tamsesniam balsui čia tenka 
sukurti jaunos, ilgesio, vil
ties, pasitikėjimo ir nusivy
limo audrose besiblaškan
čios mergaitės vaidmenį. 
Kaip tai atlikti subrendu
siai skambančiu balsu? Iš 
vienos pusės, skaidresnis 
balsas šiai dainai suteikia 
jaunatviškumo, mergaitiško 
nekaltumo. Iš kitos pusės, 
žemas, tamsus, sodrus bal- 
sas priduoda daugiau bran
daus moteriškumo. Nors ši 
daina teisėtai gali būti at
liekama bet kuino moteriš
ko balso, ji, bent šiam klau
sytojui, įspūdingesnė kai 
dainuojama aukšto sopra
no. Solistė, pasiremdama 
savo gausiais interpretaci
niais ištekliais, šioje daino
je yra įtikinanti.

"žemė kryžių ir smūtke
lių” išgyvenama giliu įsi
jautimu, solistės įgimtai 
tamsių spalvų balsui išsi- 
liejant į soprano skalę ir su
žibant tam balsui būdingo
mis varsomis. Antroje 
plokštelės pusėje, K. V. Ba
naičio ”Aš per naktį” do
mina gerai suvokta inter
pretacija ir paklusnumu 
k o m p ozitoriaus muziki
niams nuostatams.

Jei anksčiau aptartose 
dainose kai kur pastebima 
rusų romantizmo įtaką, to
kios rytietiškos įtakos vi
sai nesigirdi šešiose Jono 
švedo dainose užimančiose 
bfeveik visą antrąją plokš
telės pusę. Tai grynai vaka
rietiškos muzikos įtakoje 
gimę kūriniai, įvelkantys 

lietuviškus jausmus į nau
josios muzikos rūbą. Pasi
rinkdama šią grupę Švedo 
dainų, soliste kompozitoriui 
pastatė ilgai išsiliksiantį 
paminklą.

Savo gana "kampuoto
mis” bei dažnai suskaldyto
mis melodijų linijomis, 
Švedo dainos balsui nėra 
labai dėkingos. Nelengvos 
jos ir klausytojui. Tačiau 
jos ryškios stipriu poetiniu 
— muzikiniu ryšiu ir tiks
liomis nuotaikomis išgauna
momis taupiomis muzikinė
mis priemonėmis. Su reto
mis išimtimis, Jono švedo 
dainose vyrauja rimtis, tra
giką, skausmas, viltingas 
lūkesys. Jos reikalauja ypa
tingų sugebėjimų.

Tokiems reikalavimams 
Aldona Stempužienė yra 
pilnai priaugusi, šiuo metu 
ji yra vienintelė autorite
tinga švedo dainų interpre
tatorė, savo patirtį šioje 
muzikos šakoje įsigijusi 
paties kompozitoriaus prie
žiūroje, gerai suprantanti 
tų dainų dvasią ir jų atsi
radimo aplinkybes. Ateities 
dainininkams šie jos įdai- 
navimai bus labai naudingi. 
Stempužienės dainuojama 
"Skęstanti serenada” tiktų 
ir Šekspyro Ofelijai moder
niam Hamleto pastatyme, o 
plataus balso ir stiprios de
klamacijos "Maras” skam
ba tikroviškai šiurpulingai.

Daug pasakanti įdomybė 
yra švedo daina "Anoalda”. 
Tai kiek "nepagarbiai” iš
narstyta ir vėl anagrama- 
tiškai (iš graikų ”ana” — 
atbulai, atvirkščiai ir ”gra- 
phein” — rašyti) sudėstyta 
A-L-D-O-N-A — kompozi
toriaus dovana žmonai jos 
gimtadienio proga. Tai dai
na atidengianti kompozito
riaus jumorą, žaismingumą, 
švelnią ironiją ir šiltą žmo
giškumą. Lyginant ją su 
kitomis jo dainomis, ji 
skamba beveik lengvabūdiš-

(Nukelta į 6 psl.)
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Dail. Reginos Matuzonytės-Ingelevičienės autoportretas 
(1905-1980).

Reginos Matuzonytės- Ingelevičienės paroda

• Dailininkės Reginos 
Ingelevičienės a p ž valginė 
paroda šiuo metu vyksta 
Čiurlionio Galerijoje, Jau
nimo Namuose Chicagoje. 
Atidarymas įvyko penkta
dienį, spalio mėn. 11 dieną. 
Paroda tęsis iki spalio mėn. 
20 d.

Dailininkė, išeivijos gy
venimą praleidusi New Yor
ke, mirė 1980 metais, šios 
parodos organizavimu rū
pinasi jos dukterys Regina 
Kudzmienė iš New Yorko 
ir Mara Vygantienė, gyve
nanti Dalias, Texas.

Su šia paroda Čiurlionio 
Galerija atidarė savo 1985- 
1986 metų veiklos metus. 
Parodoje išstatyta 60 tapy
binių kūrinių.

NAUJA 
PLOKŠTELĖ...

(Atkelta iš 5 psl.) 
kai, vietomis išvirsdama į 
bežodį vokalizą. šioje dai
noje sąmoningai studijos 
panaudoti aido efektai yra 
labai tinkami.

Akompanimento nepa
remtas, bet solistės tvirtai 
išlaikomas pianissimo dai
noje "Prisijaukinsiu saka
lą” yra stebėtinas, o besi
leidžianti skalė dainoje "Pa
sakų sakalas” skamba labai 
tiksliai.

Yra labai džiugu, kad lie
tuvių muzikos pasaulis pra
turtėjo dar vienu vertingu 
įnašu. Klausytojams, vis la
biau įprantantiems būti liū- 
liojamiems smagių, nerū
pestingų (dažnai nereikš
mingų, bet lengvai ir il
gai atmintyje išliekančių) 
Broadway muzikinių pasta
tymų melodijų, ši plokštelė 
stato nemažus reikalavi
mus. Tačiau dar džiugiau, 
kad Aldona Stempužienė 
yra pasiruošusi šį savo di
delį įnašą papildyti. Tikime, 
kad toks solistės pasiryži
mas bus lietuviškosios vi
suomenės tinkamai supras
tas, įvertintas ir paremtas. 
Laukiame.

Parodos atidarymo metu 
įvadinį žodį tarė dail. A. 
Kašubienė, tai progai atvy
kusi iš New Yorko.

Dail. Regina Matuzonytė- 
Ingelevičienė gimusi 1905 m., 
mirusi 1980 m. Laimėjusi 
valstybinę stipendiją, meną 
studijavo Lietuvos meno 
mokykloje, Kaune. Ją baigusi 
1931 m., pradėjo dėstyti
piešimą Seserų kazimieriečių 
vedamojoje mergaičių gimna
zijoje Kaune. Dalyvavo lietu
vių moterų dailininkių veik
loje ir 1938 m., įsikūrus 
Lietuvių dailininkių sąjungai, 
buvo jos valdybos narė. 
Nepalūžo ji ir pokario metais. 
Vokietijoje, o vėliau Ameri
koje jos menas brendo, vis įgy
damas daugiau originalumo, 
savitumo.

ALKOJE STEIGIAMAS 
MEDICINOS SKYRIUS

Dr. Milda Budrienė nese
niai lankėsi Alkoje, Ameri
kos Lietuvių Kultūros Ar- 
chyve-Muziejuje, Putname, 
ir su Alkos vadovybe susi
tarė steigti Medicinos sky
rių. Ji nuolat ruošė medici
nines parodėles lietuvių gy
dytojų, gyvenančių už Lie
tuvos ribų, dvimetinių su
važiavimų metu. Turi su
rinkusi daug medicininių 
eksponatų, kurie Medicinos 
skyriui muziejuje bus gera 
pradžia. Dr. M. Budrienė 
steigimą skyriaus, kuris už
ims bent vieną kambarį, 
remia ir finansiniai.

Dr. Budlrienė ir Alkos va
dovybė, kurion įeina ir du 
gydytojai, kviečia lietuvius 
gydytojus, jų palikimą glo
bojančius ir visus, sveika
tos reikalais besidominčius, 
siųsti Alkai, jos Medicinos 
skyriui tinkančius ekspo
natus: praėjusių šimtme
čio pradžios, nepriklauso
mas Lietuvos laikais lietu
viškai išleistą medicinišką 
ir apie sveikatą spaudą, 
medcinos reikalais raštus, 
išeivijos lietuvių gydytojų 
knygas ir straipsnius, bet 
kuria kalba. Siųsti taip pat 
anksčiau vartotus medici
nos instrumentus, vaistų

Kodėl neberašau lietuvių
spaudoje Jūratė Statkutė de Rosales

Mano ‘nebesuspėjimai’ rašy
ti Dirvai prasidėjo lygiai prieš 
metus. Užbaigusi rašyti kny
gą, kuri jau išleista Devenių 
Kultūrinio Fondo, pasijutau 
jog vėl esu laisvas paukštis. 
Knyga, kurios pavadinimas 
yra ‘Baltų kalbų bruožai Ibe- 
rų pusiasalyje’, pareikalavo 
daugelio metų įtempto me
džiagos rinkimo darbo, kol 
buvo baigta. Pasijutau esan
ti laisva. Per tą knygos rašy
mo laiką vaikai paūgėjo, stu
dijuoja, dargi taip pasitaikė 
kad vienas kitas sūnus pasirin
ko tokią profesiją, kurią tenka 
studijuoti užsienyje, lyg tyčia 
tokiu metu, kai Pietų Ameri
kos pinigėliai sušlubavo. Mū
siškis Venezuelos pinigas paly
ginti dar geriau laikosi už ki
tus, bet ir jam ne pyragai.

Šitaip berymodama • apie 
besikeičiančią padėtį, vieną 
rytą pamačiau ‘EI Universal’ 
dienraštyje skelbimą: žurnalo 
redakcija ieško vertėjo. Kai 
nuėjau pagal duotą skelbime 
adresą, pasirodė, kad vertėjo 
ieško svarbiausias krašte politi
kos ir ekonimijos žurnalas. 
JAV akimis žiūrint, tai būtų 
gal ir palyginti nedidelis daly
kas, bet Venezueloje galioja 
kiti maštabai. Venezueloje 
tas žurnalas yra ‘tops’. Iš ke
lių šimtų kandidatų, redakci
ja išrinko mane ir pasakė atei
ti sekanti pirmadienį pradėti 
darbą. Tiek metų namuose 
vaikus auginusi ir tik bibliote
kose tūpčiojusi, pasijutau keis
tai, o ir vyras su vaikais į ma
ne pažiūrėjo sus dideliu nuste
bimu, kai pasakiau, kad pra
dėsiu dirbti.

Vertėjauti žurnalui yra nuo. 
bodus darbas. Po savaitės - 
kitos, verčiami žinių pundai 
taip įgriso, kad neiškentusi 
pradėjau savu smuiku smui-

gaminimo i n s t rumentus, 
vaistams gaminti priemo
nes ir daiktus, seniau, ypač 
Lietuvoje, vartotus vais
tams indus ir įpakavimus, 
net su receptais ar jų kopi
jomis. Taip pat laukiama 
visokio medicinos persona
lo nuotraukų, tiek mirusių, 
tiek vyresniųjų amžiumi, o 
ir dabar dar dirbančių. Pa
geidaujami medikų rankų ir 
dailės darbai, pvz.: paveiks
lai graviūros, papuošalai ir 
pan., kas parodytų medikų 
kūrybingumą.

Padarykime, kad Alkoje 
Medicinos skyrius parodytų 
kuo pilnesnį vaizdą apie 
Lietuvos gyventojų sveika
tos reikalų rūpinimąsi pra
eityje bei lietuvių medikų 
pastangas ir darbus. Alkai 
siunčiamų daiktų vertė gali 
būti nurašoma nuo pajamų 
mokesčių. Pageidaujama, 
kad Medicinos. skyriaus 
įruošimas ir pati Alka bū
tų ir finansiniai remiama. 
Visais reikalais kreiptis: 
Alka, c/o Dr. Juozas Kriau
čiūnas, Box 335 Sayles 
Avenue, Putnam, Ct. 06260.

Dr. Juozas Kriaučiūnas 

kuoti. Vietoj vertųsi, savą ra
šiau. Ir taip, straipsnis po 
straipsnio, įsitraukiau į žurna
lo redakcijos darbą.

Jau metai kai ten dirbu. Se
nai nevertėjauju - tą jau nauji 
tarnautojai už mane atlieka. 
Šiuo metu mano oficialus ‘ti
tulas’ žurnale, iškilmingai at
žymėtas puslapio ilgio atsakin • 
go personalo sąraše, stovi tre
čioj vietoj po žurnalo savinin
ko pavardės ir sako, kad ta Jū
ratė Rosales yra ‘generalinė 
koordinatorė’ - suprask, kaž 
kas tai arti ‘executive direc
tor’, tik su sijonu. Mūsų žur
nalas krašte turi aukščiausią 
savaitinių leidinių tiražą. Iš
laikius proporcijas ir skirtin
gus krašto bei publikos reika
lavimus, artimiausias palygi
nimas turinio atžvilgiu gal 
būtų amerikietiškas leidinys 
‘US News’, ar kas panašaus. 
Darbo turiu daug. Gal todėl, 
kad vis dar neįgudau gyven
ti tame naujame ‘executive 
woman’ kailyje. Dažnai jau
čiuosi, kaip nemokantis plauk
ti žmogus, įmestas į gilius van 
denis. O ir kitam personalui 
vargu ar malonu jausti, kad 
jam užkrovė ant sprando visiš
ką naujokę. Todėl ir darosi 
sunku išlaikyti galvą virš van
dens ir teks turbūt dar palauk 
ti, iki galėsiu ramiai grįžti 
prie lietuviškos spaudos.

Abejoju, ar Pietų Amerikoje 
kam iš lietuvių - per tokį trum 
pą, mažiau metų laiką - vieti
nė spauda buvo tokia palanki. 
Žurnalo redakcijoje tenka 
bendrauti ir su kitų laikraščių 
redakcijų žmonėmis. Tokiu 
būdu dažnai menu Lietuvą. 
Vienas mums draugiškas žur
nalas išleido per keturis nu
merius mano išverstą ir pa
ruoštą Sadūnaitės atsiminimų 
- speciailiai vietinei spaudai 
pritaikytą - seriją. įgudęs 
draugiško žurnalo personalas 
davė profesini apipavidalini
mą ir pritaikytą spaudos dina
mikai bei skaitytojo dėmesio 
patraukimui skirtą ‘išvaizdą’. 
Svarbiausios ir įspūdingiau
sios vietos buvo išryškintos 
spalvotuose įrėminimuose - žo
džiu, mūsų emigrantiška ‘pro- 
pagandėlė’ įgijo profesinį šlifą 
ir pasiekė gana plačią publiką

Šiomis dienomis sužinojau, 
kad - keistu sutapimu - Argen
tinoje irgi buvo padarytas Sa
dūnaitės atminimų vertimas į 
ispanų kalbą ir jis išleistas bro
šiūros pavidalu. Gaila, kad 
nesusižinojome laiku ir nepa
sidalinome iliustracijomis, ku
rias surinkti ir išgauti tinka
mu spaudai ryškumu buvo 
nemažas žurnalo spaustuvės 
darbas. Tačiau toks jau yra 
mūsų, lietuvių, likimas: išsi- 
barstėme po platųjį pasaulį ir 
nebesusigaudome vienas su 
kitu. Vis tie atstumai mus sle
gia.

Jei viskas pavyks, kaip su
planuota su mano knygos pri- 
statymu Clevelande, gal teks 
su Dirvos skaitytojais asmeniš
kai pasimatyti šią žiemą.

Beje, žurnalas kuriame 
dirbu vadinasi ‘Zeta’. Kadai
se, kaip tiktai tas žurnalas da
vė platų Lietuvos partizanų 
kngyos atpasakojimą ir kiek

Kalbos vargai
T. Klyga

Išeivijoj mūsų kalba jau 
smunka. Dažnai niekus nu- 
šnekam ir — tylom tas us
nis praryjam.

Draugo nr. 171 vienam 
straipsny taip rašoma: "Ar 
tikėti suvalkiečiais, kai jie 
tvirtina, kad jų lietuvių 
kalba yra geriausia?” Juk 
nei tokių suvalkiečių, nei 
”jų kalbos” visai nėra. Su
valkietis tai — Suvalkų 
miesto ar apylinkių gyven
tojas. Bet šis buvęs sūdu- 
vių-jotvingių kraštas jau 
kadai lenkų nutautintas, 
vos vieną kitą lietuvį ten 
sutiksi (ir Amerikoj iš Su
valkų kilusių mūsų ateivių 
nėra daug), Tad nei tie ke
li lietuviai ką nors tvirtina 
apie savo kalbą nei mus 
verčia įtikėti.

Kai kas gal nori visą Už
nemunę (kair. Nemuno pu
sėj) dar vadinti Suvalkija. 
Tai tik negudrus pataikavi
mas rusams. Savo istorijos 
ir kalbos nenuovoka. Visų 
pirma ta Užnemunė nėra 
vienalytė: šiaurėj lig Ne
muno gyvena zanavykai, 
vidury kapsai, o pietinė da
lis, kurioj kaip tik yra ir 
Suvalkai su apylinkėm — 
nuo senų laikų jau dzūkavo. 
Todėl iš tiesų "suvalkiečių 
kalba” būtų dzūkų šnekta! 
Bet dzūkų didelė dalis yra 
ir kitapus Nemuno (Varė
na, Merkinė ir k.), tai dzū
kų niekas nė nevadina su
valkiečiais. O tolimesniem 
nuo tų Suvalkų — kapsam 
ir zanavykam — dar mažiau 
tinka tas vardas, ir jie turi 
savitas šnektas, senesnes 
už Suvalkų miestą.

Suvalkai niekad nebuvo 
jokiu kultūros centru, kaip 
pvz. Varniai, Kėdainiai, 
Seinai, Biržai. Ir nė caro 
politikos tikslu 19 a. gale 
įkurta Suvalkų gubernija 
jokių etninių savitumų nei 
ypatingos tarmės neišug- 
dė. Suvalkiečio vardas pa
plito tik 19 a. gale, kai mū
sų ateiviam Čikagoj ar 
Bruklyne savo kilmę leng
viau buvo aiškintis pagal 
gubernijas: iš Kauno, Gar
dino ar Suvalkų gub. Bet 
su I pas. karu tų guber
nijų nebeliko. O Suvalkų 
gub. ypač trumpalaikė: ne
išbuvo nė 50 metų! Taip 
suvalkiečio vardas lieka tik 
trumpučio istorijos tarpo 
buvęs nežymus faktas. Ir 
apie kalbą rašant dera lai
kytis tikrų vardų: vakarų, 
vidurio ar šiaurės aukštai
čiai su savitom šnektom, o 
jau 2000 metų tas kraštas 
vadinasi SŪDUVA. Nebū
kim savos kultūros igno- 
r antai.

vėliau - Simo Kudirkos buvi
mo Carace metu - atspausdi
no pasikalbėjimą su Simu Ku
dirka. Niekada tuomet nė 
sapnuoti nebūčiau sapnavusi, 
kad kada nors to žurnalo leidi
mas bus mano žinioje. Keisti 
yra Dievo keliai ...
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GELBĖKITE NUO GALVOS KVAITULIO!
Nors aš esu dar pakan

kamai diržingas 80 metų 
senlietuvis, nenupeiktas sa
vo žmonos Teofilės vyras, 
tvirtas patriotas ir nuo ti
kėjimo neatšalęs žmogus, 
bet kartais jau sunku be 
spragų sudurti savo mintis, 
o mūsų laikraščiuose dėsto
muose s a m p rotavimuose 
dažnai ir visai susipainioju. 
žinoma, tai labai blogas 
ženklas, ir labai bijau, kad 
nepadaryčiau kokios dur
nystės.

štai, pavyzdžiui, susilik- 
vidavus šv. Jono draugijai, 
prieš kelerius metus įsto
jau nariu į Lietuvių Bend
ruomenę. Iš draugų girdė
damas, kad ši Bendruome
nė yra labai padori lietuviš
ka organizacija, tada jokių 
jos įstatų ir gimimo metri
kų neskaičiau ir dėl tos na
rystės iki šiol neturėjau 
jokio sąžinės graužulio. Bet 
dabar, pradėjus spaudoje 
plačiai aiškinti, kas iš tik
rųjų yra toji Lietuvių Ben
druomenė, aš jau visiškai 
suglumau, ir mano sielą ap
ėmė baisus nerimas.

Pirmiausia, paskaitęs tuo 
klausimu ”t)rauge” (VIII. 
17) mielo tautiečio Vytau
to Kutkaus išsamų straips
nį, sužinojau, kad "Lietuvių

Dosnus tautietis:
Amžinasis ubage! Ar tau dar vis nepakanka? 
Tautos fondui — jau daviau.
Lietuvių fondui — daviau. 
LB kultūros reikalams — daviau. 
Kultūros židiniui statyti — davianu. 
Jaunimo centrui praplėsti — daviau. 
Vatikano koplyčiai — daviau. 
Washingtono koplyčiai — daviau. 
Lituanistikos katedrai — daviau. 
Lietuvių operai pragydinti — daviau. 
Savo laikraščiui paremti — daviau. 
Visų jubiliejų šnapsui nupirkti — daviau. 
Romanui premijuoti — daviau. 
Vasario 16 gimnazijai — daviau. 
Į Gotlando salą nuplaukti — daviau. 
Brazaičiams ir kartuvių vaduoti — daviau. 
Kudirkai vaduoti — daviau, 
šakaliui aprengti — daviau.
Ir paskui dar vis daviau, daviau, daviau ir dar 
kartą daviau. Kokių velnių dar tau reikia?

Aukų r i n k ė-j a s : Ponuli, per daug nepurkštauk, 
nes šį kartą prašau bent kelių dolerių, kurie rei
kalingi tave patį gelbėti nuo OSI ir KGB rieznin- 
kų. O jie laukia jau prie tavo durų.

Bendruomenė nėra organi
zacija”. Na ir staiga paju
tau, kad mano protui tai 
yra jau sunkiai aprėpiamas 
dalykas. Vadinasi, aš įsto
jau į organizaciją, kurios 
visai nėra. Ir dar, anot 
straipsnio, ji neturi nei na
rių, nei nario mokesčio, o aš 
iki šiol jau sumokėjau jai 
apie 150 dolerių.

Bet dar keisčiau, kai tos 
nesančios organizacijos kaž
kuris ten konstitucijos pa
ragrafas sako, jog "Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę 
sudaro visi pasaulyje gyve
nantieji lietuviai”. Taigi iš 
to išeina, kad ją sudaro ir 
dabartinės Lietuvos komu
nistiniai lietuviai, nes taip 
pat dar gyvena šiame pa
saulyje. Ypač kad gerb. V. 
Kutkus dar smulkiau pa
aiškina, jog toje Bendruo
menėje — "lietuviai neskir

stomi nei į geros valios ir 
blogos valios lietuvius, į 
raudonus, kaip šėtonas, ar 
baltus, kaip nekaltas avi
nėlis, į frontininkus ir so
cialistus, į tautininkus ir 
krikščionis demokratus ...”

Apsaugok, Viešpatie! Tai 
į kokią kompaniją aš per 
n e a p d a irumą patekau ? 
Reiškia, buvęs tretininkas, 
jau keleri metai petys į petį 
sėdžiu viename suole drau
ge su komunistais, bimbi- 
ninkais, cicilikais ir, kaip 
gerb. A. Masionis liudija, su 
Lietuvoje krikščionis polici
jos liūtams į nasrus mėčiu
siais tautiniais bedieviais...

Visa laimė, kad šiuo metu 
28 balsais buvo išrinkti bent 
700,000 Amerikoje gyve
nančių žemaičių, aukštaičių 
ir dzūkų prezidentais jau 
kovoje pasižymėję šaunūs 
ir narsūs krikščionys Algi
mantas Gečys ir Vytautas 
Volertas, kurie gal ir ne* 
leis nei raudoniems, nei gel
toniems ir nei žaliems be
dievių žalčiams kelti iš ben
dros ragažės galvas. Bet 
kas bus toliau? Kokia ga
rantija, kad po kelerių me
tų, pridėjus ir pasaulyje dar 
gyvų Lietuvos pirmūnų bal
sus, nauju prezidentu nebus 
išrinktas dabartinis LKP 
CK zokoninkas Petras Griš
kevičius?

Dėl tokio galvojimo ir žu
dančios nemigos jau kvaiš
ta mano galva, ir Teofilė 
varo pas psichiatrą. O ką 
jūs į tai?

Juozas Kurklietis, 
nesamos organizacijos 

narys
Redakcija: Mes patartu

me Tamstai ilgesnį laiką vi
siškai nieko negalvoti, kaip 
tai daro prieš rimtų proble
mų sprendimus ir daugelis 
mūsų įžymių veikėjų.

M U M S RAŠO

Gerbiamieji Redaktoriai,
Leiskite kartą ir man, pa

prastam žmogui, išryškinti 
visuomenei, gal ir nelabai 
originalią savo idėją.

štai pastaruoju metu jau 
ir mūsų spaudoje nepapras
tai pagyvėjo ”abortininkų” 
ir "antiabortininkų” kauty
nės. Skaitant "Drauge” dr.
J. Adomavičiaus pagraude
nimus "žmogžudžiams”, su
sidaro įspūdis, kad ir mūsų 
šeimos, nenorinčios apturė
ti daugiau vaikų, atsistoja 
prieš dilemą; arba nenorom 
gimdyti, arba dar negimu
sius žudyti?

Bet man labai nuostabu, 
kodėl iki šiol net mūsų ger
biamam daktarui neateina į 
galvą mintis tokiems šios 
moralinės problemos kanki
niams pasiūlyti trečią ir ge
riausią galimybę — gyven
ti absoliutinėje lytinėje ab
stinencijoje, arba, lietuviš
kai tariant, "sausame pas
ninke”? O koks gi velnias 
prievarta stumia dorovingą 
vyrą kaip kokį žvėrį visom 
keturiom pulti prie moteriš
kos ar moteriškę — traukti

A. G.

VISI KELIAI Į 
LAIMĘ VEDA
Visi keliai į laimę veda, 
Tiktai keliaujam atskirai: 
Viens raitas broliu, pagal madą, 
Kits klūpščias stumiasi dorai, — 
O laimės žiburys šviesus 
Nuplieskia pabaigoj visus:

Laimingas — meilės išganytas, 
Ištiesęs ilgesio rankas,
Laimingas — kietas kaip granitas, 
Kurio nė velnias neįkąs, 
Laimingas, kurs šunų aplotą 
Užsiundo žmogšunių ruja, 
Vaidinęs žemėje Pilotą, 
Save sapnuoja danguje, 
O laimingiausias po stalu, 
Kurs mąsto atbulu galu...

žmogų už kelnių kiškos ar
čiau savęs?

Ką jūs manote?
L. V.,

40 metų abstinentas

Redakcija:?

★★★
Malonūs Ponai,

Per dešimt metų mano li
tuanistinės mokyklos mo
kytojai man buvo galvoje 
ir širdyje nupiešę patį švie
sių šviesiausią Nepriklauso
mos Lietuvos dienų vaizdą, 
ragindami veikti ir kovoti, 
kad tokia būtų ir išlaisvin
ta ateities demokratinė Lie
tuva. Bet dabar, skaityda
mas įžymių anų laikų lie
tuvių politikų atsiminimus, 
sužinojau, kad kažkoks 
krikščionis generolas kišo 
komunistus po upės ledu, 
krikščionių demokratų val
džios saugumas spirgino 

Netikėtas "bedradarbiautojo” ir "antibendradarbiau- 
tojo” susitikimas tame pačiame gastroliavusių okup. Lie
tuvos poetų literatūros vakare.

ant elektros laidų pakabin
tus socialistus ir tuos, ku
rie neina į bažnyčią, tauti
ninkai smaugė kunigus, su
iminėjo ir vežė ateitininkus 
j Varnių lagerį bulvių skus
ti, o kadaise Nepriklauso
mybės aktą pasirašę social
demokratų ir valstiečių 
liaudininkų partijų vadai 
laukė Sovietų Sąjungos ne
trukus įvykdytos Lietuvos 
okupacijos. Na, o dabar — 
patys lietuviai draudžia 
laisvą lietuvišką spaudą ir 
lietuviai lietuvius surakin
tus varo į Sibirą.

Tai iš kokio praeities aš 
turiu semtis stiprybės? Ar
ba kas nors čia meluoja?

Algimantas Tiškus, 
Lituanistinės mokyklos 

1985 m. abiturientas

Redakcija: Į tą klausimą 
turėtų atsakyti patys atsi
minimų rašytojai.
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KATEDRAI

Aukos gautos 1985 m. rugpjū

(Tęsinys)

20 dol. Balis Andre ws, 
Forestville, CT; a.a. Peter Azuko 
atminimui — Margaret Koberg, 
Accokeek, MD (iš viso 30 dol.); 
Joseph Babrys, Gulfport, FL; a.a. 
Mr. & Mrs. Frank Bagdonų atmi
nimui — Edwin C. Bagdonas, San 
Francisco, CA; a.a. Anthony 
Bartkaus atminimui — Nashua, 
NH; Kazys ir Jadvyga Baronai, 
Ormond Beach, FL (iš viso 85 
dol.); Joseph Budreika, St. Pe
tersburg, FL; Vaclovas Butkys, 
Great Neck, NY (iš viso 60 dol.); 
a.a. Antano Cukuro atminimui — 
Janina Cukurienė, Chicago, IL; 
Stasys Dūda, Los Angeles CA (iš 
viso 70 dol.); Lina Edelis, 
Phoenix, AZ; Jane t Fleming, Rut- 
land, MA (viso 35 dol.); a.a. 
Antano Gylio atminimui — John 
Gillies, Austin, TX; Charles Gri
cius, Amherst, MA; Jonas Grika- 
vičius, San Pedro, CA; Alek
sandra Gumbines, Baltimore, 
MD; Petras Indreika, Pleasanton, 
C A (iš viso 120 dol); a.a. Alex- 
ander Ivaškos atminimui — Algi
mantas Ivaška, Dorchester, MA 
(iš viso 30 dol.); Juozas Jackūnas, 
Paterson, NJ; Vytautas Janonis, 
Parma, OH; Jonas Janušauskas, 
Chicago, IL; dr. Petras Jonikas, 
Riverside, IL (iš viso 75 dol.); Pra
nas Jonikas, Danvers, MA; Vin
cas Kamaitis, Sutton, MA; Ireni- 
jus Krasauskas, Baltimore, MD 
(iš viso 30 dol.); Mindaugas 
Kutkus, Redondo Beach, CA; 
Frank ir Jean Lekutis, Fruitport, 
MI _ (iš viso 30 dol.); V. Lukas, 
Toms River, N J; a.a. Matthew Lu- 
caa Šeimos atminimui — Mr. & 
Mrs. Louis Rizzo, Baltimore, MD; 
Mykolas ir Elfryda Maksvyčiai, 
Chicago, IL; Jonas Martinkus, 
Chicago, IL; Joseph Martunas, 
Miner8ville, PA; a.a. Peters ir 
Anna Mathias atminimui — V. 
Kirk Bennett, Arlington, VA; Ona 
Mažionytė, Chicago, IL; Pranas ir 
Ona Michelevičiai, Chicago, IL; 
Ona Raštikienė, Melrose Park, IL; 
Aldona Rubillo, Willow Grove, 
PA; Vytautas Rutelionis, Rock- 
ville, MD; Maija Krustane-Šlesere, 
Waban, MA; Jonas Tamulis, Wor- 
cester, MA; Ramojus Vaitys, 
Northfield, IL; dr. Antanas ir 
Konstancija Valiuškiai, Barring- 
ton, RI (iš viso 140 dol.); Uršulė 
Vingilytė, Chicago, IL; Balys Vy- 
liaudas, Union, NJ; Dalia Žemai
tytė, Euclid, OH (iš viso 45 dol.).

15 dol. Antanas ir Jadvyga 
Griniai, Detroit, MI; Tadas ir Ina 
Jasaičiai, Great Neck, N Y (iš viso 
50 dol.); Vincas Levickas, Crowns- 
ville, MD; Vytautas Markevičius, 
Chicago, IL; Stasys Vaškelis, Fra- 
mington, MA; Natalie Anne 
Yurickones, St. Clair, PA.

10 dol. Algis Antanavičius, 
East Providence, RI (iš viso 35 
dol.); James ir Elizabeth Aros, 
Philadelphia, PA; Stasys Bal
tušis, Dorchester, MA (iš viso 30 
dol.); Salomėja Blanford, Wa- 
shington, DC (iš viso 30 dol.); 
Anthony ir Anne Blazis, Pa- 
ųuonock, CT; a.a. Joseph Budelio 
atminimui — Louise Budelis, 
Baltimore, MD (iš viso 30 dol.); 
Kazimiera Campė, Waterbury, 
CT; Eufemija Cibienė, Great 
Neck, NY (iš viso 50 dol.); Saulius 
ir Daina Gyvai, Salėm, MA; A. 
Daunys, Port Washington, NY; 
a.a. Sophia Drazdowski atmi
nimui — Anna M. Sheb, Pt. 
Pleasant Beach, NJ; Anne Heam, 
We8tfield, MA; Kazys Jasėnas, 
Deltona FL (iš viso 60 dol.); A. 
Kainauskaš, Plainville, CT (iš 
viso 20 dol.); Dennis Kelnhofer, 
Sidney, OH; Kazys Krivickas, 
Clarks Summit, PA; Charles 
Kulas, Fairview, NJ; Rimantas 
Liaugminas, Beavercreek, OH; 
kun. Leo Luinas, Gallup, NM; A. 
ir E. Merkeliai, Great Neck, NY 
(iš viso 50 dol.); K. ir O.*Miklai,

čio mėnesi:

Great Neck, NY; A. Milaknis, 
Santa Monica, CA; Robert Miller, 
Belleville, NJ; L. Nagevičius, 
Parma, OH (iš viso 20 dol.); a.a. 
Frank Naujoko atminimui — 
Catherine Naujokas, Chicago, IL; 
a.a. Jacob Nausėdo atminimui — 
Joseph Chapulis, Brick Town, NJ; 
Tomas Petroliūnas, Downers 
Grove, IL; Stasys Radžionis, Spr
ing Grove, IL; Arvydas Ramonis, 
Chicago, IL; Johana Rūkienė, 
Great Neck, NY (iš viso 30 dol.); 
Jonas Salys, Oxnard, CA; Viktor 
Sidabras, Washington, DC; 
Gertrūda Valaitienė, Great Neck, 
NY (iš viso 40 dol.);. Frank 
Zapolis, Evergreen Park, IL; Vy
tautas Žukas, Gn at Neck, NY (iš 
viso 45 dol.); NN.

5 dol. Ann Arnashus, 
Woodland Hills, CA (iš viso 15 
dol.); a.a. Joseph Cickevičiaus 
atminimui — Nell McKenna, N. 
Providence, RI; Mary D’Am- 
brosia, Fairbanks, AK; a.a. kun. 
Sigito Tamkevičiaus atminimui, 
J. Fanning, Albany, NY; 
Theodora Halam, Seattle, WA (iš 
viso 10 dol.); Algis Kalvaitis, 
Burke, VA; Arvy Kavaliauskas, 
Northville, MI; William Kessel, 
Hamburg, N Y; Kazys Matonis, 
Ocean, NJ; V. Norkus, Great 
Neck, NY (iš viso 20 dol.); a.a. 
Mary Rogers atminimui — Bruno 
Rogers, Chicago, IL; Helen Ann 
Scola, Haddon Heights, NJ; Mary 
Tighe, Balto, MD; a.a. Karolio ir 
Valentinos atminimui — Vilius 
Zaikauskas, Washington, IL; a.a. 
Anne Zinke atminimui — Mary 
Zinke, Dunellen, NJ; NN; NN.

Pagal pasižadėjimus gauta:

2,300 dol. Vytautas ir Gražina 
Kamantai, Sparta, MI (jmokėta 
2,170 dol.).

1,000 dol. Kazys ir Stasė 
Urbšaičiai, St Petersburg, FL 
(jmokėta 1,000 dol.); Vladas ir 
Eleonora Velžai, Santa Monica, 
CA (jmokėta 900 dol.).

500 dol. Alg. T. Antanaitis, 
Chicago, IL (jmokėta 550 dol.); 
Bladas Daukantas, St. Pe
tersburg Beach, FL (jmokėta 500 
dol.); Kazys Pabedinskas, Chi
cago, IL (jmokėta 250 dol.); ;Vin- 
cas Urbonas, Chicago, IL (įmokė
ta 250 dol.).

400 dol. Vitalis Švažas, 
Bellevue, WA (įmokėta 300 dol.).

200 dol. Rimas ir Pranutė Do- 
manskiai, Westem Springs, IL 
(jmokėjo 100 dol.).

150 dol. Marjorie Schuck, St. 
Petersburg, FL (jmokėjo 50 dol.).

100 dol. Albertas ir Genovaitė 
Cizau8kai, Falls Church, VA 
(įmokėjo 85 dol.).

50 dol. Frank Civilikas, Wel- 
lesley Hills, MA (įmokėjo 37.50 
dol.).

Aukų rugpjūčio mėnesį sur
inko:

JAV LB Clevelando apylinkė 
264 dol. (iš viso 584 dol.); JAV LB 
East St. Louis apylinkė 100 dol. 
(iš viso 350 dol.); JAV LB Great 
Neck apylinkė 300 dol. (iš viso 
1,205 dol.); JAV LB New Britain 
apylinkė 50 dol. (iš viso 150 dol.).

Klevelando apylinkės aukotojai: 
Po 20 dol. — M. E. Lenkauskai, I. 
Plechavičienė, A. J. Šiaučiūnai. 
Po 15 dol. — R. J. Ardžiai, M.T. 
Dulebos, B. J. Kasperavičiai, I. J. 
Stankaičiai. Po 10 dol. —.N. B. 
Gaižiūnai, V. B? Gruzdžiai, A. A. 
Mulioliai, O. V. Račiūnai. Po 5 
dol. — A. A. Balionai, V. B. Barz- 
dukai, J. Dautartas, C. A. Gar- 
lauskai, E. V. Janoniai, J. Kak- 
lauskas, B. Karklius, J. Mačiulis, 
P. V. Matulioniai, A. B. Mažei- 
liai, J. K. Petraičiai, K. Vai- 
čeliūnas, J. K. Zaronskiai. Po 4 
dol. — M. V. Matulioniai, Po 3 dol. 
— A. Astrauskas, J. Balbatas, E. 
Gausys, E. Janulis, V. Kizlaitis, 
S. Pabrinkis, A. Rastauskas, B.

Spalis.; Gerokai sutrum
pėjo dienos. Vakarais ne
jauku. Gatvėse stūgauja 
šaltokas vėjas. Dažnai ly
noja. Po darbų sugrįžę žmo
nės į jaukius namus, sočiai 
pavalgę, minkštasuoliuose 
sėdėdami stebi televizijos 
programas. Atrodo, kad gy
venimas rieda be rūpesčių, 
be vargų. 0 mūsų išgyventi 
vargai karo metais — bom
bardavimai, bėgimai be 
duonos kąsnio, be viralo 
šaukšto jau nutolo į už
marštį.

Tačiau gyvenimas lieka 
gyvenimu. Vargas, skriau
dos, ligos, nelaimės visais 
amžiais žmones lydėjo ir 
lydi.. Taigi šioje ašarų pa
kalnėje ir mes sutinkame 
daug tokių, kuriems rieda 
ašaros matant kitus nerū
pestingai, be rūpesčių gy
venančius.

Vargo keliuose einančius 
sutinkame visus? — čia, 
Amerikoje, laisvajame pa
saulyje, pavergtoje tėvynė
je, o ypač Sibiro taigose nu
tremtus tėvynainius, kurių 
šauksmo pavergėjas nieka
da neišgirs, o priešingai dar 
sunkins beviltiškų gyveni* 
mą, spausdamas juos, kad 
greičiau užbaigtų dienas.

Kada išsikalbi su tėvynė
je likusiais, Sibiro baisu
mus išgyvenusiais, tada ga
li pajusti, kiek mūsų tautos 
sūnūs ir dukros pakėlė nuo
skaudų ir kiek be laiko am
žiams, bado iškankinti, at
gulė Sibiro ledynuose.

Todėl likusiems pagalba 
tokiems būtina. Jos laukia 
badmirio metus iškentę. Ta
čiau okupantui lietuviška, 
broliška šalpa — baisus 
ginklas prieš jų režimą. Už 
tai tokie miniotai pavergto
je tėvynėje dažnai puola 
BALFą ir tūps, kurie bando 
vargstantiems padėti. Net 
grąsina, o siųstas siuntas 
sulaiko, tvirtindami, kad 
"didžioji tėvynė" turtinga 
ir nieko nereikia.

Taigi spalis — gerų dar
bų artimui mėnuo. Šį kilnų, 
didžiosios meilės artimui 
darbą jau 40 metų ištikimai 
dirba BALFas. šiais metais 
BALFo darbuotojai šią su
kaktį atšventė savo seimu 
JAV sostinėje, Washington, 
D. C.

Seimas — tai didelis su- 
lėkimas tą kilnų darbą dir
bančiųjų. Seime pasverta 
nueitas BALFo kelias, at
likti darbai, suplanuota 
ateities darbai. Bet BALFas 
lieka ištikimas savajai idė
jai — skubėti ten, kur šau
kia vargas, nelaimės, rū
pesčiai.

šalpos darbas — kilnašir- 
džių žmonių jungtis didie
siems artimui padėti tiks
lams.

Taigi spalis — BALFo 
tradicinio vajaus mėnuo. 
Puikiai prisimenu BALFo 
armiją Chicagoje, kada au
kų rinkėjai, ypač tamsiais 
vakarais, su kvitų knygutė
mis keliavo gatvėmis, ne
bodami oro, beldėsi į kiek
vieno lietuvių namųų duris 
ir tiese prašančiąją aukos 
rąnką.

Ir šiais metais, be abejo, 
visoje Amerikoje, į lietuvių 
namus jau beldžiasi nepra
šyti svečiai — BALFo dar
bininkai. Tai nedėkingas 
darbas, bet labai garbingas. 
Lenkiame galvas prieš to
kius BALFo darbininkus, 
chicagiškį, Marąuette Par
ko apylinkės BALFo sky
riaus pirmininką a. a. Juo
zą Mackevičių, a. a. Antaną 
Kareivą, Sereičiką, Vana- 
gūną — apskr. pirmininką 
ir šimtus kuklių darbininkų 
— aukų rinkėjų. Jiems vi
siems varge esantieji lieka 
dėkingi. Gera, kad tokių pa
sišventėlių dar vis nestoko
jame, nors, kaip matome, 
vis dažniau vyresnieji išei
na amžinybėn.

BALFui jau eilę metų 
vadovauja Marija Rudienė. 
Ji šiame darbe nepamaino

ma. Jos rūpesčiu ir iš okup. 
Lietuvos ištrukusiems buvo 
suteikta pagalba. Su gilia 
pagarba tenka prisiminti 
BALFo didžiuosius darbuo
tojus a. a. kun. L. Jankų, 
kun. V. Martinkų, prel. J. 
Končių, kun. F. Gurecką, 
K. Čepaitį, kurie įdėjo daug 
meilės ir širdies, kad BALF 
savo uždavinius atliktų.

šia proga noriu šiltu žo
džiu prisiminti ir žurnalis
tą Vytautą Kasniūną, dir
bantį BALFo centre įvairio
se pareigose, nuolatos daly
vaujantį BALFo seimuose, 
o svarbiausia, savo šmaikš
čia plunksna dažnai kalban
ti apie BALFo darbus, apie 
žmones, kurie savo gyveni
mo dalį skiria tiems, kurie 
aukoja ir aukojasi, kad ki
tų nelaimės ir kančios ma
žėtų.

Tad BALFui, šiais metais 
mininčiam 40 metų veiklos 
sukaktį, linkėtina, su tokiu 
pat gražiu sutarimu ir 
darbštumu ir atskubančių 
metų grandinėje telkti lė
šas ir jas dalinti tiems, ku
rie reikalingi pagalbos.

Lietuviškoji išeivija jau
tri šiems tikslams ir, reikia 
manyti, ir šių metų BALFo 
vajaus derlius pripildys iš
tuštėjusius aruodus.

PI»EMAUN/W-N«r1h Amnrtan 
Communkallons is looklno for *n 
OMp'd oroMrr»n/w on HorrH, 
Schrlbnr, urlot 1000 oouiomom

»r» InttbIHno o »x32, 5 color 
roll-to-roH, roi-to-foW, roH-to- 
shoel & w« oro looklno for a top 
notch orlntor wlth comotofe bnck- 
oround ln pro-pr*u, prooflno, etc 
This indlvkfual should hav* mane- 
garial capablIlflM to treln A suoar- 
»lsa a full 3 shift operatlon Wt aro 
locatod ln the baauttful mountalns 
of South Cantral PA Salary & bnne- 
flti comfnensuralt w/your abtlitv. 
Sresuma to: North American 

tunicatlons, PtiH
Ik/Human Reeourcte Mana- 

Mr, PO Box 39, Duncansvlta, PA 
lttiS. No phone Ingutres ptoasa.

‘Arpber H^'^ays”
1985 M. EKSKURSIJOS 

J LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Gruodžio 26 — $1440.00

Urbanavičius. Po 2 dol. — A. V. 
Benokraičiai, M. Jefimantienė, J. 
E. Stepai, J. B. Steponiai, O. M. 
Vinclovai, Po 1 dol. — S. Jurgai
tis.

Lėėų telkimo vajus sėkmingai 
vyksti. Kviečiame visus prisidėti 
prie Lituanistikos katedros stei
gimo. Už visas aukas nuoėirdžiai 
dėkojame. Čekius praėome raSyti 
ir siųsti: Lituanistikos katedra 
arba Lithuanian Community 
Foundation, 5620 S. Clare- 
mont Avenue, Chicago, II- 
linoie 60636.

Vytautas Kamantas 
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja

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

1-800-722-1300 (Toli Free)
Iš Massachusettš ir Kanados: 1-617-268-8764.

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.

PRIVES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
i O CHANCF S RF.CISTERF.D TRAVEL AGENT įį TA 03’4

MCMBC!’
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VASARI016 GIMNAZIJA APLANKIUS
Emilija Cekienė

Lietuviai gyvena taip iš-, 
sisklaidę po pasaulį, jog at
rodo, kad jie savaime yra 
likimo pasmerkti išnykti 
tarp svetimųjų tautų mili
jonų žmonių. Tačiau tik la
bai mažas skaičius lietuvių 
pražūna — nutautę ja. Kai 
atsidėjęs paskaitai mūsų 
spaudą iš tolimiausių kraš
tų, randi žinių ne tik apie 
jų gyvenimą, bet ir kultū
rinį tautinį judėjimą. Kur 
gyvena bent ir labai maža 
šeimų, ten veikia lietuviš
kos organizacijos, tautinių 
šokių nors ir mažytės gru
pės, chorai. O paskutiniu 
laiku tuo judėjimu pasi
džiaugia ir iš toli atvyks- 
tantieji lietuviai atostogų 
metu lankydami kitus kraš-. 
tus ir rengdami suvažiavi
mus. O daugiausia lankyto
jų susilaukia Europoje Va
sario 1'6 gimnazija, kuri yra 
netoli Vokietijos seniausio 
mokslo ir gamtos grožio 
garsaus miesto Heidelber
go — Lampertheim Huet- 
tenfeld.

Vasarai baigiantis teko 
ir man maloni proga su 
dukra Aldona šį lietuvišką 
židinį Vasario 16 gimnaziją 
aplankyti, nors mokslo me
tai dar nebuvo prasidėję, 
bet pamokose radome tik 
vasaros, stovyklos mokinius, 
kurie maloniai pasitiko mus 
užkalbinę labai taisyklinga 
lietuvių kalba. Padarėme ir 
keletą nuotraukų pamokos 
metu.

Gimnazijos direktorius 
Andrius Šmitas vadovauja 
jau 4 metus, o iš viso dirba 
5-tus. Jis plačiau painfor
mavo apie gimzijos rūpes
čius, pasisekimus ir nesėk
mes atsakydamas į keletą 
klausimų.

— Ar pakankamai moki
nių lanko šią didelės reikš
mės lietuvių gimnaziją?

— Praeitais metais turė
jome 82, o šiemet jau yra 
užsiregistravusių 78. Dau
guma moka lietuviškai ypač 
atvykusieji iš JAV, o iš Vo
kietijos nemoka, tačiau jie 
labai greit išmoksta.

— Kokiame stovyje gim
nazijos finansinis pagrin
das?

Finansinį pagrindą

Kalbantis su gimnazijos direktoriumi... E. Čekienė, I. Bub
lienė, mokyklos ūkvedė E. Laučienė ir direktorius A. Šmitas.

padengia vokiečiai, o lietu
viai turėtų sudaryti bent 
trečdalį, bet atrodo, jog jie 
to neįvykdo. Metams išlei
džiama pusantro milijono 
markių. Iš tos sumos mums 
reiktų padengti 
markių, 
170,030. Iš tėvų gaunama 
tik pusė tos sumos, iš ka
talikų ir evangelikų. Dabar 
didžiausiais rūpestis yra 
apie tokią pat sumą metų 
laikotarpyje sutelkti nau
jam pastatui.

500,000
doleriais būtų

— Ar turite vilčių tai su-, 
telkti daugiausia iš JAV, 
kur daugiausia gyvena lie
tuvių?

— Per dvejus metus dau
giausia buvo gauta iš Vo-_ 
kietijos, o ne iš Amerikos 
lietuvių. Dabar jau daugiau 
gauname ir iš JAV. Moki
nių daugiausia lanko taip 
pat iš Vokietijos, ir tik vie
nas ketvirtadalis iš Jungti
nių Amerikos Valstybių. 
Mokinių yra negalinčių už
simokėti ir tai sudaro pro
blemą, bet malonu, kad jie 
lanko ir stengiamės kaip 
nors jiems padėti.

— Ar pakankamai turite 
darbo jėgų gimnazijos iš
laikymui?

— Tarnautojų skaičių 
nustato valdžia. Dabar 
ypač daug lėšų reikia su
degusios pilies atnaujini
mui. Rugpiūčio. 19 d. pra
deda statyti naują bendra
butį, sakė dir. A. Šmitas.

Vaikai gimnazijoje vasaros metu.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Vasario 16 gimnazijos mokinės (iš Clevelando) Rama Bub- 
lytė ir Kristina Kampe skambina kanklėmis Čiurlionio minė
jime. M. Šmitienės nuotr.

Naujas bendrabučio pasta
tas kainuos vieną milijoną 
ir 200,000 dol. Vokiečių val
džia duos vieną milijoną, o 
tuos 200,000 dol. teks pa
tiems pasirūpinti, surinkti 
aukų. Tai bus modernus ir 
talpins 60 mokinių.

Mokytojai šiuo metu yra: 
Kun. J. Dėdinas, Br. Lip- 
šienė, K. Grodbergas, E. 
Kaciucevičius, R. Tesman,
L. Lipaitė, M. Šmitienė, A. 
Paltinas, V. Lemkė, kun. 
Fr. Skėrys, V. Svilas ir kiti 
vokiečiai mokytojai. V. 
Aleksa bendrabučio vedėjas 
ir G. Venckuvienė mergai

mų metu.
R. Bartusevičiūtė, K. Poškaitytė ir N. Lenkevičiūtė užsiėmi-

čių bendrabučio vedėja. E. 
Lucienė mokyklos ūkvedė.

Mūsų apsilankymo metu 
buvo vasaros stovykla su 
12 mokinių, Tarp jų 2 iš 
Anglijos ir 2 iš Austrijos. 
Stovyklai vadovavo Kostas

Grodbergas ir žmona Živi
lė. Tuo metu atsitiktinai 
ten susitikom besilankan
čius JAV LB kultūros ta
rybos pirmininkę Ingridą 
Bublienę su vyru Romu ir 
tėvu Henriku Stasu. čia te
ko plačiau išsikalbėti apie 
šio mūsų kultūrinio židinio 
išlaikymą ir jo didelę reikš
mę lietuvybės skleidimo 
ateičiai.

Vasario 16 gimnazijos vadovai... R. Tesnan dir. pavaduo
tojas, E. Lucienė — mokyklos ūkvedė, A. Šmitas — direktorius, 
A. Sidaras ii’ už jo stovi mokinys W. Kuzminskas.

Aldonos Skrypienės visos nuotraukos

PRADĖJOM MOKSLO 
METUS

Vasario 16 gimnazijos 
atidarymas įvyko rugsėjo 2 
dieną. Pradėjome atidary
mą devintą valandą ryto 
vėliavos pakėlimu. 93 moki
niai susirinko iš viso pasau
lio: JAV-bių, Kanados, Do
minikonų respublikos, Ma
li, Argentinos, Urugvajaus, 
Australijos ir Vokietijos. 
Kartu sugiedojome Lietu
vos himną. Po vėliavos pa
kėlimo ėjome į bažnytėlę. 
Kunigas Dėdinas ir kuni
gas Skėrys laikė ekumeni
nes pamaldas. Po to sugrį
žome atgal į gimnaziją. Val
gykloje susipažinome su 
ponu A. Šmitų, kuris • yra 
šios gimnazijos direktorius. 
Jisai mus visus suuažindino 
su mokytojais ir bendrabu
čių vedėjais. Pavalgę pietus 

kytojai posėdžiavo. Moki
niai susipažino su gimnazi
jos parku ir kaimo apylin
ke. Vakare visi ėjo anksti 
miegoti, nes žinojo, kad 
rugsėjo 3 dieną jau bus 
pirma diena mokykloje.

Savaitei praėjus jau bu
vome pripratę prie gimna
zijos. šeštadienį vakare tu
rėjome savo pirmą šokių 
vakarą. Visi labai smagiai 
linksminosi.

Sekmadienį, rugsėjo 8 
dieną visi mokiniai ir mo
kytojai šventė Tautos ir 
Marijos šventę. Susirinko
me prie vėliavos aikštėje. 
Skautai buvo apsirengę uni
formom. Giedodami Lietu
vos himną mes prisiminėm 
mūsų tėvelių žemę. Prie vė
liavos aikštėje gimnazijos 
laisvi klausytojai (mokiniai 
iš užsienio baigę gimnaziją 
ir atvykę patobulinti lietu
vių k.) suvaidino Vytauto 
Didžiojo karūnos pavogi
mą. Po vėliavos pakėlimo 
ėjome į bažnyčią. Per šias 
ekumenines pamaldas mes 
visi prisiminėm šv. Mariją 
ir mūsų tautą — Lietuvą. 
Gražiai buvo paminėta Tau
tos ir Marijos šventė.

Jau pirmas mokslo mė
nuo eina į pabaigą. Moki
niai sunkiai ir rimtai ruošia 
pamokas. Gimnazijoje vei
kia tautinių šokių grupė, 
choras, orkestrėlis, ateiti
ninkai ir skautai.

Rama Bublytė
Vasario 16 gimnazijos 

mokinė
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FILATELIJA AUKOS IR APIPLĖŠIMAI J.. ŽYGAS

Nr.7 Antanas Bernotas

JAV tarp kitko išleido 
šiuos naujus pašto ženklus: 
1. Rugpiūčio 22 d. — 44 
centų oro pašto ženklą pran
ciškonų misionieriui Juni
pero Serrai pagerbti.

Junipero Serra (Miguel 
Jose, 1713-1784) gimė Ma- 
jorcos saloje Ispanijoje. 
1729 m. jis- įstojo į pranciš
konų ordeną ir mokė filoso
fijos ordeno mokyklose. 
1749 m. su grupe kitų vie
nuolių buvo išsiųstas į Mek
siką, kur dirbo su indėnais 
ir mokė San Fernando ko
legijoje. Paskirtas misionie
rių perdėtiniu, 1769 m. jis 
su kitais iškeliavo į dabar
tinę Kaliforniją ir per ke
liolika metų įkūrė keletą 
misijų, jų tarpe San Diego, 
San Carlos, Los Angeles, 
San Francisco ir kitas. Mi
rė 1784 m. San Carlos Bor- 
romeo misijoje.

grijos imperijos, 1918 m. 
įkūrė savo valstybę. Tačiau 
jau 1939 m., kai Hitleris 
pradėjo savo ekspansiją į 
kaimyninius kraštus, jis 
pradžioje atplėšė Sudetų 
kraštą, o vėliau ir visą vals
tybę, padalindamas ją į Bo
hemijos ir Moravijos pro
tektoratą, į Slovakijos res
publiką ir rytinę Karpatų 
Ukrainą. Tik po II Pas. ka
ro 1945 m. Čekoslovakija 

, vėl atstatė savo valstybę, 
i kad ir kiek apkarpytą, bet 
pateko į sovietų įtaką.

V. VOKIETIJA Europos 
‘muzikos rėmuose išleido 
pašto ženklus su savo žy
miais kompozitoriais Bachu 
ir Haendeliu. Apie Bachą 
jau buvo kalbėta, šį kartą 
apie Haendelį.

vajus. Manau, jo reikšmės 
aiškinti netenka, visi gerai 
žinome. Taip pat, reikia ma
nyti, visi nuoširdžiai atsi
lieps. Aukų rinkėjui darbas 
yra nelengvas ir nedėkingas 
eiti nuo durų prie durų, į 
jas belstis ir prašyti. Mūsų 
padėka tiems., kurie tokį 
darbą dirba. Deja, jų eilės 
retėja, ir niekas jų nepakei
čia. Savo laiku V. Kudirka 
rašė:' ”Jeigu išvirstų stul-

Pirmiausiai pradėsiu kal
bėti apie aukas. Tai gal 
dažniausiai vartojamas žo
dis mūsų veikloje. Ne tik 
dažniausiai vartojamas, bet 
ir labiausiai reikalingas. 
Aukų dėka išsilaiko mūsų 
bažnyčios, mokyklos, spau
da, jaunimo stovyklos, ra
dijo valandėlės ir visa kita, 
ką mes vadiname "veikla”. 
Nenusigąskyte, naujų aukų 
neprašysiu, tik kiek pakal
bėsiu apie esamas. Dabar pas vienas, tas, kur laiko 
yra pradedamas BALFo

2. Liepos 26 d. buvo iš
leistas 22 centų pašto ženk
las Korėjos karo vetera
nams pagerbti, o rugpiūčio 
26 d. išėjo kitas 22 c. pašto 
ženklas I Pas. karo vetera
nams pagerbti, čia jį de
dame.

I Pasaulinis karas prasi
dėjo 1914 m., kai užpuoli
kas serbas nušovė Austro- 
Vengrijos sosto įpėdinį ku
nigaikštį Ferdinandą. Ame
rika į šį karą, remdama 
Vakarų Europos valstybes, 
įstojo 1917 m. balandžio 6 
d. ir kovojo prieš vokiečius 
Prancūzijoje ir Flandrijo
je, turėdama didelių nuosto
lių. Karas pasibaigė 1918 
m. pabaigoje, kai nugalėta 
Vokietija buvo nuginkluota 
ir padalinta. Skaičiuojama, 
kad šiame kare Amerikos 
kariuomenėje vienu ar kitu 
būdu dalyvavo apie 4.7 mi
lijono karių.

ČEKOSLOVAKIJA išlei
do seriją pašto ženklų pa
minėti 40 metų sukakčiai, 
kai buvo atstatyta jos vals
tybinė nepriklausomybė.

Čekoslovakija, kuri iki I 
Pasaulinio karo pabaigos 
buvo valdoma Austro-Ven-

Georg Friedrich Haendel 
(1685-1759) gimė Hallėje, 
Saksonijoje. Jau nuo vai-

kystės dienų domėjosi mu
zika ir išmoko groti įvai
riais instrumentais. 1703 
m. persikėlė į Hamburgą, 
kur grojo orkestruose ir 
pradėjo komponuoti operas. 
Nuo 1706 penkis metus gy
veno Italijoje, kur kūrė 
įvairias operas ir oratorijas. 
1712 m. persikėlė į Londo
ną, kur ir pasiliko visą lai
ką kurdamas operas ir re
liginę muziką chorams ir 
orkestrams.

PROTOTYPE
Metai labrlciflna, flat ilock, 
capable oi makfng toollna .to 
form metai prototype and ihorl 
run paris. Experlence reaulred. 
Tec-3 Prolotypes Ine.

(313) 463-4000
(38-46)

Puikiausius kailius
r, rasite

' ■ k'-'
u <
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Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, III. 60601

W. krntovM (312) 213-SŽ26; (312) 4774439

namo sieną; tai nenusigąs
kit ir neišlakstykit, o j iš
verto stulpo vietą — kitą 
versto stulpo vietą — kitą 
minties). Jis gyveno sun
kiais laikais, spaudos drau
dimo laikais — tačiau išvir
tusį stulpą kas nors būtų 
pakeitęs. Mūsų sąlygose jei
gu stulpas išvirto — tai jo 
niekas ir nepakeičia. Daug 
stulpų jau nukeliavo į tau
tines ar kazimierines. Dar
buotojų eilės retėja, o ke
pures laikančiųjų eilės ne
mažėja.

Dabar čia kalbėjau apie 
rinkliavas, kurios yra mūsų 
veiklos kraujas ir nuo ku
rių priklauso mūsų gerovė. 
Toliau paliesiu kitą meda
lio pusę, tai tas rinkliavas, 
kurios mus nuskurdina ir 
atima lėšas iš lietuviškos 
veiklos. Buvau parašęs raši
nį "Mūsų kišenių tuštini- 
mas” (DIRVA, 1985 m. 
rugjūčio 22 d.), buvo pa
liesta jautri tema. Už tą 
rašinį gavau daug pagyri
mų asmeniškai ir telefonu. 
"Pasaulio Lietuvio" redak
torius pasakė: "Kodėl man 
tokio rašinio nedavei?” ži
noma žurnalistė Aurelija 
Balašaitienė net per daug 
mane išgyrė (ačiū!). Mano 
rašinį pavadino "deimančiu
ku". Deja, už tą "deiman
čiuką” gavau pipirų ir pa
barimų. Kunigas, 
lietuvių veikėjas, 
Jaunimo centre, 
”a ... tai jūs tas 
voje rašote ... gerai rašo
te, lengvas stilius ..., bet 
misijų liesti tai nereikia”. 
Taip tėviškai pabartas ir 
pirštu pagrasintas, paban
džiau aiškintis. Sakau: 
"Mes esame Europos pade
gėliai ... turime savas bė
das ir ar mums rūpintis tre
čiuoju pasauliu? Be to, mū
sų bažnyčios viena po kitos 
uždaromos dėl kunigų sto
kos, o jeigu koks jaunesnis 
kunigas yra... tai misijo
se!" Į tai man atsakė: 
"Taip tai taip, bet mūsų pa-

žinomas 
sutiktas 
pasakė: 

kur Dir-

• >

Viešėdami Chicagoje aplankykite DID 1U1
MAISTO m LIKEBIŲ KRAUTUVĘ — lAll/llllĄ

2534 WEST 69th STREET. Telefoną*: RE 7-3332
Seviaiakes J. Mažeika

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

Kainos lomos —PMirinidom didsiis.
APSILANKĘ — ISTITKINSm.

dėtis vis tiek nėra taip blo
ga, kaip trečiojo pasaulio”. 
"Vadinasi, štai tau, boba, ir 
Devintinės!” Mes vis ma
nome, kad esame okupuo
ti... savo energiją eikvoja
me laisvinimo reikalams, o 
pasirodo, kad dar nesame 
tokioje blogoje padėtyje. 
Pasirodo, kad Afrikos ar 
Pietų Amerikos valstybės 
su savo generolais ir marša
lais yra blogesnėje padėty
je, negu mes esame. Gerb
damas savo oponento luomą 
ir jo nuopelnus mūsų, vi
suomenei, į diskusijas ne- 
įsileidau.

Dabar kokios trečiojo pa
saulio bėdos? Kokia jo pa
dėtis? Nesigilinant į smulk
menas, tik keliais sakiniais 
ir suglaustai, reikalas yra 
toks. Meksika yra gavusi iš 
Pasaulinio banko ir Ameri
kos bankų paskolų formoje 
apie 90 bilijonų dolerių, 
Brazilijos ragaišio riekė, 
maždaug tokio pat storumo 
ir taip pat sviestuota. Ni
gerija, nežiūrint didelių pa
jamų už alyvą, taip pat įki
šusi rankas į Pasaulinio 
banko kišenes (14 bilijonų 
dolerių). Net žemėlapiuo
se nerandamos valstybėlės 
kasmet iš Amerikos gauna 
paskolų ar dovanų formoje 
milijonines sumas. O ką 
mes gauname ? .. veik nie
ko, jeigu neskaitysime vo
kiečių duodamos paramos 
Vasario 16 gimnazijai, tai 
nieko ir negauname.

Ne tik kad nieko negau
name, bet net daugelis ke
purių atkišta mūsų pusėn! 
Chicagos apskrities BALFo 
susirinkime buvo pasi
džiaugta, kad šį j pavasarį 
rinkliavoje, pravestoje prie 
Marųuette Parko bažnyčios, 
buvo surinkta $1800. čia aš 
noriu atkreipti dėmesį, kad 
rinkliava buvo prie bažny
čios. Gaila, kad rinkliavos 
mūsų reikalams tegali būti 
vykdomos tik prie bažny
čios, o bažnyčioje veik pa
stoviai rinkliavos vykdomos 
meksikiečiams.

Vienos pavyzdingos Chi
cagos "lietuviškos” parapi
jos biuleteniuose, veik pa
stoviai yra rašoma ir ragi
nama aukoti meksikiečiams 
ar Afrikos misijoms. Paran
kėje turiu keletą tokių biu
letenių. Viename iš jų ra
šoma: "Šiandien ANTRA 
rinkliavo yra pagelbėti MI- 
SIJONIERIAMS AFRIKO
JE” (AUGUST 19, 1984). 
Tenka nurodyti, kad minė
tas sekmadienis buvo pa
skelbtas kaip BALFo diena 
Chicagoje. Jaunimo centre 
vyko BALFo gegužinė, ir 
aukos buvo renkamos lie
tuviškai šalpai. Kitame ra- 
rašoma: "šiandien ANTRA 
rinkliava yra pagelbėti 
DIEVO APVAIZDOS Para
pijai (Chicagoje J, ž.) išsi
laikyti”. Minėta parapija 
yra meksikiečių ir ”lietuviš-

(Nukelta į 11 psl.)
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AUKOS IR 
APIPLĖŠIMAI...

(Atkelta iš 10 psl.) 
koje” parapijoje jai veik 
pastoviai renkamos aukos. 
Ne tik aukas renka, bet ne
užmiršta retkarčiais ir pa
dėkoti. Padėka: "Mūsų pa
rapijiečiai ir draugai sudė
jo $1,172.00 aukų pagelbė
ti Servitų Misijų veiklai 
tarpe Pietų Afrikos žmonių 
(Zululand)” (August 11, 

1985). Taigi Zululand! Nie
kuomet neteko matyti, kąd 
rinkliava būtų daroma per
sekiojamai bažnyčiai, Puns
ko ar Seinų lietuviams ar jų 
bažnyčių išlaikymui!

Naujai paskirtam pasau
lio lietuvių vyskupui belan
kant lietuvių kolonijas, jam 
buvo rengiami sutikimai ir 
priėmimai. ”Jam besilan
kant Chicagoje vadinamose 
lietuvių parapijose, ta pro
ga buvo rengiamos iškilmin
gos pamaldos. Tiek šias ei
lutes rašantysis, tiek, ži

nau, ir panašiai galvojan- 
tieji kiti buvo paruošę vo
kelius rinkliavai vyskupo 
reikalams. Deja, tuos voke
lius teko neštis namo. Ant
roji rinkliava per pasaulio 
lietuvių vyskupo pamaldas 
buvo skirta kažkokiai mek
sikiečių parapijai paremti!

Teko girdėti, kad ii* ki
tose Chicagos lietuvių pa
rapijose rinkliavų jo reika
lams nebuvo! Kyla labai pa
prastas klausimas: Jeigu 
tokiam reikalui rinkliavos 
nėra daromos bažnyčiose, 

tai kur jos turi būti daro
mos? Iš viso Chicagos lie
tuvių bažnyčiose per kelio
lika metų neteko matyti, 
kad rinkliavos būtų daro
mos lietuviškiems reika
lams! (PASAULIO LIETU. 
VIS, 1985 Nr. 1 (183).

Į tokias rinkliavas sveti
miesiems reikia žiūrėti kaip 
j mūsų apiplėšimų, tik toks 
skirtumas, kad pinigus iš 
kišenės patys traukiame. 
Pinigus atiduodame sveti
miesiems ir tik labai retais 
atvejais gauname padėkos 

žodj. Ne tik esame apiplė
šiami, bet nei rėkti nemo
kame. Esame labai karingi 
ir turime daug patarimų, 
kaip turėtų kovoti tie, kurie 
yra krašte pasilikę, o patys 
einame j tautiškumo sker
dyklą ir iš mūsų eilių nei 
bū-bū-ū, nei be-e-e nepasi- 
girsta! Visiems pašalie
čiams, kurie j mus savo ke
pures kiša, turėtume pasa
kyti, kad juos labai užjau
čiame ir suprantame ir vi
sokeriopą paramą "in pec- 
tore” tegauname!

announcing a

an excitinq 
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.

N0W 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

VVEDNESDAY, 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. • Judglng begins 11:00 a.m. • Prizes awarded at each contest!

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.

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]
i i
| Name_____________________________________________ |

I I
| Address.........................................................................  |I II- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II II Date witl enter (see above).........................................   —I Ij MAiL TO:

Į The nhiminating Company Į
HOME APPUCATION • ROOM 511 |

P.O. BOX 5000 • CLEVELAND. OHIO 44101 |

I________________________________ I
Of call 687-6556 • Llnes are open 24 hours



DIRVA 1985 m. spalio 17 d.Nr. 40 — 12

R
EY

PR
O

G
R

A
M

 W
IT

H
 W

O
R

LD
 KN

O
W

N
 PE

R
FO

R
M

ER
S A

T T
H

E F
O

R
M

ER
 CL

EV
EL

A
N

D
 TA

N
K

 PL
A

N
T.

 

Y
O

U
 WI

LL
 EN

JO
Y

 WI
TH

 YO
U

R
 FA

M
IL

Y
 OU

R
 TR

A
D

E F
A

IR
 PL

Ū
S O

U
R

 EN
TE

R
TA

IN
EM

EN
T



1985 m. spalio 17 d. DIRVA Nr. 40 — 13

CHICAGOS LIETUVIAI
MARGUČIO RENGTAS 

KONCERTAS

Margučio vedėjas Petras 
Petrutis pasižymi kultūri
niais renginiais, dažnai su
rasdamas dar negirdėtus 
bei nematytus talentus ir 
pristatydamas lietuvių vi
suomenei. š. m. spalio 6 d. 
Jaunimo centre girdėjome 
lyrinį sopraną Praurimę Ra- 
gienę ir gitaristą Liną Dam- 
bravą. Solistė P. Ragienė 
chicagiečiams gerai pažįsta
ma, nes gyvena Chicagos 
apylinkėje ir dažnai sutin
kama įvairiuose renginiuo
se, rečiau girdima, atliekant 
programą. Antrasis koncer
to programos atlikėjas Li
nas Dambrava yra ne tik 
nematytas, bet ir negirdė
tas lietuviškoje Chicagoje. 
Jis gerai valdo gitarą, kuri 
be elektroniškų įtaisų 
skambėjo natūraliai, nors 
ir garsiakalbiu sustiprinta. 
Gitarą prisimenu dar iš 
gimnazijos laikų, kai muzi
kalūs gimnazistai bandė ja 
skambinti ir vilioti gimna
zistes, bet lietuviuose nepri
gijo. Net ir L. Dambravos 
rankose ypatingo įspūdžio 
nepaliko. Gitara, kaip ir lie
tuvių tautinis instrumentas 
kanklės labiau tinka mažes
nėse salėse ar menėse. Gre
ta milžino fortepijono, gita
ra pasirodė.labai kuklus in
strumentas, nors L. Dam
bravos rankose ji skambėjo 
puikiai.

Solistė Praurimė Ragienė 
pasirodė su nauja progra
ma, gerai pasiruošusi ir ža
vėjo klausytojus. Solistei 
akompanavo muzikas Mani- 
girdas Motiekaitis. Progra
mą pradėjo solistė Pr. Ra
gienė, padainuodama muz. 
St. Gailevičiaus 5 dainas: 
Tėvynės ilgesys, Oi laukiau, 
laukiau, Tyliau, tyliau, 
Juokdarys mėnulis ir Kla
jūnas. Antrame išėjime iš
girdome muziko Algio Bra- 
žinskio Benamio dainas. Po 
pertraukos P. Ragienė pa
dainavo muz. G. Mahler 
Klajūno dainas, o kbncertą 
baigė operų arijomis iš W. 
A. Mozart "Figaro vestu
vės” ir A. Dvorak "Undi
nė”.

NOTARY PUBLIC

JUOZAS 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 | mano įstaigą.

Antanas Juodvalkis

Ir solistę Praurimę Ra- 
gienę ir gitaristą Liną Dam- 
bravą publika priėmė labai 
šiltai ir nuoširdžiai plojo, 
priversdami dar ir dar pa
sirodyti. Rengėjai ir gerbė
jai solistei įteikė gėlių 
puokštes, o gitaristą papuo
šė baltu gvazdiku.

Nesu joks muzikas kriti
kas, bet tur būt neapsirik
siu, kad solistė Praurimė 
Ragienė nusinešė didžiąją 
dalį publikos simpatijų ir 
dainavimu sužavėjo publi
ką. Pusę savo programos, 
solistė skyrė lietuviams 
kompozitoriams. Tai vertas 
dėmesio mostas. Tuo tarpu 
gitaristo visos kompozicijos 
buvo kitų kraštų muzikų 
sukurtos. Tur būt šiam mu
zikos instrumentui lietuvių 
kompozitoriai nėra sukūrę 
muzikos.

Aplamai, koncertas buvo 
įdomus ir geras, bet publi
ka neužpildė visų sėdimų 
vietų, nes šiuo metu yra 
renginių antplūdis ir lanky
tojai pritrūksta laiko ir pi
nigų.

★
Kitas Margučio rengia

mas koncertas įvyks š. m. 
gruodžio 1 d. Jaunimo cent
re. Rečituos mezzosopranas 
Eva Tamulynaitė iš Vak. 
Vokietijos. Bilietai Vazne- 
lių prekyboje ir Margutyje.

MARGUČIO TELETONAS

Seniausia Chicagos lietu
vių radijo programa MAR
GUTIS, įkurta Antano Va
nagaičio ir veikianti 53-čius 
metus, yra patekusi į finan
sinius sunkumus. Margučio 
vedėjas ir talkininkai sten
giasi sukaupti lėšas ir išly
ginti susidariusias skolas, 
kad nebūtų uždarytas šis 
lietuviškas g a r s iakalbis. 
Margutis turi valandinę 
programą penkias dienas 
savaitėje.

Chicagos ir artimų apy
linkių lietuviai, vakarais
9-10 vai., yra įpratę išklau
syti lietuvišką muziką, or
ganizacijų pranešimus, vie
ną kitą skelbimą ir žinias 
iš lietuviško gyvenimo, o 
taip pat ir pasaulines. Va
landinę programą išlaikyti

Maručio koncerto programos atlikėjai: M. Motie
kaitis, sol. P. Ragienė ir L. Dambrava.

J. Tamulaičio nuotr.

nėra lengva, nes ne tik ra
dijo stotis brangiai kainuo
ja, bet ir programos paruo
šimas reikalauja laiko ir 
sumanumo. Margučio radijo 
laidos, vedamos žurnalisto 
Petro Petručio, yra įdomios, 
gerai išbalansuotos ir pa
tenkiną reiklius klausyto
jus.

Finansiniams sunkumams 
nugalėti Margutis griebėsi, 
mums lietuviams neįprastą, 
bet amerikiečių gyvenime 
dažnai praktikuojamų, nau
jų priemonių — taip vadi
namo teletono. Programos 
metu, kreipiamasi į klausy
tojus tuojau pat pranešti 
telefonu kokia suma pasi
žada paremti Margučio ra
dijo laidas, kad būtų išly
ginta skola ir liktų pakan
kama suma naujoms prie

/uperior /avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

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

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Zoving/
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.

ra

monėms įsigyti ar suremon
tuoti.. Rašant šią žinią, per 
pirmąsias dvi dienas pasi
žadėjimais buvo sukelta 
daugiau 6,000 dol., o reikia 
bent 16,000 dol.

Lietuviškoji spauda ir ra
dijo laidos pergyvena finan
sinius sunkumus, prenume
ratorių ir klausytojų skai
čiaus mažėjimą. Iš spaudos 
žinome, kad lietuviškieji 
laikraščiai, leidžiami 70-75 
metus, ieško visuomenės pa
ramos ir vykdo piniginius 
vajus. Radijo laidos neturi 
metinio prenumeratos mo
kesčio, o išsilaiko iš kuklių 
skelbimų ir visuomenės au
kų. Lietuviškos organizaci
jos Chicagoje naudojasi 
plačia Margučio radijo lai
dų parama, skelbiant pra
nešimus ar kviečiant į ren

ginius. Šiuo kritišku Mar
gučiui momentu, turėtų pa
žvelgti į turimus išteklius 
ir dosniai paremti Margutį.

Chicagos lietuviai, nete
kę Margučio pajustų labai 
didelę tuštumą. Vienos kitos 
lietuviškos institucijos ne
tekimas, labai atsiliepia į 
lietuvių išeivijos gyvenimą. 
Nesame bėdžiai, tad šį kuk
lų Margučio prašymą {vyk
dykime su kaupu. Tenelie- 
ka nė vieno Margučio klau
sytojo, kuris neprisidėtų, 
pagal savo išgales, prie lie
tuviškų laidų išlaikymo.

MACHIN1ST

MASTER MACHINIST
Fast growing firm in EI Paso, Tx. is 
taking appiications for Master Ma- 
ęhinist position. Excellent chance for 
advancement for individual with su- 
pervisory background. The follovving 
requirernent are a mušt: Blueprint 
Reading, Shop-Math, good working 
knowledge of Sine Platės, height 
gagės, Turn-table and dividing heads. 
Mušt be able to cut gears and thread. 
Need to have experience in setting Up 
and operating engine lathes, horizon
tai and vertical boring mills. Send 
resume to:

TROWBRIDGE INC.
P. O. BOX 4140 

EL PASO. TX. 79914 
ATTN: STAN SCHETTLER 

915-821-6800
(39-40)

WANTED EXPER1ENCED 
GLASS GLAZIERS 

Experienced in all phases of ginta in. 
atallation. Partlcularly in auto glass 
Installation. For qualified person, 
*400 /week to start, plūs medical. Call 

ATLANTA, GA 404-6332589 
(32-41)

$60.00 PER HUNDRED 
PAID for remailing letters 
from home! Send self-ad- 
dressed, stamped envelope 
for information / applica- 
tion. Associates, Box 95-B, 
Roselle, N. J. 0720ą.

(39-48)
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Svečiai iš Floridos Cleveląnde... L. Staškūnas, dr. A. But
kus, p. Staškūnienė ir A. Juodikis. V. Bacevičiaus nuotr.

• Clevelando skauitininkių 
draugovė Dirvai paremti 
atsiuntė auką 30 dol. Ačiū.

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

OPPORTUNITY FOR
FAMILY PRACTICE PHYSIC1ANS 

POSITIONS NEEDED 
to work and live in a small congenial 
hospital and community. Opportunity 
available in a historical community 
located in East Texas. Attraclive as- 
sistance program provided. Inquire 
by writing to or calling

MERION COUNTY HOSPITAL 
1115 N. WALCOTT 

JEFFERSON, TEXAS 75657 
214-665-2341

(39- 42)

Cleaning woman wanted.
Own transportation. Gatės 
Mills.

Call 423-0204

Work from home $60 per 
100 inserting envelope in- 
formation send stamp to K. 
S. Enterprises P. O. Box 
1501-D Bloomfield, N. J. 
07003. (40-43)

PAKO INC. seeks
CNC TURNING/MILLING 
OPERATOR/SET-UP ex 
perienced preferred; will train 
ambitious, willing-to-learn in- 
dividual.
TOOL & DIE MAKER — ex- 
perience required.
Call Dennis to schedule inter- 
view at (216) 946-8030

Kotecki Monumentą, Ine. 
gamina kapams paminklus. 
Skambinti tel.; 585-4694, 
Lilė čaplickienė.

1
Lietuvių kredito kooperatyvas
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119

TAUPYKITE IR
SKOLINKITĖS
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

ENGINEERS

AUTOMOTIVE SOFT TRIM
RESPONSIBLE FOR SEAT PATTERN DEVELOPMENT AND BE 
KNOWLEDGE—ABLE AUTOMOTIVE SEAT DES1CN. SEW PROCESS 
AND BLUE PRJNT READINC. CAPABLE OF WORKINC W1TH M1N- 
IMUM SUPERV1SION.

RETIREES WELC0ME

CALL CHESTER 
313-894-7110 EXT. 259

meat

PORK 
BONERS 

Ham, butts, and loins. Ex- 
perienced only need apply.

Call (313) 832-6080
E.O.E.

(38-44)

WANTED JOURNEYMEN
DIE MAKERS EXPERIENCED 

Be able to sėt up work from blue 
prints & olose tolerance. Needed for 
day & night shift. Medium to large 
8iže sheet metai dies. 50 plūs hours 
per week. Excellent wages and bene- 
lits. Apply at:

RIVIERA DIE & TOOL
* 3859 Roger Cbaffee S. E. 
Grand Rapids, Mich,f 49508 

616-243-4702
(35-40)

PINIGINES PERLAIDAS (MONEY

Palūkanos už sutaupąs: Skoliname :
asmeniniams reikalams,Term. indėliai Metinis

($3,000 +) Prieaugis automobilių pirkimui,
6 mėn. 8.24% namų pagerinimui, ir

12 mėn. 8.78% morgičiams.
18-kos mėn. 9.31%
30-ties mėn. 9.58% Smulkesnės informa
Spec. s-ta 7.50% cijos suteikiamos TAU
Reg.. taup. s-ta 6.10% POS įstaigoje.

PARDUODAME
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.

(39-41)

• 20"snow 
clearing width 

. • Local service 
\ and parts

Buy this week and save on the Ariens electric ST2 + 2E.

• 120 volt Briggs & Stratton electric motor 
> • 2-stage power - throws more snow

£ farther (3’ to 25')
nCįk • Wide 220 degree chute rotation

• Foldinghandlebarsforeasy storage 
vBI A. • Self-propelled action
Vnį • 2 year warranty
vi A. (includes engine)

WANTED-
OPERATOR-REPAIRMAN 

OR MAINTENANCE MAN
Expėrienced in Waterbury 

rarrel Eyelet Transfer 
Presses No. PC-110 & PC-20-10. 

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

(32-41)

WANTED 
JEWELRY

• POLISHERS
• GLUERS

Full lime, part lime-shift. Good slarl- 
ing wage fle benefits. Apply in per
son—■
C. RAY RANDALL MFG. CO

426 MT. HOPE ST. 
NORTH ATTLEBORO. MA.

(39-40)

AB DICK 360
AB DICK 385 
RYOBIE 960

If you have any experience running 
one or more of these presses, we have 
a position open for you. Call 617-367- 
8840 for appointment.

COPYMAX, INC.
111 STATĖ STREET
33 BROAD STREET
5 DOANE STREET 

BOSTON, MASS. 02109
(38-44)

MOLD MAKERS
UPGRAOERS 

Needed immcdlatcly. for 
rapldly expandino plastlc 
mold tool room Early bird 
8eis seniority and day shift. 

iew machlnery. Sterllng 
Hts. location. For lntorvlew 
and Immcdiale conslder- 
allon, call:

DAVĖ MC NEIIL 
(313) 254-1550 

(38-42)

OPPORTUNITY FOR
PHYSICAL THERAPIST, Im- 

medlote ooenlng for o sfoH 
physlcol theroplst w/T«x. II- 
cense or •llglbilltv for T»x. II- 
c»ns«. New groduates melcome. 
We offor exc. benefits & com- 
petltlve solorles. Coli or send 
resume to: Vlckl Arnett, Olrec- 
tor of Physlcol therapy, Na- 
vorro Regionai Hoip.. 3201 W. 
Hwy. 22, Corslcono, Tx. 73110 
(214) 872-4841. HCA/EOE

(39-41)

ELECTRICAL ENGINEER
MACHINE TOOLP.LC.

Experience 
Excellent benefits. 

MEGATRONIX, INC.
(313) 236-6660

SEKMADIENIAIS
11:00 vai. r.
Dievo Motinos parapijos patalpose 

(centrinėje TAUPOS būstinėje).
VISOS SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS SU 

NATIONAL DEPOS1T GUARANTEE CORPORATION

1:00 vai. p. p.

MATAS A TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
(CERTIFIEI) RESIDENTIAL API’RAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
CAROL BAGGOTT 
PATRICIA SA.IOVEC 
JONAS DIJNDURAS 
HOWARD TURNER —
Adv. VYTAS MATAS —

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio t., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.
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MIRĖ A. KLIMAS

Adolfas Klimas mirė Cle
velande š. m. spalio 9 d. su
laukęs 96 metus. Adolfas 
Klimas yra Lietuvių žur
nalistų sąjungos garbės na
rys ir šaulių sąjungos gar
bės narys.

Nuliūdime liko duktė 
Gailutė, sūnus Laimutis su 
šeima, brolvaikis Gediminas 
Klimas su šeima, Aldona 
Klimaitė-Gulbinienė su šei
ma Lietuvoje, Petras Kli
mas ir Eglė Fourier-Ruelle 
Paryžiuje.

A. Klimas palaidotas spa
lio 15 d. Holly Cross kapi
nėse.

SĖKMINGAS JAUNŲJŲ 
MUZIKŲ KONKURSAS

JAV LB Kultūros taryba 
surengė II Jaunųjų muzikų 
konkursą spalio 5 d. Dievo 
Motinos parapijos auditori
joje. Dalyvavo muzikai iš 
įvairių Amerikos pakraščių. 
Vokalistų kategorijoje I 
vietą laimėjo Marytė Bizin- 
kauskaitė, II vietą Rasa 
Krokytė ir III vietą Danutė 
Rukšytė. Instrumentalistų 
kategorijoje I vietą laimė
jo Ilona Kuprevičiūtė, II 
vietą Marius Gražulis. Pia
nistų kategorijoje I vietą 

Antanina Jonynienė dėkoja svečiams atsilankiusiems į jos 
kūrinių parodą Clevelande Dievo Motinos parapijos salėje. Pa
roda buvo graži ir turtinga kūriniais. Rengė Clevelando biru- 
tietės, kurioms priklauso padėka. V. Bacevičiaus nuotr.

DABAR IŠ 
CLEVLANDO!
Vyksime į Lietuvą, į jūsų pasirink

tą miestą, už žemiausią kainą buvusią 

iki šiol! Paskambinkite mums — susi

tikime! Kalbame lietuviškai.

VIP TRAVEL SERVICES, INC.
Tel. (216) 951-2232

laimėjo Angelė Karaliūtė,
11 vietą Ravinderis Vasai- 
tis-Fehgal ir III vietą Lai
ma šarkaitė.

Teisėjais buvo dr. Edwin 
London, Noriko Paukert ir 
dr. George Cherry. Premi
jų mecenatas Lietuvių Fon
das. Platesnis aprašymas 
bus sekančiame Dirvos nu
meryje.

KULTŪRINĖS KNYGOS 
SUTIKTUVĖS

š. m. spalio 27 d., sek
madienį, tuoj po pamaldų
12 vai. Lietuvių Namuose 
įvyks Jūratės Statkutės de 
Rosales knygos "Baltų kal
bų bruožai Iberų pusiasa
lyje” sutiktuvės.

Iš Venezuelos atvyksta 
ir pati knygos autorė.

Daugelis lietuvių pažįs
tame iš jos spausdinamų 
įdomių straipsnių Dirvoje. 
Visi kviečiami susipažinti 
su iškilia lietuvų tautos 
kultūrninke ir išgirsti jos 
gyvą žodį. Džiugu būtų ma
tyti gausų atsilankymą jau
nimo, kuris rastų atsakymą 
į dažnus svetimtaučių klau
simus apie lietuvių kalbos 
kilmę. Savo dalyvavimu pa- 
remsime didžias pastangas 
tų, kurie savo laisvalaikį

HAMILTONO IR TORONTO LIETUVIAI TEATRALAI
ATVYKSTA Į CLEVELANDĄ IR SUVAIDINS

A. RŪKO KOMEDIJĄ

"VIENO KIEMO GYVENTOJAI“
IR

a. škėmos pjesę "VIENĄ VAKARĄ“ 
VAIDINIMAS ĮVYKS

š. m. spalio 19 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS SALĖJE.

Bilietus platina: J. čyvas — tel. 481-5970, St. Butrimas — tel. 481-2180 
ir sekmadieniais po pamaldų Dievo Motinos parapijos svetainėje.

Clevelando ir apylinkės lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti.

LB OHIO APYGARDOS VALDYBA

Rugsėjo 29 d. Clevelande Dievo Motinos parapijos salėje įvyko prel. M. Krupavičiaus ir 
prez. A. Stulginskio minėjimas, kuriame paskaitą skaitė dr. Kazys Ėringis. V. Bacevičiaus nuotr.

skiria lietuvių tautos gy
vybės išlaikymui.

Sutiktuves rengia Cleve
lando Skautininkių Draugo- 
gė.

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

Ramiojo vandenyno rajono vadeivė s. Alfa Pažiūrienė, vyk
dama iš Los Angeles į Balfo seimą Washingtone, sustojo Cleve
lande pasimatyti su LSS Vyr. skautininke Stefa Gedgaudienė. 
Sėdi: s. A. Pažiūrienė, vs S. Gedgaudienė; stovi A. Žilinskaitė iš 
Pittsburgho ir Neringos tunto tuntininkė s. E. Nainienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems pager

busiems mane, mano 7 5-rių metų am

žiaus sukakties minėjimo proga, savo 

atsilankymu, apdovanojusiems taip 

vertingomis dovanomis ir įvertinu

siems mane prasmingais sveikinimais.

Ona Jarašūnienė

• Bibliotekininko ar as
mens, nusimanančio katalo
gavime, pensininko, ieško 
Amerikos Lietuvių Kultū
ros Archyvas — Alka, Put- 
name. Darbo laikas, atly
ginimas ir apsigyvenimo są
lygos pagal susitarimą. Ad
resas: Alka, P. O. Box 608, 
Putnam, Connecticut 06260.

Wl| NATIONWIDE E i 1NSURANCE | N.t.onw,d« I» on you' M.
APDRAUDOS rei

kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.
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rugsėjo 8 d. už atliktą dar
bą ir nuopelnus, išrinktas 
Venezuelos Lietuvių Bend
ruomenės garbės pirminin
ku. Nutarimas padarytas 
vienbalsiai Maracay mieste 
s u š auktame suvažiavime, 
kuriame dalyvavo apie 150 
asmenų.

A • Eglė žilionytė ir Vytau
tas Dudėnas, newyorkiečiai 
lieutv'iai, š. m. rugsėjo 14 
d. susituokė Jungtinių Tau
tų koplyčioje New Yorke.

• V. Burneikienė, gyv. 
Hartford, Ct., savo vyro a. 
a. Alfonso Burneikos miru
sio prieš 2 metus atmini
mui, Dirvai paremti atsiun
tė 50 dol. Ačiū.

• Vytautas šeštokas, gyv. 
Los Angeles, a. a. Petro Sa
ko atminimui, papildyda
mas savo jnašą Dirvos su
kaktuviniam vajui, atsiuntė 
auką 25 dol. Ačiū.

• DIRVOS 70 metų sukak
tuvėms paminėti pokylis Chi
cagoje, Jaunimo Centre, š.m. 
spalio 12 d. gražiai praėjo, su
traukęs virš 350 svečių.

Plačiau apie pokyli bus ki
tame numeryje.

• Halina Bagdonienė, gyv. 
Chicagoje, negalėdama dėl 
asmeninių priežasčių daly
vauti Dirvos sukaktuvinia
me pokylyje, Dirvos sukak
tuviniam vajui atsiuntė 40 
dol. Anksčiau jau buvo da
vusi 60 dol. Dėkojame už 
auką.

• Kaip lengvu būdu mo
kyti vaikus lietuvių kalbos? 
Apie tai kalbės patyrusi

. mokytoja Audronė Skrups- 
kelienė, atvykusi iš So. Ca- 
rolinos, Švietimo tarybos 
rengiamoj vakaronėj spalio 
18d., penktadieni, 7:30 vai. 
vak. Chicagoje, Jaunimo 
centro kavinėje. Po to bus 
bendras pašnekesys ir ka
vutė. Kviečiami visi.

• Dr. Vytautas Dambra- 
va, Venezuelos Lietuvių 
bendruomenės suvažiavime

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ.

A. A.

ADOLFUI KLIMUI,

Žalgirio šaulių kuopos garbės nariui, mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia jo dukrai GAI

LAI KLIMAITEI, sūnui LAIMUCIUI su šei

ma bei visiems giminėms.

Žalgirio šaulių kuopa

A. A.

ADOLFUI KLIMUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo dukrą GAI

LĄ KLIMAITĘ, sūnų LAIMUTĮ su šeima, 

bei visus artimuosius.

Vincė Daugirdienė
Nora Braziulienė

A. A.

PETRUI SAKUI

Amžinybėn iškeliavus, Jo žmonai RŪTAI 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liū

dime.

Alfas ir Angelė
Šukiai

St. Petersburg, Florida

LB XI-sios tarybos suvažiavimo Detroite rugsėjo 21-22 d. dalis dalyvių. Pirmoje eliėje 
sėdi iš kairės: dr. P. Vileišis, dr. A. Razma, D. Didžbalienė, A. Bražinskas ir J. Kavaliūnas. 
_________ __ _ - J. Urbono nuotr.

ALT SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Lietuvių Tary
bos 45-tasis metinis suva
žiavimas įvyks š. m. lap
kričio mėn. 2 d., Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, 6422 
So. Kedzie Avė., Chicago, 
III. 60629. Registracijos 
pradžia 9:30 vai. ryto.

Suvažiavimo išvakarėse, 
penktadienį, lapkričio 1 d., 
7 vai. vakare, įvyks Ame
rikos Lietuvių Tarybos su
važiavimo atstovų ir svečių 
susipažinimas ALT patalpo
se, 2606 West 63rd Street, 
Chicagoj. Susipažinimą ruo
šia ALT Chicago skyriaus 
valdyba.

Suvažiavimo vakare, šeš
tadienį, lapkričio 2 d., 7:30 
v. v., Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, 6422 So. Kedzie 
Avė., Chicago, Illinois įvyks 
iškilminga vakarienė pami
nėti ilgamečio ALT pirmi
ninko Leonardo šimučio 10 
metų mirties sukaktį. Va
karienei bilietai užsakomi 
iš anksto kreipiantis į Jūra
tę Jasiūnienę (312) 581- 
3163 arba Ireną Blinstru- 
bienę (312) 778-6900. Va
karienės bilietų kaina $15 
asmeniui.

Sekmadienį, lapkričio 3 
d„ 12 vai. p. p. Šv. Marijos 
Mergelės Gimimo parapijos 
salėje, 6820 So. Washtenaw 
Avė., Chicagoje, įvyks ALT 
Visuomeninių Reikalų Ko
misijos ruošiamos VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelio, VLIKo 
vicepirm. Liūto Griniaus ir 
kitų pranešimai apie sovie-

Voice of America seeks candidates with fluency in 
Lithuanian and English to work in Washington, D. C. as 
foreign language broadcasters. Positions reąuire a back- 
ground in broadcast journalism or related experience, 
such acting as translating, interpreting, lecturing or act- 
ing in the Lithuanian language, or teaching the Li
thuanian language above the high school level. Candidates 
mušt have a voice suitable for shortvvave broadcasting. 
A translation and voice examination are reąuired. Start- 
ing salary: U. S. Dols 21,804 to 26,381 per year. Interested 
candidates are reąuested to submit detailed resume or 
other background information, or standard government 
application SF-171, in English, to:

VOICE OF AMERICA
Office of Personnel, Room 1192 

330 INDEPENDENCE AVENUE, 
S.W. WASHINGTON, D. C. 20547

V. O. A. is an equal opportunity employer
(38-40)

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

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

Jūsų auka TAUTOS FONDUI paremia ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padeda skleisti 
informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

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

tų teismą Kopenhagoje ir ba maloniai kviečia lietuvių 
Laisvės ir Taikos demons- visuomenę suvažiavime, su- 
traciją. sipažinime, vakarienėje ir

Amerikos Lietuvių Tary- pranešime dalyvauti.

Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje Aušros tuntas su tunt. s. M. Mickienė ir vėliavos krikšto 
tėvais E. Lucienė ir A. Šmitų. Sėdi iš kairės: kun. F. Skėrys, E. Lucienė, gimnazijos direkto
rius A. Šmitas ir tuntininkė s. M. Mickienė.
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